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WSTĘP
Edukacja to najpotężniejsza broń
jakiej możesz użyć, aby zmienić świat.
Nelson Rolihlahla Mandela

Autorzy prac zebranych w czasopiśmie Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa podjęli obszar problemów szczególnie ważnych
i trudnych w czasach niezwykłego przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego,
zmian społecznych, kulturowych i obyczajowych. Zwracają uwagę Czytelnika, iż
w obliczu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwo stało się jedną z najbardziej
poszukiwanych wartości i potrzeb indywidualnych poszczególnych osób, a również
grup społecznych, państw i społeczności międzynarodowych. Aktualne ujmowanie
bezpieczeństwa jest odejściem od wąskiego rozumienia tej problematyki wyłącznie
w kontekście zagrożeń militarnych, w kierunku znaczenia szerszego jako
działalności na rzecz zapewnienia członkom społeczeństwa warunków do rozwoju
w poczuciu świadomości bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo członków społeczeństwa świadomych bezpieczeństwa
narodowego, wewnętrznego oraz zdrowotnego, dotyczy bezpiecznego
funkcjonowania kraju i tworzenia wartości podlegających specjalnej ochronie.
A zatem, przez pojęcie bezpieczeństwa rozumiemy nie tylko bezpieczeństwo
państwa, a więc nie jedynie sprawy związane z przestrzeganiem porządku
prawnego, ale również ochrony życia, zdrowia, mienia osób indywidualnych i grup
społecznych, przed wszelkimi zagrożeniami i negatywnymi wpływami.
Autorzy publikacji zgromadzonych w kolejnym tomie kwartalnika zwracają
uwagę Czytelników na wiele podstawowych czynników, które mają wpływ
na szeroko rozumiany stan bezpieczeństwa. Artykuły w których autorzy
przedstawili rozważania teoretyczne lub relacje z badań eksperymentalnych
zebrano w kolejnych częściach tomu: Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo
wewnętrzne, Bezpieczeństwo zdrowotne i Pedagogika.
W jednym z artykułów, w których rozważono problematykę z zakresu
Bezpieczeństwa narodowego podjęto zagadnienie zarządzania kryzysowego
i jego miejsca w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym. Zwrócono
uwagę na fakt, że współcześnie przed sferą zarządzania kryzysowego
oraz systemem bezpieczeństwa narodowego stoją nowe wyzwania, wymagające
ukierunkowania na przejrzystość w działaniach o charakterze cywilnym.
Podkreślono, że istniejący w Polsce system zarządzania kryzysowego
jest integralnym elementem tych systemów w ramach Unii Europejskiej i Sojuszu
Północnoatlantyckiego (S. Żurawski, Z. Ciekanowski). Podobnie uznano,
że obrona powietrzna, a zatem wyposażenie sił zbrojnych w nowoczesne systemy
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej są bardzo ważnym elementem
zapewniania bezpieczeństwa państwa (P. Korniak). Na uwagę zasługuje również
opracowanie, w którym na podstawie materiałów archiwalnych zaprezentowano
złe i dobre strony polsko – rumuńskiej współpracy wywiadowczej (T. Landmann).
Zainteresowanie Czytelnika można również skierować na system zaopatrzenia
energetycznego Ukrainy. Zadaniem Autorów opracowania było ustalenie struktury
zaopatrzenia energetycznego (w gaz ziemny) Ukrainy. Jako czynniki
kluczowe uznano dane demograficzne populacji zamieszkującej Ukrainę,
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warunki geograficzno-przyrodnicze i dane statystyczne lokalnej gospodarki
(P. Kwiatkiewicz). W prezentowanym zbiorze prac znajdujemy również tekst
poświęcony priorytetom chińskiej polityki informacyjnej względem państw
europejskich. Zaprezentowano metody polityki informacyjnej Chińskiej Republiki
Ludowej, wraz z obiektem oddziaływania, strukturami i modelami przepływu
informacji, wykorzystywanymi w realizacji polityki. Tego samego autora również
zainteresowała rola Białorusi w geopolityce Pekinu, co zaprezentował w ostatnim
artykule w omawianej części czasopisma. Jak twierdzi autor, państwa Europy
są uwikłane w różne współzależności o charakterze regionalnym i globalnym,
ponieważ Białoruś posiada wymierny potencjał, który ma duże znaczenie
dla powodzenia geopolitycznej gry, jaką Pekin prowadzi w tej części świata
(M. Górnikiewicz).
Bezpieczeństwo, jako naczelna potrzeba człowieka i wszystkich grup
społecznych, jest również podstawową potrzebą państw i systemów
międzynarodowych. Jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia u każdego
człowieka oraz wśród narodów i państw. Zgodnie z hierarchią potrzeb Maslowa,
bezpieczeństwo zajmuje jedno z najważniejszych miejsc zaraz po zaspokojeniu
potrzeb fizjologicznych. W związku z powyższym w części czasopisma
Bezpieczeństwo wewnętrzne podkreślono rolę administracji publicznej
w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i kierowaniu nim (W. Otwinowski).
W powyższym zakresie, w każdym czasie istotne znaczenie ma również
bezpieczeństwo energetyczne, co w odniesieniu do naszego kraju rozważono
w następnym artykule (W. Otwinowski). Podobnie na uwagę zasługują analizy
ekonomicznych determinantów bezpieczeństwa ekologicznego. Postrzeganie
zasobów środowiska naturalnego, jego stanu oraz ochrony w myśli ekonomicznej
to czynniki odgrywające ważną rolę w problematyce bezpieczeństwa
ekologicznego zarówno w skali globalnej jak i lokalnej. Zauważono, że przyjęcie
odpowiedniego modelu rozwoju gospodarczego, warunkuje stan bezpieczeństwa
w tym zakresie (Cz. Wodzikowski). Podjęto również analizę problemów w zakresie
ważnej współcześnie tematyki, czyli w obszarze idei zero waste jako inicjatywy
oddolnej, wpływającej na ochronę środowiska. Celem rozważań było
zaprezentowanie tej idei, jej elementów składowych oraz wskazanie przykładów
(A. Górska). Przedmiotem analiz uczyniono również bezpieczeństwo pieszej
turystyki górskiej w Polsce. Przedstawiono organizację i zadania ratownictwa
górskiego oraz wypadkowość. Określono ilość interwencji oraz ratowników
uczestniczących w akcjach ratowniczych, a także opisano największe wypadki
w polskich górach (N. Gołąb). Powyższej tematyki dotyczą także rozważania na
temat wybranych uwarunkowań bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Stwierdzono, że na poziom bezpieczeństwa w aspekcie łamania prawa wpływa
między innymi chęć zdobycia środków finansowych (P. Lizakowski, M. Fitas,
A. Krampichowski, M. Ponichtera). Problemem kolejnego artykułu stały się
działania straży gminnych w samorządzie terytorialnym, podstawy prawne
działalności o charakterze prewencyjnym oraz jej wpływ na bezpieczeństwo
lokalne (P. Lizakowski, M. Fitas, A. Krampichowski). Rozważono interesujące,
choć trudne działania pomocy społecznej, jako elementu kształtowania
bezpieczeństwa socjalnego w społecznościach lokalnych. Autor syntetycznie
przedstawił rolę i działania pomocy społecznej na poziomie lokalnym,
czyli gminnym, rozumianym głównie jako najniższy poziom administracji
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samorządowej. Omówiono wpływ funkcjonowania systemu pomocy społecznej
na bezpieczeństwo socjalne obywateli będących uczestnikami wspólnot lokalnych
(M. Maliszewski). W oparciu o badania ankietowe dokonano oceny funkcjonowania
w ostatnich latach wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego i transportu
sanitarnego „Meditrans” w Warszawie (A. Kamecki, M. Maślanka, P. Szmitkowski,
R. Dmowski). Znajdujemy również charakterystykę organizacji pozarządowych,
będących współcześnie szczególnymi podmiotami ze względu na zaangażowanie
w sprawy społeczne oraz rolę we wzmacnianiu zdolności państwa do obrony.
Autorzy opisali działalność kilku podmiotów np. Towarzystwa im. Św. Brata
Alberta, Stowarzyszenia Wiosna. Sformułowali wniosek, że znaczenie organizacji
pozarządowych
systematycznie
wzrasta
w tworzeniu
bezpieczeństwa
międzynarodowego,
narodowego
i
lokalnego
(K.
Ochyra-Żurawska,
Z. Ciekanowski). Interesująca jest również analityczna relacja z działań
ratowniczych wykonywanych przez policjantów na miejscu wypadków drogowych.
Uwzględniono w niej elementy związane z procesem szkolenia policjantów
z zakresu pierwszej pomocy, wyposażenie sprzętowe oraz współpracę z innymi
służbami na miejscu wypadku drogowego. Wszystkie wymienione zagadnienia
są niezwykle wartościowe społecznie z powodu ustawicznie płynących informacji
o tragicznych wydarzeniach na drogach (M. Kurdziel). Czytelne rozważania
problemów związanych ze współpracą elementów podsystemu militarnego
z pozamilitarnymi ogniwami obronnymi, pozwoliły na sprecyzowanie ogólnego
wniosku, iż skuteczna realizacja wspólnych zadań wymaga wzajemnych relacji
cywilno-wojskowych na najniższych poziomach organizacyjnych (Z. Reczek).
Ciekawe analizy dotyczą odmienności kulturowej, będącej wyzwaniem dla
instytucji bezpieczeństwa publicznego, przedstawione na przykładzie doświadczeń
niemieckich. Klarowny wywód dotyczy wielu problemów, jak ilościowe analizy
przestępczości cudzoziemców,
kulturowe
uwarunkowania
przestępstwa,
zagrożenia płynące ze strony alienujących się kulturowo grup przestępczych, itd.
(A. Urbanek, M. Pelczar). Szczegółowe informacje na temat historycznych zdarzeń
związanych z przeniesieniem Ekspozytury Oddziału II Sztabu Głównego Wojska
Polskiego z Krakowa do Katowic znajdujemy w kolejnym opracowaniu
(J. Szuchyta). Podobnie, czytelnie ujęty rys historyczny występuje w opracowaniu
odniesionym do zapasów militariów i interwencyjnych w zamkach na pograniczu
prusko-mazowieckim w XVI wieku na tle gospodarki krzyżackiej (J. E. Śliczyńska).
Prace, w których autorzy podjęli tematy nurtujące społeczeństwo związane
z problematyką zdrowotną, zebrano w dziale Bezpieczeństwo zdrowotne.
W artykule inaugurującym tę część czasopisma rozważono zmiany w relacjach
zawodowych między lekarzami i pielęgniarkami, które pojawiły się w naszym kraju
w obliczu wyzwań współczesnej medycyny (M. Filanowicz, M. Lemska,
A. Strzałkowska, J. Erenc, P. Pankiewicz). W kolejnej pracy, w oparciu
o przeprowadzone badania sondażowe, wskazano na ogromną potrzebę
prowadzenia edukacji onkologicznej, celem zwiększenia wiedzy i świadomości
kobiet w wieku prokreacyjnym na temat czynników ryzyka tworzenia się nowotworu
w obrębie szyjki macicy oraz metod wczesnego wykrywania tych zmian
chorobowych (M. Tarkowska, I. Głowacka-Mrotek, A. Gastecka, T. Nowikiewicz,
A. Winnicki, L. Senterkiewicz). Zwrócono również uwagę Czytelnika na znaczenie
marki i znaków jakości w promocji żywności w krajach Unii Europejskiej.
Jak autorka stwierdziła, w Polsce rejestracja produktów nieprzetworzonych nie jest

14

rutynowym działaniem producentów (I. Walkowska). Wskazano także na piwną
rewolucję w Polsce, czyli zastosowanie nietypowych dodatków do piwa oraz ich
wpływ na zdrowie człowieka (P. Starowicz). Podkreślono problem zawartości
składników bioaktywnych podczas procesu produkcji piwa. Okazuje się,
że w zależności od rodzajów słodu, odmian chmielu i szczepów drożdży, można
uzyskać piwo o różnych właściwościach smakowych i aromatycznych, ale także
wpływających na nasze zdrowie (P. Starowicz). Postawiono konkretne pytanie
odnośnie wina: czy wiemy co pijemy? Czy wino jest bezpiecznym trunkiem
alkoholowym? Obecnie obserwuje się rosnące trendy w zakresie produkcji tzw. win
naturalnych, zdrowych, ekologicznych, bez dodatkowych substancji chemicznych,
które są albo silnymi alergenami (np. kazeina) albo są trujące i ich nadmierne
spożycie zagraża bezpieczeństwu czyli życiu i zdrowiu konsumentów
(W. Kaczorowski).
W rozważaniach i badaniach wielu autorów łączy wiedzę pedagogiczną
z problematyką bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych oraz w różnych wymiarach
ludzkiej egzystencji, a także elementy promocji edukacji dla bezpieczeństwa,
organizowania i udzielania pomocy pedagogicznej. Wszystkie te prace zebrano
w części: Pedagogika. Wśród nich znajdujemy eksperymentalne poszukiwania
czynników wpływających na oceny moralne studentów (L. Świeca). W klarownym
wywodzie wskazano, że wśród determinantów jakości kształcenia studenci
kierunków przyrodniczych doceniają dobre przygotowanie merytoryczne
i metodyczne nauczycieli akademickich, ich wysokie kompetencje komunikacyjne,
zaangażowanie w pracę i pozytywny stosunek do studentów (A. M. Wójcik).
Natomiast wśród uwarunkowań skuteczności przekazu zawartego w prezentacji
publicznej w komunikacji społecznej, wyróżniono takie kategorie, jak:
przygotowanie, aktywność, poprawność językową, świadomość użycia głosu
oraz elementy pozajęzykowe (M. Borzyszkowska, J. Nowicka). Zwrócono
również uwagę Czytelników na kształtowanie narodowej i regionalnej tożsamości
uczniów olsztyńskich szkół katolickich w aspekcie budowania społeczeństwa
obywatelskiego w dobie globalizacji kulturowej. Oceniono konkretne działania
wychowawcze kształtujące w młodym pokoleniu tożsamość lokalną
i ogólnokrajową z poszanowaniem indywidualności i różnorodności różnych
społeczeństw (A. Zakrzewska). Ponadto, podkreślono obecność historii oraz
kultury Warmii i Mazur w programie olsztyńskich przedszkoli samorządowych
w ostatnich latach. Oceny tej dokonano na podstawie analizy takich dokumentów
jak: koncepcje pracy przedszkoli, statuty, roczne ramowe plany wychowawcze,
w tym programy ogólnopolskie, lokalne oraz propozycje autorskie (K. Lisowska).
Zachęcam Państwa do wartościowej literatury. Jestem przekonana, że myśli
autorów zawarte w prezentowanym czasopiśmie zainteresują Czytelników,
pobudzą do refleksji i poszukiwań nowych rozwiązań, służących polepszeniu
jakości edukacji akademickiej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Będą również sprzyjały usunięciu piętrzących się problemów, będących efektem
systematycznie dokonujących się zmian społecznych.
Maria KOZIELSKA
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Sławomir ŻURAWSKI
Zbigniew CIEKANOWSKI
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I JEGO MIEJSCE
W PODSYSTEMIE KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM
Wstęp
Jednym z głównych zadań państwa jest zapewnienie ochrony zdrowia, życia
i mienia swoich obywateli. W celu realizacji tego zadania, władze powinny
posiadać transparentne, dobre i właściwe dla każdej sytuacji prawo oraz
odpowiednio przygotowaną administrację, która potrafi w sposób sprawny je
realizować, jak i wykwalifikowane i wyszkolone służby. Jest to oczywisty postulat,
który jednak nabiera nowego znaczenia ze względu na zmieniającą się
rzeczywistość, na takie procesy, jak: globalizacja, rozwój technologii, pogłębianie
różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym państw, ekstremizm religijny, masowe
migracje, napięcia na tle religijnym i etnicznym, degradacja środowiska. W związku
z tym, obecnie ochrona ludności nabiera nowego znaczenia, ponieważ należy ją
postrzegać, jako ochronę zarówno przed klasycznymi zagrożeniami, jak również
technologicznymi i asymetrycznymi. W konsekwencji sprawia to, że przed sferą
zarządzania kryzysowego oraz całym systemem bezpieczeństwa narodowego
stoją nowe wyzwania i wymagania, które wymagają zwrócenia uwagi na spójność
oraz przejrzystość w działaniach przede wszystkim o charakterze cywilnym.
1. Współczesne bezpieczeństwo
Rozpoczynając rozważania na temat zarządzania kryzysowego jako
cywilnego elementu systemu bezpieczeństwa narodowego należy w pierwszej
kolejności odnieść się do terminów bezpieczeństwa i systemu bezpieczeństwa,
a dopiero później do samego zarządzania kryzysowego i związanego z tym
systemu.
Współcześnie bezpieczeństwo jest pojęciem mającym szerokie zastosowanie,
ponieważ za jego pomocą określa się w różnorodny sposób bezpieczeństwo
jednostki, rodziny, grup społecznych, pracy, społeczne, kulturowe, ekonomiczne,
energetyczne, surowcowe, ekologiczne, publiczne, regionu, państwa, narodowe
i międzynarodowe. Jednak można uznać, iż istnieją zasadnicze rozstrzygnięcia
terminologiczne, które pozwalają ustalić ogólne znaczenie pojęcia bezpieczeństwo.
Otóż, jest to wewnętrzna ufność, spokój i pewność – właściwie, albo fałszywie
uzasadnioną w okolicznościach, które rodzą podstawy do obaw. Ponadto jest ono
przekonaniem, iż w obliczu różnorodnych trudności, wyzwań, słabości i zagrożeń,
bądź co najmniej ich symptomów, stan rzeczy, w którym znajduje się konkretny
1
podmiot – pozwala czuć mu się bezpiecznym.
Wyższość bezpieczeństwa nad innymi dziedzinami jest bardzo szczególna,
ponieważ jest ono wartością, pewnością elementarną, która stoi ponad wszelkimi
1

Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie
pokoju, kryzysu i wojny. Warszawa 2010, s. 15-16
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przejawami aktywności społecznej, m.in. historycznymi, społeczno-ekonomicznymi
i kulturalnymi. Ponadto bezpieczeństwo ma charakter interdyscyplinarny
oraz utylitarny, co oznacza, że nie może być analizowane jako odrębna wartość.
Według W. Tulibackiego bezpieczeństwo jest konfiguracją zdarzeń, sytuacji,
2
stanów rzeczy, faktów, które jednocześnie są niezależne oraz zależne od ludzi.
Obecnie jest ono ujmowane w sposób dwojaki. Po pierwsze, jako statyczny,
chwilowy stan, a po drugie jako dynamiczny proces rozwojowy, który zmierza
w ściśle wyznaczonym kierunku. Natomiast jego tendencje rozwojowe muszą być
wyraźnie zarysowane, tak aby spełniały oczekiwania i nadzieje oraz nie
ewoluowały w stronę niebezpieczeństwa. Opierając się na takim założeniu, można
wskazać, że bezpieczeństwo jest stanem i procesem będącym równowagą między
3
realnymi zagrożeniami, a potencjałem obronnym ich zwalczania.
Analizując problematykę bezpieczeństwa należy mieć na uwadze, że jako
stan odnosi się ono do wszystkich przestrzeni i wymiarów, zarówno w teorii,
jak i w praktyce. Należy brać pod uwagę szczególnie społeczny aspekt
poczucia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w aspekcie systemowym.
W rzeczywistości rozumiane jest to, jako system działania, w którym zawarte są
elementy polityczne, gospodarcze, społeczne, administracyjne i techniczne, które
wiąże ze sobą sieć zależności publicznych, a także relacji organizacyjno4
funkcjonalnych oraz formalnoprawnych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom państwo stworzyło cały
system, którego zadaniem jest ochrona obywateli przed zagrożeniami oraz pomoc
w sytuacji ich wystąpienia. Zdaniem W. Kitlera system bezpieczeństwa
narodowego, bowiem tak należy go nazywać w ujęciu całościowym, oznacza
wszystkie siły, środki i zasoby, które państwo przeznaczyło na realizację zadań
w obszarze bezpieczeństwa, właściwie do tych zadań zorganizowana,
5
utrzymywania i przygotowywania.
Z kolei według definicji leksykalnej
system bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (SBN) jest
skoordynowanym wewnątrz zbiorem elementów ludzkich, organizacyjnych
i materiałowych, które są ukierunkowane na przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju
zagrożeniom państwa, a głównie politycznym, militarnym, gospodarczym,
6
ekologicznym i psychospołecznym. SBN ma strukturę terytorialną, tak jak całe
państwo. W związku z czym wyróżnia się w nim: gminne, powiatowe
oraz wojewódzkie podsystemy bezpieczeństwa terytorialnego, a uwzględniając
strukturę funkcjonalną państwa wyszczególnia się resortowe systemy
bezpieczeństwa. Cały system charakteryzuje się wielopłaszczyznowością
i wielowymiarowością, ponieważ ma na względzie stosunki wewnętrzne państwa,
jego relacje na zewnątrz, a także obejmuje ich różnorodne płaszczyzny i sfery,
tj.: prawne, polityczne, wojskowe, społeczne, gospodarcze, naukowe, kulturowe.

2

Tulibacki W., Etyczne aspekty bezpieczeństwa na tle pewnych „stałych” cech natury ludzkiej (w:)
Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności, dz. cyt., s. 17
3
Ciekanowski Z., Nowicka J., Wyrębek H., Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych
zagrożeń. Siedlce 2017, s. 114
4
Tamże, s. 120
5
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa
2011, s. 313
6
Pawłowski J. (red.): Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002,
s. 139
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2. System bezpieczeństwa narodowego
Na system bezpieczeństwa narodowego składają się dwa podsystemy:
7
kierowania oraz wykonawczy. Pierwszy z nich zgodnie z zapisami Białej Księgi
8
Bezpieczeństwa Narodowego RP stanowi najważniejszą funkcję państwa, która
ma na celu zapewnienie jego istnienia i rozwoju w zmieniających się warunkach
środowiska bezpieczeństwa. W jego ramach wyróżnia się dodatkowo trzy
zasadnicze elementy, którymi są: kierowanie obronnością państwa, sprawowanie
ogólnego kierownictwa w obszarze obronności oraz zarządzanie kryzysowe.
Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym jest podstawowym
i jednocześnie kluczowym elementem całego systemu bezpieczeństwa państwa,
którego przeznaczeniem jest sterowanie jego funkcjonowaniem. W związku z tym,
obejmuje on organy władzy publicznej (tj. Prezydent, Rada Ministrów, Parlament)
oraz kierowników jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu
bezpieczeństwa narodowego (kierownicy administracji rządowej i samorządowej
oraz organy dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski) z ich organami
doradczymi, aparatem administracyjnym, infrastruktura oraz procedurami
funkcjonowania. System ten ma istotne znaczenie dla Polski i społeczeństwa,
tak w czasie pokoju, jak w kryzysie i w przypadku wojny. Daje możliwość uzyskania
wiedzy na temat zagrożeń i ich analizę, planowanych przygotowaniach
i działaniach podsystemów operacyjnego i wsparcia, a także zarządzania nimi
w trakcie działań. W literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery zadaniowe obszary
strategiczne podsystemu kierowania, którymi są:
─ monitorowanie zagrożeń (uwzględniając ich rodzaj, skalę i miejsce
występowania) – zapewnia pozyskiwanie informacji o zagrożeniach
oraz koniecznych do podjęcia w odpowiednim czasie właściwych decyzji;
─ zapobieganie powstawaniu zagrożeń (w kraju i poza nim) – wpływa
na niego dobrze zorganizowany monitoring oraz odpowiednie
przygotowanie na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej;
─ usuwanie skutków zagrożeń (po tym jak nie udało się zapobiec
wystąpieniu zagrożenia) – określone podmioty reagują na sytuację
uruchamiając określone elementy wykonawcze systemu kierowania;
─ kierowanie obroną państwa w przypadku agresji militarnej (bezpośredniej)
– uruchomieniu ulegają zadania z Planu Reagowania Obronnego RP,
Planu Mobilizacji Gospodarki oraz planów użycia Sił Zbrojnych RP,
możliwość wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości obronnej
9
państwa, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego.
Działania, które są podejmowane w każdym ze wskazanych obszarów
są częścią procesu kierowania bezpieczeństwem narodowym. W przypadku,
gdyby zabrakło któregokolwiek z nich – nie można byłoby mówić o skutecznym
kierowaniu, ani zintegrowanym systemie kierowania bezpieczeństwem
narodowym. W systemie kierowania bezpieczeństwem funkcjonuje każdy
szczebel administracji publicznej. Na poziomie centralnym tworzą go Prezydent,
Rada Ministrów, ministrowie oraz organy centralne administracji rządowej.
7

Szymonik A., Organizacja funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem.
Warszawa 2011, s. 28
8
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2013, s. 37
9
Korzeniowski R., Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej. Olsztyn 2016, s. 40-41
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W województwie jest to wojewoda będący naczelnym organem administracji
rządowej w terenie, w powiecie starosta i prezydent miasta, a w gminie
odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organy te w przypadku
zagrożenia bezpieczeństwa narodowego są odpowiedzialne za realizację zadań,
dysponowanie zasobami oraz za przepływ informacji na najniższym szczeblu
wykonawczym.
3. Podsystem wykonawczy SBN
Kierowanie bezpieczeństwem jest procesem ciągłym, który obejmuje
tak działania podejmowane podczas pokoju, albo względnego braku zagrożeń,
jak i w czasie wystąpienia jakiegoś zagrożenia. Jednak zasadnicze działania
organizacyjne powinny zostać podjęte przed zmaterializowaniem określonego
zagrożenia. Ponadto proces ten powinien być nieustannie doskonalony i okresowo
sprawdzany w celu eliminacji jego słabości. Tak rozumiany i zorganizowany
system kierowania bezpieczeństwem ma wiele wspólnego, co zostanie wykazane
w dalszej części, z zarządzaniem kryzysowym.
Z kolei podsystem wykonawczy SBN to siły i środki, które są przewidziane
do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i pozostają do dyspozycji
organów kierowania bezpieczeństwem. Do jego głównych funkcji zaliczają się:
─ zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa państwa;
─ wczesne rozpoznawanie wyzwań;
─ w razie wystąpienia zagrożeń – przeciwdziałanie ich skutkom;
─ zwiększanie potencjału państwa oraz jego zdolności do realizacji
narodowych interesów;
─ zwiększanie efektywności działań wszystkich instytucji państwowych
i niepaństwowych na rzecz bezpieczeństwa;
─ informowanie
obywateli
o
sytuacji
bezpieczeństwa
krajowego
i międzynarodowego oraz podejmowanie w tej sferze właściwych
10
inicjatyw.
W ramach podsystemu wykonawczego SBN można wyróżnić pięć kolejnych
podsystemów, którymi są: podsystem obronny państwa, podsystem ochronny
państwa, podsystem wykonawczy zarządzania kryzysowego, podsystem społeczny
oraz podsystem gospodarczy. Zależnie od sytuacji, rodzaju zagrożenia, jego
11
zasięgu i nasilenia uruchamiane są stosowne elementy tego podsystemu. Skład
sił i środków, które zapewniają sprawne oraz skuteczne realizowanie zadań
z zakresu bezpieczeństwa ma charakter zróżnicowany, ponieważ obejmuje
on zarówno najważniejsze instytucje państwowe, jak i pojedyncze podmioty.
Na podsystem wykonawczy składają się między innymi: obrona narodowa, sprawy
zagraniczne, służby specjalne, informatyzacja i telekomunikacja, administracja
publiczna i sprawy wewnętrzne, sprawiedliwość, budżet i finanse publiczne,
gospodarka, transport, gospodarka przestrzenna, budownictwo, rozwój regionalny,
zdrowie, praca, sprawy rodzinne, zabezpieczenie społeczne, nauka i szkolnictwo
12
wyższe oraz terenowe organy administracji rządowej i samorządowej.
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Powracając do podsystemu kierowania SBN, bowiem to on jest przedmiotem
rozważań niniejszej pracy, a głównie rola zarządzania kryzysowego w nim,
ogólnie można stwierdzić, iż kierowanie bezpieczeństwem narodowym jest
podejmowaniem przez organy uprawnione w zakresie powierzonych im
kompetencji, decyzji skutkujących
utrzymaniem
pożądanego
poziomu
bezpieczeństwa w każdej sferze działalności państwa, jak również podejmowanie
działań adekwatnych do zaistniałych zagrożeń. Państwo w tym zakresie powinno
przygotować się, zaplanować pewne działania, a ich istotnym elementem jest
świadomość społeczna. W Polsce bowiem ciągle istnieje przeświadczenie,
iż spełnienie powinności podatkowych oznacza jednocześnie koniec obywatelskich
obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa. W społeczeństwie dominuje
przeświadczenie, że istniejące specjalistyczne formacje, które są dobrze
przeszkolone i wyposażone, są w stanie usunąć niemal każde zagrożenie.
Kierowanie bezpieczeństwem to zarówno przygotowanie struktur państwa oraz
jego obywateli do funkcjonowania w sytuacji pojawienia się zewnętrznych
zagrożeń o charakterze polityczno-militarnym, jak i działania administracji
publicznej mające na celu zapobieganie i przezwyciężanie katastrof naturalnych
i awarii technicznych poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji oraz
koordynowanie sił i środków w ramach zarządzania kryzysowego.
4. System zarządzania kryzowego
Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, iż ze względu na transsektorowy
charakter zagrożeń, zarządzanie kryzysowe postrzega się obecnie w wymiarze
długofalowym, międzynarodowym i bieżącym. Natomiast istniejący w Polsce
system zarządzania kryzysowego jest nieodłącznym i integralnym elementem tych
systemów w ramach Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego.
W polityce bezpieczeństwa państwa wyznaczono trzy priorytety dla głównego
kierunku działań strategicznych, wśród których znajduje się: wspieranie
i selektywny udział w działaniach społeczności międzynarodowej, realizowanych
na podstawie norm prawa międzynarodowego, mających na celu zapobieganie
powstawaniu nowych źródeł zagrożeń, reagowaniu na zaistniałe kryzysy oraz
13
przeciwdziałanie im. Nieuchronność współczesnych oraz przyszłych zagrożeń
zrodziła potrzebę zorganizowania przedsięwzięć zabezpieczających na każdym
szczeblu administracji publicznej oraz koordynacji działalności podmiotów
wyspecjalizowanych. Dlatego też zasadnicze znaczenie ma tutaj właściwie
zorganizowany i funkcjonujący system zarządzania kryzysowego, który jest zdolny
do efektywnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do działania
oraz powrotu do normalności.
Termin zarządzanie (inaczej kierowanie) w najprostszym znaczeniu jest
sztuką rozumnego osiągania wyznaczonych celów przy pomocy posiadanych
środków. Współcześnie definiowany jest on jako działanie kierownicze, które
obejmuje takie obszary aktywności, jak: planowanie, organizowanie, decydowanie,
14
motywowanie, nadzór oraz kontrolę. Odnosząc się w taki sposób do zarządzania,
można uzmysłowić sobie wielość płaszczyzn oraz form jego oddziaływania, wśród
13
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których znajduje się działalność podejmowana przez organy publiczne w związku
z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa narodowego między innymi poprzez
zarządzanie kryzysowe. Jak już wskazano zarządzanie kryzysowe jest elementem
podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, które zostało unormowane
15
w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, a zgodnie z którą jest ono działalnością
organów administracji publicznej polegającej na zapobieganiu sytuacjom
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury
krytycznej. Głównym celem tej ustawy jest stworzenie możliwości (warunków)
ciągłości dla zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego.
Zarządzanie kryzysowe jest obecnie szczególną formą zarządzania systemu
bezpieczeństwa narodowego, która charakteryzuje się wypracowaniem w państwie
mechanizmów efektywnego zapobiegania powstaniu różnorodnych sytuacji
kryzysowych, sprawnym przygotowaniu do reagowania i działania, które umożliwi
16
powrót do stabilnego funkcjonowania w przypadku ich zaistnienia. Jest dziedziną,
a jednocześnie specyficznym rodzajem zarządzania bezpieczeństwem opartym
na rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych poprzez połączenie wysiłków konkretnych
podmiotów należących do podsystemów wykonawczych w przypadkach,
gdy nie mogą one ich rozwiązać w procedurze wcześniej ustalonych czynności.
Ponadto jest ono działaniem na rzecz zmniejszania napięć, a także
przeciwdziałania konfliktom, albo sytuacjom niekonfliktowym, zapobieganiem
eskalacji zjawisk kłopotliwych oraz przywracaniem równowagi w funkcjonowaniu
17
państwa i systemu.
Ważnym wyróżnikiem podsystemu zarządzania kryzysowego będącego
elementem systemu bezpieczeństwa narodowego jest niewątpliwie jego
zdefiniowanie, jako całości funkcjonalno-organizacyjnej, której zasadniczym celem
jest zapewnienie bezpieczeństwa tak ludziom, jak również mieniu i środowisku
w sytuacjach zagrożeń, na skutek których powstaje kryzys. Jednakże, aby
dokładnie zrozumieć na czym polega zarządzanie kryzysowe i jaką pełni funkcję
w systemie bezpieczeństwa narodowego, należy przybliżyć jego ramy funkcjonalne
i organizację.
Należy podkreślić, iż w sytuacji pojawienia się zagrożenia zarządzanie
kryzysowe uruchamiane jest oddolnie, czyli na najniższym szczeblu
administracyjnym, który pokrywa obszar wystąpienia sytuacji kryzysowej,
z zachowaniem podziału hierarchicznego w obrębie tej administracji. Natomiast
wraz ze wzrostem skali zagrożenia oraz utrata możliwości przejmowania kontroli
nad nim, podejmowanie decyzji ramach zarządzania kryzysowego przekazywane
jest organom posiadającym większy potencjał. Dzięki decentralizacji tych zadań,
która polega na przekazaniu w dół struktury administracyjnej kompetencji i zadań
adekwatnych do ich organizacyjnych możliwości oraz proporcjonalnie do skali
zagrożenia, dokonano racjonalizacji między innymi procesu planowania użycia
środków i sił. W konsekwencji przyniosło to zwiększenie elastyczności działania
administracji kryzysowej oraz skróciło czas podejmowania decyzji.
15
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W Polsce przyjęto zasadę, iż organami zarządzania kryzysowego
są jednocześnie organy administracji publicznej na każdym szczeblu. Przypisano
im szczególne kompetencje oraz odpowiedzialność zarządczą w sytuacjach
kryzysowych, ale organami odpowiedzialnymi na zasadzie jednoosobowego
kierownictwa uczyniono określone osoby funkcyjne. Za całość systemu
zarządzania kryzysowego w kraju odpowiada Rada Ministrów, natomiast
na poziomie centralnym organem w tym zakresie jest zarówno Rada Ministrów,
jak i poszczególni ministrowie. Na poziomie województwa ową odpowiedzialność
ponosi wojewoda, w powiecie – starosta, a w gminie – wójt lub odpowiednio
burmistrz. Osobom tym przypisano określone rodzaje zadań w obszaru
zarządzania kryzysowego, w tym:
─ kierowanie planowanie, monitorowaniem, reagowaniem oraz usuwaniem
skutków zagrożeń;
─ kierowanie planowaniem cywilnym (m.in.: organizacja i nadzór
nad realizacją zadań z obszaru ochrony infrastruktury krytycznej,
zarządzanie, organizowanie i prowadzenie ćwiczeń, szkoleń oraz
treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, przedkładanie
nadrzędnemu szczeblowi planów zarządzania kryzysowego celem
18
zatwierdzenia).
Rada Ministrów ma do pomocy w realizowaniu swoich zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (RZZK)
oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Pierwszy z nich jest organem
opiniodawczo-doradczym właściwym w sprawach inicjowania oraz koordynowania
działań w obszarze zarządzania kryzysowego. Do jego podstawowych zadań
na mocy art. 9 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym należy: przygotowywanie
propozycji użycia środków i sił w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej,
doradzanie w sprawie koordynacji działań organów administracji rządowej, służb
i instytucji państwowych, opiniowanie potrzeb związanych z odtwarzaniem
infrastruktury, bądź jej powrotem do stanu pierwotnego. Z kolei RCB jest
na szczeblu krajowym komórką planistyczno-koordynującą, która zapewnia
obsługę Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, Zespołu i ministra właściwego
ds. wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego, a także pełni funkcję
krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Do jego podstawowych kompetencji
należą między innymi: planowanie cywilne (np. przedstawianie sił i środków
reagowania na zagrożenia, opracowywanie Krajowego Planu Zarządzania
Kryzysowego, zbieranie informacji o zagrożeniach, analiza i ocena możliwości
wystąpienia zagrożeń, planowanie wykorzystania SZ RP do realizacji zadań
w ramach zarządzania kryzysowego), monitorowanie potencjalnych zagrożeń,
przygotowywanie procedur uruchamianych w sytuacji wystąpienia zagrożenia,
obsługa techniczno-organizacyjna Rządowego Zespołu Zarządzani Kryzysowego,
zapewnienie obiegu informacji pomiędzy krajowymi i zagranicznymi strukturami
i organami zarządzania kryzysowego, realizacja zadań planistycznych z zakresu
ochrony infrastruktury krytycznej, kooperacja z centrami zarządzania kryzysowego
19
znajdującymi się na każdym szczeblu administracji publicznej.
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W terenie zadania administracji rządowej z zakresu zarządzania kryzysowego
realizują wojewodowie posiadający wsparcie wojewódzkich zespołów oraz centrów
zarządzania kryzysowego. Z kolei na szczeblu samorządowym takimi organami są
powiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego oraz zespoły zarządzania
20
kryzysowego.
5. Fazy zarządzania kryzysowego
Centra zarządzania kryzysowego są częścią administracji właściwego
szczebla, a ich celem jest udzielanie wsparcia merytorycznego dla organów
decyzyjnych oraz ekspertów i doradców. Do ich zadań należą przede wszystkim:
─ planowanie cywilne (m.in.: proponowanie środków i sposobów reagowania
na zagrożenia, analiza, ocena i prognoza zagrożeń, opracowywanie
planów zarządzania kryzysowego, zbieranie informacji o zagrożeniach,
planowanie wsparcia przez podmioty zewnętrzne);
─ bieżący monitoring zagrożeń;
─ przygotowywanie projektów stanowisk i opinii zespołów zarządzania
kryzysowego;
─ przygotowywanie uruchamiania zarządzania kryzysowego;
─ zapewnienie koordynacji informacji;
─ realizacja zadań stałego dyżuru;
─ dokumentowanie swoich działań;
─ realizacja zadań planistycznych oraz programowych w ochronie
infrastruktury krytycznej;
─ zapewnienie obiegu informacji pomiędzy organami systemu zarządzania
21
kryzysowego.
Z uwagi na to, że w zarządzaniu kryzysowym obowiązuje zasada
jednoosobowej odpowiedzialności (prócz Rady Ministrów), a problematyka
zarządzania kryzysowego jest rozległa i nierzadko specjalistyczna, to osoby
zarządzające są wspomagane przez zespoły ekspertów. Na każdym szczeblu
administracji publicznej są nimi zespoły zarządzania kryzysowego (Rządowy
Zespół Zarządzania Kryzysowego, wojewódzkie, powiatowe i gminne), do których
zadań należą:
─ przygotowywanie propozycji użycia zasobów i sił w celu opanowania
zaistniałej sytuacji kryzysowej;
─ opiniowanie sprawozdań końcowych z podejmowanych działań w czasie
zarządzania kryzysowego;
─ doradzanie w zakresie kierowania działaniami oraz koordynowanie ich
w przypadku wystąpienia zagrożenia;
─ opiniowanie potrzeb w obszarze odtwarzania infrastruktury, bądź
22
przywrócenia jej do stanu pierwotnego.
Rozpatrując problematykę zarządzania kryzysowego i jego rolę
w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, można przyjąć,
iż proces ten jest pochodną zarządzania, które jest rozumiane jako zorganizowane
procedurami (planowanie, organizowane, motywowanie i kontrolowanie) działanie
20
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organów publicznych (rządowych i samorządowych). Pierwsza z procedur
zarządzania kryzysowego – planowanie – jest elementem kierowania, który polega
na decydowaniu o odpowiednim, czyli racjonalnym wykorzystaniu dostępnych sił
i środków celem zapobieżenia sytuacji kryzysowej. Z kolei w innym ujęciu będzie
ono obejmować sprecyzowanie celu, na jaki ma składać się bezpieczeństwo osób,
społeczności i infrastruktury krytycznej. Głównym zadaniem planowania jest
wyznaczenie przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowych.
Kolejna procedura – organizowanie – jest ściśle powiązane z planowanie, bowiem
jest środkiem służącym realizacji określonych planów. Plany powinny mieć
klarownie określone cele (główny i cząstkowe) wraz z doborem sił i środków
koniecznych do ich wykonania. Owym celem w zarządzaniu kryzysowym jest
23
niewątpliwie przeciwdziałanie i zwalczanie sytuacji kryzysowych.
Inną funkcją zarządzania kryzysowego jest motywowanie, które polega
na oddziaływaniu na uczestników konkretnych działań w sytuacjach kryzysowych
poprzez różne formy i środki. Na ogół wyróżnia się takie motywatory, jak: środki
przymusu, zachęty i perswazję. Natomiast ostatnią z procedur zarządzania
kryzysowego jest kontrolowanie, które pozwala pozyskać informacje o procesie
działań stosowanym w konkretnej sytuacji kryzysowej, a także korektę
i postawienie wniosków końcowych.
Odnosząc się do cywilnego aspektu działalności zarządzania kryzysowego,
to niewątpliwie jest on bezsprzeczny, co wynika między innymi z definicji ochrony
ludności. Według W. Kitlera to jedna z podstawowych misji, która jest realizowana
w zakresie bezpieczeństwa narodowego przez organy administracji publicznej,
instytucje państwowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, obywateli i inne
podmioty, a także w uzasadnionych przypadkach przez Siły Zbrojne, a która
polega na realizacji wielu działań zapobiegawczych, przygotowawczych,
interwencyjnych i przywracających normalny stan celem ochrony zdrowia i życia
osób, cennego mienia, środowiska i dóbr kultury w niezbędnym do przeżycia
zakresie, jak również na udzielaniu pomocy prawnej i humanitarnej w czasie klęsk
24
żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych oraz bezpośrednio po nich.
W definicji tej wskazano podmioty w stosunku, do których podejmowane
są działania z obszaru ochrony ludności, jak również podmioty zobowiązane
do realizacji tych zadań, fazy realizacji i warunki wykonywania tych zadań. Ogólnie
można stwierdzić, iż ochrona ludności stanowi działania administracji publicznej
oraz działania indywidualne, których głównym celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi, ich mienia, warunków środowiskowych
sprzyjających przeżyciu, pomocy psychologicznej i prawnej, przygotowania
edukacyjnego i sprawnościowego dla radzenia sobie podczas klęsk żywiołowych,
katastrof i konfliktów zbrojnych. Uwzględniając zarówno przywołaną definicję
ochrony ludności, jaki i teorię dotyczącą procesowego rozumienia zarządzania
kryzysowego, można stwierdzić, że ochrona ludności jest realizowana w systemie
budowania bezpieczeństwa obywateli, a szczegółowo na każdym etapie procesu
25
zarządzania kryzysowego.
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Zarządzanie kryzysowe ma na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym,
które stwarzają zagrożenie, a także przygotowanie systemu reagowania, w czasie
wystąpienia zagrożenia – skuteczne reagowanie, a po sytuacji kryzysowej –
odbudowę, czyli powrót do równowagi. Zarządzanie kryzysowe jest ogółem
władczych działań organizacyjnych, decyzyjnych, planistycznych, kontrolnych
i nadzorczych, które zmierzają do realizacji stawianych w tym zakresie celów.
Zasadniczo chodzi w nim o stworzenie odpowiednich warunków do kierowania
strukturami administracji rządowej i samorządowej w taki sposób, aby skutkiem
było kompleksowe działanie w każdej z czterech faz zarządzania w kryzysie,
a mianowicie na etapie: zapobiegania zagrożeniom, przygotowania do działań,
reagowania na kryzys oraz usuwania skutków występującej sytuacji. Pierwsza
z nich skupia się zarówno na percepcji zjawisk, które mogą stanowić zagrożenie,
jak i na rozumnym określaniu kierunków ich ewolucji w planach, w taki sposób,
aby można było im w porę zapobiec. Głównym zadaniem realizowanym na etapie
zapobiegania jest monitorowanie, analizowanie oraz prognozowanie rozwoju
wydarzeń uwzględniając możliwość wystąpienia zagrożeń w konkretnym miejscu
i czasie. W fazie tej zarządzanie kryzysowe na każdym szczeblu ma charakter
ciągły, a realizującymi zadania są tworzone obligatoryjnie na poszczególnych
szczeblach centra zarządzania kryzysowego (prócz gmin). Centra pełnią
całodobowe dyżury tak na potrzeby zarządzania kryzysowego, jak i obronności
państwa. Dzięki skonstruowanemu w ten sposób systemowi istnieje gwarancja
efektywnego przekazywania informacji na niższe, jak i wyższe poziomy
administracji, a tym samym stworzenia warunków do podejmowania decyzji
oraz uruchamiania procedur reagowania zgodnie z charakterem zagrożenia.
Istotnym jest, iż cele zarządzania kryzysowego sformułowane dla tej fazy
pokrywają się z celami systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, które
26
polegają na monitorowaniu źródeł, rodzajów, kierunków oraz skali zagrożeń.
Dodatkowym elementem wzmacniającym więź organizacyjną w obszarze
zarządzania kryzysowego oraz systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
są właśnie już wspomniane centra zarządzania kryzysowego.
Faza druga zarządzania kryzysowego – przygotowanie – to zespół
przedsięwzięć dotyczacych przygotowania do prowadzenia czynności w razie
pojawienia się sytuacji kryzysowej. Głównym celem zadań na tym etapie jest
osiągnięcie gotowości do efektywnego działania w czasie zgarożenia przy pomocy
dostępnych środków i sił. Osiągnięcie właściwego poziomu przygotownaia przez
organy admisnitracji publicznej do działań w sytuacjach kryzysowych realizowane
jest jako planowanie cywilne, które jest hierarchiczne. Oznacza to, że planowanie
w zarządzaniu kryzysowym uwzględnia oddolny charakter przedsięwzięć
podejmowanych w jego zakresie, a plany tworzone są w górę, czyli od najniższego
do najwyższego pozimu adminisitracji, tworząc finalnie Krajowy Plan Zarządzania
Kryzysowego. Zawarte w planach informacje pozwalają na uzyskanie wiedzy
na temat skali zagrożeń, posiadanych siłach i środkach, zadaniach uczestników
zarzadzania kryzysowego, co przedkłada się na określenie przedsięwzięć,
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procedur, trybu uruchamiania sił i środków i zasad przygotowania ochrony
27
infrastruktury (w tym krytycznej).
Do zadań z zakresu planownaia cywilnego zaliczają się:
─ przygotowywanie planów zarządzania kryzysowego;
─ przygotowywanie struktur, które są uruchamiane w sytuacjach
kryzysowych;
─ przygotowywanie i uruchamianie zasobów koniecznych do wykonywania
zadań, które zostały ujęte w planach zarządzania kryzysowego;
─ przygotowywanie rozwiązań na wypadek zakłócenia funkcjonowania lub
zniszczenia infrastruktury krytycznej;
─ utrzymywanie baz danych będących niezbędnymi elementami systemu
informowania;
─ zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego oraz
28
innymi planami z tego zakresu przygotowanymi przez organy publiczne.
Wskazane zadania z zakresu planowania cywilnego powinny uwzględniać
zapewnienie ciągłego monitorowania zagrożeń, funkcjonowanie administracji
publicznej w sytuacji kryzysowej, funkcjonowania i możliwości odtworzenia
infrastruktury krytycznej, racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami i siłami
w sytuacji kryzysowej oraz pomoc ludności w zapewnieniu możliwości
jej przetrwania w czasie kryzysu. Ponadto, jak już wspomniano obowiązkiem
państwa na każdym szczeblu administracyjnym jest opracowywanie planów
zarządzania kryzysowego, które powinny spełniać trzy zasadnicze wymogi:
kompleksowości (uwzględnienie wszelkich możliwych zagrożeń na konkretnym
terenie oraz wszystkich podmiotów biorących udział w przeciwdziałaniu,
reagowaniu i likwidacji skutków kryzysu), funkcjonalności (zapewnienie
przydatności planu w każdej sytuacji kryzysowej, określenie stałych funkcji
jednostek ratowniczych i pomocniczych na każdym etapie reagowania
kryzysowego) i użytkowności (przyjęcie jednolitej struktury planów oraz formy
29
dokumentów i prostoty posługiwania się planami w przypadku zagrożenia).
Kolejną fazą zarządzania kryzysowego jest reagowanie na zagrożenie,
które już wystąpiło. Reagowanie rozumie się jako natychmiastowe uczestnictwo
w realizowaniu zaplanowanych wcześniej działań, które jest oparte na znajomości
procedur stworzonych w fazie planowania z zadaniami sił reagowania.
Tutaj również kumulują się wszelkie „niedopracowania” wcześniejszych faz. Celem
reagowania jest wyeliminowanie zagrożenia, albo też pokierowanie nim w taki
sposób, aby w dużym stopniu ograniczyć jego negatywne konsekwencje.
Niezwykle istotne na tym etapie jest przestrzeganie zasad obiegu informacji,
prognozowanie przebiegu zdarzeń oraz przewidywanie skutków zaistniałej sytuacji
i podejmowanych decyzji. W praktyce bowiem okazuje się, że wszelkie pomyłki,
odstępstwa od procedur i niedoinformowanie (zwłoka w informowaniu) mogą
przynieść ogromne skutki. Ponadto w związku z tym, że działaniom na tym etapie
towarzyszą nieprzewidywalne reakcje poszkodowanych, należy trzymać się
wcześniej przygotowanych planów, które zawierają scenariusze zachowań
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oraz mechanizmy ich analizowania i postępowanie.
Niewątpliwie faza
reagowania jest zbieżna z celami podsystemu kierowania bezpieczeństwem
narodowym, ponieważ w obydwu przypadkach chodzi o zapobieganie skutkom
zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.
Ostatnią fazą zarządzania kryzysowego jest usuwanie skutków zaistniałych
sytuacji kryzysowych, jak również odtwarzanie zasobów oraz infrastruktury
krytycznej. Wyszczególnia się w jej ramach dwa dodatkowe etapy, a których jeden
to działania ratownicze oraz zapewnienie pomocy osobom poszkodowanym
po ich zakończeniu. Czynności te mają na celu stworzenie co najmniej
podstawowych standardów życia, tj. lokum, dostarczenie picia i żywności, ubrań,
wsparcie psychologiczne, a dopiero potem zorganizowanie profesjonalnej pomocy.
Z kolei drugi etap odbudowy odnosi się do analizy działań, które zostały podjęte
w fazie reagowania, uzupełnieniu zapasów (odtworzeniu sił i środków), które
zostały użyte w akcji ratowniczej. Szacowanie szkód daje możliwość określenia
rodzaju, dynamiki, skali i przebiegu reakcji człowieka na daną sytuację, a także
31
zaplanować pomoc i działania na przyszłość.
Podkreślenia wymaga fakt, iż wszystkie fazy realizacji zadań w zakresie
ochrony ludności, czyli jednocześnie etapy zarządzania kryzysowego są swego
rodzaju procesem, którego poszczególne etapy są ze sobą nierozerwalnie
powiązane. To połączenie ma na celu utrzymanie ciągłości działania
wszelkich struktur zaangażowanych w zarządzanie bezpieczeństwem podmiotu,
a w szerokim ujęciu ma służyć bezpieczeństwu państwa i ochronie jego obywateli,
którzy stanowią ludność cywilną. W związku z tym, mówi się o działaniach
ukierunkowanych na ciągłość działania, czyli systemów i struktur odpowiedzialnych
za zapewnienie i kierowanie bezpieczeństwem, w tym zarządzania kryzysowego.
Problematykę zarządzania kryzysowego można rozpatrywać z różnych stron.
Z punku widzenia społeczeństwa jednak ma ono kluczowe znaczenie w zakresie
eliminowania wszelkiego typu zagrożeń powodujących sytuacje kryzysowe
oraz w walce z nimi. Ponadto można je traktować jako system, którego zadaniem
jest zapewnienie transparentnego oraz spójnego funkcjonowania licznych
elementów, jak i instytucji tworzącymi połączone ze sobą podsystemy. Zarządzanie
kryzysowe można również rozpatrywać, jako odpowiedź na zaistniałą sytuację
kryzysową. Jednakże bez względu na opis i możliwości wszelkie aspekty
zarządzania kryzysowego realizuje się dla zapewnienia ludności cywilnej
bezpieczeństwa na określonym terenie administracyjnym, korzystając przy tym
z dostępnych rozwiązań prawnych, organów i instytucji, sił i środków, które
powinny tworzyć jednolity układ będący jednocześnie elementem systemu
bezpieczeństwa narodowego.
Cele stawiane zarówno przed zarządzaniem kryzysowym, jak i przed
podsystemem kierowania bezpieczeństwem narodowym są zbieżne, co sprawia,
że bardzo wiele je łączy. W obydwu od przygotowania odpowiednich struktur do
efektywnego i skutecznego działania zależne jest ich właściwe funkcjonowanie.
Ponadto w obu systemach przygotowanie do realizacji zadań obejmuje:
planowanie, organizowanie i realizowanie, które zapewniają organom kierowanie
bezpieczeństwem.
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Podsumowanie
W dobie wszechstronnego zagrożenia i jego modyfikacji, organy administracji
publicznej zobowiązane są do prowadzenia działalności, która gwarantuje
zapobieganie sytuacjom kryzysowym, a także przygotowanie do przejęcia nad nim
kontroli na skutek przemyślanych oraz odpowiednio zaplanowanych działań.
W praktyce wskazuje to na konieczność przygotowania wszelkich możliwych
podmiotów do reagowania na sytuacje kryzysowe, które powinno być realizowane
poprzez celowe oraz zaplanowane działania, a głównie przez szkolenia
przysposabiające do przeciwstawiania się zagrożeniom. Właściwe i dobre
zarządzanie kryzysowe wymaga, aby organy kierownicze w sytuacjach
kryzysowych były jak najlepiej do niego przygotowane. Natomiast to przygotowanie
powinno dać gwarancję sprawnego i efektywnego dysponowania zasobami,
kierowania posiadanymi siłami oraz koordynowania działań jednostek, organizacji,
instytucji, które działają wspólnie w warunkach sytuacji kryzysowej na rzecz
bezpieczeństwa. Należy ponadto wskazać, iż zarządzanie kryzysowe nie dość, że
ma wiele wspólnych cech z podsystemem kierowania bezpieczeństwem, to jest
jego stałym elementem o charakterze cywilnym, na co wskazano w niniejszej
pracy.
Niewątpliwie można stwierdzić, że w ujęciu systemowym zarządzanie
kryzysowe stanowi element systemu bezpieczeństwa narodowego, bowiem jest
jego dziedziną, wiąże się z procesami zarządzania ryzykiem, z częścią teorii
i praktyki zarządzania organizacją, a także z działaniem w czasie kryzysu i sytuacji
napiętych oraz w warunkach niedoboru środków i sił. Z uwagi na to, można
wskazać, iż zarządzanie kryzysowe jest:
─ integralną częścią systemu bezpieczeństwa narodowego w ogóle oraz
elementem cywilnym podsystemu kierowania bezpieczeństwem;
─ celowym działaniem, a także kierowaniem (zarządzaniem) w stanie ryzyka;
─ działaniem ukierunkowanym na zmniejszenie prawdopodobieństwa
zaistnienia sytuacji kryzysowych, a w przypadku ich powstania celem jest
przejęcie kontroli oraz przywrócenie normalnego stanu;
32
─ procesem, który składa się z czterech faz.
Z uwagi na wyzwania cywilizacyjne stojące przed współczesnym
społeczeństwem, które niejako samo generuje zagrożenia dla własnej egzystencji
istnieje konieczność pojmowania bezpieczeństwa w sposób holistyczny, bowiem
w przeciwnym razie nie możliwym jest ochronienie się przed katastrofą. Swoboda
obiegu informacji, wiedzy i myśli skutkuje decentralizacją różnych typów władzy,
co powoduje konieczność poszukiwania nowych rozwiązań na gruncie obrony
i ochrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego. Nie ulega zatem wątpliwości,
że zarządzanie kryzysowe ze względu na swój cel, przeznaczenie i zadania
jest stałym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego, a z uwagi na
swój charakter jest ono składnikiem cywilnym w podsystemie kierowania
bezpieczeństwem.

32

Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Warszawa 2007, s. 43

30

Streszczenie
Autorzy artykułu prezentują problematykę zarządzania kryzysowego i jego
miejsce w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym. Zwrócono
uwagę na fakt, że przed sferą zarządzania kryzysowego oraz całym systemem
bezpieczeństwa narodowego stoją nowe wyzwania i wymagania, które wymagają
ukierunkowania na spójność oraz przejrzystość w działaniach przede wszystkim
o charakterze cywilnym. Rozpoczynając rozważania na temat zarządzania
kryzysowego, jako cywilnego elementu systemu bezpieczeństwa narodowego,
w pierwszej kolejności odnosi się do terminów bezpieczeństwa i systemu
bezpieczeństwa, a następnie do samego zarządzania kryzysowego i związanego
z tym systemu. Autorzy charakteryzują system zarządzania kryzysowego oraz fazy
zarządzania kryzysowego. Zwrócono uwagę, że istniejący w Polsce system
zarządzania kryzysowego jest nieodłącznym i integralnym elementem tych
systemów w ramach Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Ponadto wskazują, iż zarządzanie kryzysowe nie tylko ma wiele wspólnych cech
z podsystemem kierowania bezpieczeństwem, ale jest jego stałym elementem
o charakterze cywilnym.
Słowa klucze: bezpieczeństwo, kierowanie, kryzys, system, zarządzanie
Summary
The authors present the issue of crisis management and its place
in the subsystem of national security management. Attention was drawn to the fact
that before the sphere of crisis management and the entire national security
system, new challenges and requirements are facing which require focus
on coherence and transparency in primarily civilian activities. Beginning
with the deliberations on crisis management as a civil element of the national
security system, it first refers to the terms security and security system, and then
to the crisis management itself and the related system. The authors characterize
the crisis management system and the crisis management phase. It was pointed
out that the crisis management system existing in Poland is an inseparable
and integral element of these systems within the European Union and the North
Atlantic Alliance. In addition, they indicate that crisis management not only has
many features in common with the security control subsystem, but is a permanent
element of a civil nature.
Key words: security, management, crisis, system, management
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Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
UWARUNKOWANIA TWORZENIA SYSTEMU
OBRONY POWIETRZNEJ POLSKI
Proces tworzenia obrony powietrznej Polski jest systemem złożonym.
Na przebieg tego procesu wpływa szereg czynników. Najważniejsze z nich
to czynniki polityczne, finansowe, gospodarcze i technologiczne. Siły zbrojne
odgrywają ważną rolę w zapewnieniu obrony niepodległości państwa.
Jest to nadrzędny cel konstytucyjny sił zbrojnych w zakresie uwarunkowań
politycznych.
Ważnym zadaniem w procesie tworzenia obrony powietrznej jest polityka
zbrojeniowa. Polityka zbrojeniowa jest systemem wzajemnie powiązanych działań
podejmowanych przez państwo. Zadania te są prowadzone w trzech zasadniczych
obszarach – przede wszystkim w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, gdzie
głównymi narzędziami stają się strategie bezpieczeństwa, sił zbrojnych
odnoszących się do zdolności pozyskiwania określonych zdolności operacyjnych
dla zapewnienia trwałości i nienaruszalności jego granic, zadań oraz potencjału
naukowego i przemysłowego w zakresie możliwości realizacji zadań naukowych,
prac rozwojowych oraz produkcji i wsparcia technicznego dla sił zbrojnych.
1
Znaczenie obrony powietrznej w warunkach współczesnego pola walki
jest ogromne i nie do przecenienia. Powodzenie każdej walki zbrojnej jest bardzo
uzależnione od tej wieloaspektowej obrony przeciwlotniczej. Polska jest państwem
granicznym NATO. W przypadku państwa granicznego do realizacji tego
niezbędne jest posiadanie bardzo nowoczesnej i skutecznej obrony powietrznej,
w tym także komponentu broni przeciwlotniczej, która jest jednym z kilku
aktywnych środków walki.
Rola poszczególnych komponentów obrony powietrznej jest jednakowo
ważna. Naziemna obrona powietrzna posiada środki rażenia w postaci rakiet.
Oprócz tego musi posiadać zdolności do wykrywania, śledzenia i zwalczania
celów powietrznych. Im wcześniej wykryjemy i określimy zagrożenie, tym mamy
więcej czasu na przydzielenie odpowiednich środków, które efektywnie zwiększą
możliwość ich zniszczenia. Każdy z tych elementów jest bardzo ważny i powinien
być systematycznie rozwijany w systemie i oddzielnie.
Transformacja polityczna, jaka miała miejsce w początku lat 90-tych
diametralnie zmieniła nasze możliwości, jeżeli chodzi o obronę powietrzną.
Wszystkie te systemy, które jeszcze pozostają na uzbrojeniu i są modernizowane.
Mimo ich modernizacji są one niekompatybilne z większością systemów państw
natowskich i nie spełniają wymagań, jeżeli chodzi o parametry techniczne, jakich
oczekujemy.
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W obszarze obrony powietrznej w ostatnich latach nastąpiło pewne
polepszenie. Nastąpiło unowocześnienie w postaci zwiększenia potencjału
lotnictwa poprzez zakup samolotów F-16. Jednak zakup ten nie wpłynął znacząco
na polepszenie sytuacji w zakresie obrony powietrznej. W sytuacji zadawnienia
modernizacyjnego i zbliżających się do końca modernizacji tych systemów,
jakie mamy zdecydowanie powinniśmy podjąć kroki w celu pozyskania
nowych systemów zintegrowanych z NATO i uzyskania dobrej, nowej sieci
wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej w celu zabezpieczenia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa państwa.
Proces modernizacji sił zbrojnych, w zakresie obrony powietrznej, prowadzony
jest w oparciu o program operacyjny „Systemy obrony powietrznej”. Program
operacyjny „Systemy obrony powietrznej” obejmuje przede wszystkim pozyskanie
przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego i dalekiego zasięgu,
ale również detektorów, których wynikiem będzie zwiększenie skuteczności obrony
powietrznej oraz uzyskanie zdolności do zwalczania zupełnie nowych środków
napadu powietrznego. Skala rozwoju programu obrony powietrznej spowoduje to,
że będzie on oddziaływał na sferę zdolności obronnych i finansowych, ale również
na aspekty gospodarcze, rozwój nauki i techniki, a także przez szereg lat
na międzynarodowe stosunki Polski z jej sąsiadami.
Zgodnie ze strategią bezpieczeństwa narodowego głównym filarem jest
członkostwo Polski w NATO i wynikające z niego zobowiązania sojusznicze,
będące elementem bezpieczeństwa europejskiego i narodowego. Udział Polski
w tworzeniu architektury obronnej systemów przeciwrakietowych Sojuszu można
podzielić na dwie części. Pierwsza część to współpraca z USA w zakresie budowy
systemu przeciwrakietowego, a druga część stanowi udział Polski w programie
rozwoju. Programy rozwoju systemu obrony powietrznej posiadają duży potencjał
oraz spójny cel. Przyczyną powstania tych inicjatyw są trudności ekonomiczne
głównych państw NATO i UE i próba obniżenia budżetów obronnych w większości
tych państw. W związku z tym należy w sposób bardzo rozważny podchodzić do
możliwych rozwiązań międzynarodowych, ponieważ te rozwiązania nie zawsze są
zgodne z interesem ekonomicznym i politycznym Polski. Część tych programów
jest już na wysokim stopniu realizacji i w związku z tym trudno jest się do nich
przyłączyć. Należy pamiętać, że wszystkie państwa, które uczestniczą w tego typu
programach silnie zabezpieczają swoje narodowe interesy ekonomiczne.
3
Dla zwiększenia efektywności działań należy przygotować się organizacyjnie
i technologicznie celem podołania tak wielkiemu i ważnemu przedsięwzięciu, jakim
jest realizacja programu budowy zintegrowanego systemu obrony powietrznej.
Przy założeniu, że polski przemysł zbrojeniowy będzie miał znaczny udział
w budowie tego systemu należałoby dążyć do skupienia kilku zadeklarowanych
do takiej współpracy czołowych podmiotów. Byłaby to oczywiście współpraca
o charakterze zadaniowym w celu pozyskania nowego sprzętu wojskowego oraz
jego serwisowania, remontów, modernizacji od początku jego wprowadzenia
do końca eksploatacji tego systemu.

2

3

Mirowska J., Maciaszek J., Ochrona i obrona przestrzeni powietrznej RP (w:) „Polska Zbrojna”.
15.03.2013 r.
Ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP – zadania i prawne podstawy
funkcjonowania. Warszawa 2013
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Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze należy sobie zdać sprawę z korzyści
wynikających z właściwego przygotowania do przedsięwzięcia, które umożliwiłoby
realizację projektu, i którego wykonanie byłoby możliwe technicznie, ekonomicznie
i organizacyjnie przez pojedynczy podmiot. A także zapewniłaby większą
konkurencyjność rodzimego przemysłu na rynkach zewnętrznych. Są to korzyści,
które odnoszą się zarówno do realizacji tego programu jak i mogą być podstawą
do realizacji innych programów, bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju
i modernizacji sił zbrojnych.
W związku z ograniczeniami, jakie stoją przed polskim przemysłem
zbrojeniowym należy dążyć do tego, aby szukać strategicznego partnera,
który będzie posiadał niezbędną już technologię i doświadczenie w produkcji tych
nowych narzędzi systemu obrony powietrznej, czyli produkcję systemów
rakietowych, efektorów w zakresie dotychczas w Polsce nie realizowanym.
Aktualnie w Polsce jesteśmy w stanie wyprodukować tylko systemy krótkiego
zasięgu. Nie jesteśmy w stanie w perspektywie kilku czy kilkunastu lat
wyprodukować żadnego systemu, który miałby nawet mały zasięg, przez co
jesteśmy zmuszeni do tego, aby nawiązać kooperację z przemysłem
zagranicznym. Polska posiada duże osiągnięcia, jeśli chodzi o radiolokację.
Aktualnie mamy również sposoby na uzyskanie odpowiedniego systemu łączności
radiowej oraz skonfigurowania stanowisk dowodzenia. Bardzo ważnym
programem, którego Polska potrzebuje jest program zaawansowanych rozwiązań
światowych, które dają nam interoperacyjność oraz możliwość zintegrowania
systemów środków łączności a także produkcję, a przynajmniej technologiczne
możliwości produkcji radarów, które mogą wykrywać aparaty latające
o zmniejszonej powierzchni odbicia.
Światowi producenci naziemnych systemów obrony powietrznej bardzo
mocno chronią swoje osiągnięcia i o ile można zakładać udział polskiego
przemysłu zbrojeniowego nad powstaniem pewnych elementów tego systemu,
to jednak dopuszczenie Polski do istotnych technologii tego systemu jest
niemożliwe, przede wszystkim z racji zachowania przez producentów i państwa
kontroli nad zaawansowanymi technologiami i niedopuszczenie do powstania
konkurencji na rynkach zagranicznych.
Należy poszukać możliwości zbudowania systemów niestandardowych,
tj. ze względu na szybki rozwój różnego rodzaju myśli technologicznej
i geopolityczne położenie Polski powinniśmy poszukiwać rozwiązań
niestandardowych. Te rozwiązania niestandardowe to przede wszystkim nowe
technologie i pominięcie niepotrzebnych etapów badań i rozwoju. Zauważalny
jest intensywny rozwój technologii w dziedzinie radiolokacji i tutaj mamy
bezwzględnie dużo do pozyskania w zdolności np. posiadania stacji
radiolokacyjnych, jak również wykorzystania technologii GSM, w tym masztów
antenowych, które mogą zwiększyć nam dostarczanie informacji na temat obrazu
przestrzeni powietrznej. Innym ważnym obszarem jest obszar zakłócania pracy
systemu.
Siły zbrojne są na etapie głębokiej modernizacji. Położenie geopolityczne
4.
Polski wymusza posiadanie bardzo nowoczesnej i skutecznej obrony powietrznej.
4

Koziej S., Biuro Obrona przeciwrakietowa w ramach obrony powietrznej RP – przesłanki i założenia
koncepcji. Warszawa 2012
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Geograficzne ukształtowanie terenu wymusi na nas zmianę usytuowania
systemów w pracy radiolokacyjnej i innych systemach wykrywania
i naprowadzania. Zorganizowany system obrony powietrznej kraju powinien
również stać się częścią naszego układu i systemu europejskiego. Polski przemysł
zbrojeniowy powinien mieć możliwość serwisowania i modernizowania tego
systemu, a dla skuteczności podejmowania tego typu działań należy przygotować
się organizacyjnie i technologicznie.
Rząd prowadzi działania na rzecz rozwoju systemu obrony powietrznej
państwa w trzech wymiarach:
1. narodowym – przez modernizację systemu obrony powietrznej,
2. w ramach NATO – integrując systemy narodowe,
3. dwustronnym – we współpracy z USA oraz innymi sojusznikami
i partnerami.
Przedsięwzięcia w wyżej wymienionych płaszczyznach są realizowane
równolegle i ściśle ze sobą powiązane. Priorytetem jest zdolność do zwalczania
nowoczesnych środków napadu powietrznego – rakiet balistycznych krótkiego
i średniego zasięgu. Stąd konieczność pozyskania zestawów rakietowych obrony
powietrznej. Niezbędna technologia planowana jest do pozyskana poprzez
współpracę z wybranymi partnerami zagranicznymi. Polska uczestniczy
w działaniach na rzecz zintegrowanego systemu obrony powietrznej
i przeciwrakietowej NATO. Kluczowym wkładem do tego systemu będzie
amerykańska
infrastruktura
obrony
przeciwrakietowej,
która
zapewni
bezpieczeństwo na dużych wysokościach przed rakietami balistycznymi.
Europejscy sojusznicy rozwijają natomiast zdolności do obrony w niższej warstwie.
Rząd współpracuje z USA w rozwoju obrony przeciwrakietowej w Europie.
Od 2018 r. planowane jest rozpoczęcie działania bazy amerykańskiej systemu
obrony z rakietami SM-3 w Rędzikowie koło Słupska. Baza ta będzie elementem
zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO.
Zwiększenie potencjału obrony powietrznej przyniesie długofalowe korzyści
dla interesów bezpieczeństwa i obronności Polski w ramach NATO oraz we
współpracy z partnerami strategicznymi Polski.
Obecnie Polska nie ma zdolności do obrony przeciwrakietowej, natomiast
jej obrona przeciwlotnicza opiera się na zestawach S-200 Wega/SA-5, S-125
Newa-M/SA-3, K 12 Kub/SA-6, 9A33 Osa/SA-8. Są to radzieckie konstrukcje
o ograniczonych możliwościach zwalczania wielu celów w powietrzu. W większości
ich dalsza modernizacja byłaby nieefektywna. Oznacza to, że obrona Polski przed
ewentualnymi zagrożeniami powietrznymi ze Wschodu byłaby utrudniona i duży jej
ciężar musiałyby przejąć Siły Powietrzne. W ostatnich latach Rosja i Białoruś
wzmacniają swoje siły powietrzne i poziom ich wyszkolenia. Towarzyszy temu
przezbrajanie rosyjskich brygad rakietowych w nowoczesne i groźne pociski
balistyczne Iskander-M/SS-26 oraz pociski samosterujące Iskander-K/R-500.
5
Planowane są zakupy w ramach modernizacji sił zbrojnych:
─ zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe w ramach programu „Wisła”,
─ w ramach modernizacji systemu obrony powietrznej wojsko planuje kupić

5

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego – Przyszłość Sił Powietrznych i jednostek obrony powietrznej w
Siłach Zbrojnych RP – Nr 2 z listopada 2015 roku – płk rez. dr hab. Adam Radomyski
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samobieżne zestawy przeciwlotnicze Poprad, wyrzutnie z rakietami Piorun
oraz mobilne radary Soła i Bystra,
─ program „Zefir” zakłada zakup samolotów bezzałogowych średniego
pułapu i długiego trwania lotu (uzbrojone w rakiety kierowane
i niekierowane) plus naziemne stacje naprowadzania,
─ program „Gryf” zakłada zakup samolotów bezzałogowych o zasięgu
taktycznym (uzbrojone w rakiety niekierowane),
─ program „Wizjer” i „Orlik” zakłada zakup samolotów bezzałogowych
rozpoznawczych,
─ zakup okrętów podwodnych wyposażonych w pociski manewrujące zdolne
razić cele w promieniu 1000 km od okrętu.
W budowie zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polska
musi uwzględnić specyfikę wszystkich zagrożeń oraz „wielowarstwowość” tarczy.
Im więcej takich warstw lub „pięter” obrony, tym większa możliwość przechwycenia
celów oraz skuteczność obrony ludności cywilnej i wojsk. Wobec rozmaitości
środków napadu powietrznego niezbędne jest budowanie skomplikowanej sieci
środków przechwytywania, radarów i systemów dowodzenia. Dlatego plany
„polskiej tarczy” zakładają budowę trzech warstw, przy czym system „Wisła”
o zasięgu do 100 km stanowić ma pierwszą. Drugie piętro polskiej obrony obejmie
system „Narew”, zdolny do zwalczania różnych celów w odległości do 25 km.
Najniższą warstwę ma stanowić system „Poprad”. Uzupełnią tą architekturę obrony
przenośne zestawy rakiet przeciwlotniczych Piorun i Grom oraz nowe stacje
radiolokacyjne krótszego zasięgu Pilica.
Plany systemu „Wisła” były przedmiotem zainteresowania kilku producentów.
Wymogi techniczne i taktyczne wyeliminowały oferty systemów dopiero
rozwijanych lub będących poza uzbrojeniem NATO. Przewaga zestawów Patriot
polega na tym, że są poddawane systematycznej modernizacji oraz użytkowane
przez 13 państw. W dalszych negocjacjach istotnym kryterium dla Polski byłby
warunki umowy offsetowej. Według założeń MON udział polskich podmiotów
w rozwoju i produkcji docelowych zestawów Patriot (wersja Next Gen) będzie
sięgał 50% wartości kontraktu. W myśl deklaracji Raytheona w Polsce mają się
odbywać produkcja i serwisowanie pocisku PAC-2 GEM-T, produkcja podzespołów
pocisku PAC-3 MSE, mobilnych podwozi dla ich wyrzutni, jak również nowych
o
modeli radarów dookólnych (360 ). Oznaczałoby to udział polskich firm
w dostawach nie tylko na potrzeby Polski, lecz także dla globalnej sieci oraz
rozwoju innych systemów, jakie koncern ten może wytwarzać. Kooperacja
ta powinna z czasem zwiększać samowystarczalność produkcyjną, technologiczną
i rozwojową Polski w dziedzinie radarów, pocisków przechwytujących oraz innych
rodzajów pocisków i rakiet.
Bardzo ważnym aspektem negocjacji w sprawie pozyskania zestawów Patriot
byłoby przejście od tych czysto komercyjnych do międzyrządowych polskoamerykańskich rozmów. Zwiększa to możliwość kolejnych etapów oraz angażuje
administrację USA w negocjacje z producentem. W ten sposób USA staną się
prawnym gwarantem dostaw sprzętu i ochrony wrażliwych informacji. Zawarciu
umowy z rządem USA będzie towarzyszyła umowa offsetowa między Polską
a Raytheonem. Takie rozwiązania służyć powinny głównie rozwojowi dwustronnej
współpracy strategicznej, opartej na rosnącej obecności i trwałych interesach USA
w regionie. W wymiarze wojskowym partnerstwo USA i Polski może zostać
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wzmocnione cykliczną obecnością amerykańskich zestawów Patriot w Polsce,
które wzmocnią polską zdolność do odstraszania potencjalnego agresora
i przygotują nasze siły zbrojne do późniejszego sprawnego wdrożenia
dostarczanych zestawów. Taka współpraca wpisze się także w rotacyjne
stacjonowanie żołnierzy USA w Polsce w ramach sojuszniczych działań
dla wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu w obliczu konfliktu na Ukrainie
i rosyjskich demonstracji siły.
W dotychczasowych negocjacjach systemu „Wisła” nie mniej istotny
od aspektów technicznych był szerszy kontekst sojuszniczy. Podczas, gdy
USA gwarantują odstraszanie nuklearne, Polska wraz z innymi krajami NATO
powinna wzmacniać odstraszanie konwencjonalne, w tym nowoczesną obronę
przeciwrakietową i przeciwlotniczą. W miarę budowy wszystkich warstw „polskiej
tarczy” zwiększą się zdolności narodowe i sojusznicze do obrony całej wschodniej
flanki NATO. Posiadanie mobilnych baterii obrony przeciwrakietowej jest też
atutem w razie konieczności zaangażowania Sił Zbrojnych RP na terytorium
sojuszników lub w innych regionach zagrożonych pociskami balistycznymi.
Ważnym aspektem wyboru przez Polskę zestawów Patriot byłaby
interoperacyjność z głównymi sojusznikami, opierającymi swoją obronę na takich
zestawach, a także możliwość pełnego włączenia tych zestawów do rozwijanego
w NATO systemu zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej
(NATINAMDS). Pozwoli to zatem na łatwe integrowanie polskich zestawów Patriot
z innymi systemami obrony NATO i USA, jak THAAD oraz BMD Aegis,
operującymi na wyższych pułapach i większych odległościach.
Wprowadzenie baterii Patriot do Sił Zbrojnych RP wpisze się także w system
obrony przeciwrakietowej NATO. Administracja USA niezmiennie deklaruje,
że projekt obrony kontynentalnej Europy przed zagrożeniami rakietowymi
średniego i dalszego zasięgu z Bliskiego Wschodu, tzw. European Phased
Adaptive Approach (EPAA), będzie realizowany planowo. Postępują już prace
nad otwarciem bazy w Rędzikowie z systemem Aegis Ashore, przewidzianym
do trzeciej fazy EPAA.
Decyzja rządu polskiego o wyborze systemu Patriot w dalszych negocjacjach
z USA będzie miała pod każdym względem charakter strategiczny. Preferowany
system zapewniłby Polsce połączenie korzyści operacyjnych, przemysłowych
i sojuszniczych. Budowa obrony przeciwrakietowej i modernizacja obrony
przeciwlotniczej są najważniejszymi elementami modernizacji polskich sił
zbrojnych. Dzięki niej Polska zyskuje zdolności niezbędne do prewencji,
odstraszania agresji i przejęcia inicjatywy w ewentualnym kryzysie wojskowym,
w razie jego wzrostu i konieczności obrony przed nagłym napadem.
Przyspieszenie decyzji w sprawie programu „Wisła” stanowi też potwierdzenie
determinacji Polski i USA do wzmacniania dwustronnego partnerstwa
strategicznego. Planowane wprowadzenie zestawów Patriot do uzbrojenia Polski
zwiększyłoby także zdolności całego Sojuszu w sytuacji, gdy część krajów
członkowskich coraz słabiej wywiązuje się ze swoich zobowiązań obronnych.
Stosownie do modernizacji arsenałów Rosji, wskazane są również dalsze
rozwiązania nad możliwościami obrony Europy przed rakietami średniego zasięgu
do 5000 km, gdyby Rosja dalej łamała swoje zobowiązania z Układu o całkowitej
likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i krótkiego zasięgu. Niezależnie od
wszystkich tych aspektów, Polska powinna dalej pracować nad własną koncepcją,
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doktryną i zmodernizowanymi zdolnościami do konwencjonalnych uderzeń
odwetowych. Jej pierwszymi elementami będą pociski NSM, JASSM i ewentualnie
Tomahawk, a także zestawy rakietowe Homar.
Streszczenie
Obrona powietrzna jest bardzo ważnym elementem zapewniania
bezpieczeństwa państwa. Wyposażenie sił zbrojnych w nowoczesne systemy
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej jest bardzo ważnym i pilnym zadaniem.
W związku z tym, że Polska jest członkiem NATO, systemy obrony powietrznej
powinny być zintegrowane z systemami obrony państw członkowskich NATO.
Słowa klucze: bezpieczeństwo, obrona powietrzna, wymagania
Summary
Air defense is an important element of ensuring state security. Equipping
armed forces with modern anti-aircraft defense systems and missile defense
is a very important and urgent task. Due to the fact that Poland is a NATO member,
air defense systems should be integrated with the defense systems of NATO
member states.
Key words: security, air defense, requirements
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Tomasz LANDMANN
Akademia Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu
ZŁE I DOBRE STRONY WSPÓŁPRACY WYWIADOWCZEJ
POLSKI I RUMUNII W OCENIE ODDZIAŁU II SG WP
Wstęp
Problematyka obowiązywania sojuszu polsko-rumuńskiego w latach
1921-1939 doczekała się dotychczas w historiografii jednego wyczerpująco
1
opracowania autorstwa H. Walczaka, oraz dorobku takich autorów, jak
2
3
4
5
W. Balcerak, H. Bułhak, A. Dubicki czy A. Pepłoński. Brakuje jednak
syntetycznego, naukowego spojrzenia podsumowującego polsko-rumuńską
współpracę na tle wywiadowczym. Przeprowadzona kwerenda wykazała,
że niektóre z odnalezionych pozycji zostały wydane jeszcze przed 1989 rokiem.
Autorzy nie mieli dostępu do materiałów archiwalnych, które ujrzały światło
dziennie w ostatnich kilkunastu latach. Powrót do tej problematyki może pomóc
w usystematyzowaniu wiedzy na temat faktycznego znaczenia Rumunii,
jako partnera II RP przede wszystkim na płaszczyźnie współpracy informacyjnowywiadowczej, jak również wojskowej.
Intencją autora jest zaprezentowanie najważniejszych mocnych i słabszych
stron polsko-rumuńskiej współpracy w dwudziestoleciu międzywojennym. Celem
jest zaprezentowanie zrealizowanych szans i poniesionych niepowodzeń, jeśli
chodzi o rzetelne informacje uzyskane przez Oddział II SG WP od Rumunów
na temat przede wszystkim zagrożenia sowieckiego.
Autor zwraca uwagę na wybrane przejawy świadczące o korzyściach
i rezultatach, a także niepowodzeniach oraz barierach dla polsko-rumuńskiej
współpracy informacyjno-wywiadowczej w latach 1919-1938, ze szczególnym
uwzględnieniem lat 20. XX wieku. Układ treści ma charakter problemowy.
Został dobrany w oparciu o zebrane materiały archiwalne, zgromadzone
w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN). Z pewnością zaprezentowany
materiał nie wyczerpuje w pełni katalogu korzyści oraz niepowodzeń, o których
mowa. Może jednak stanowić cenne wprowadzenie do bilansu blasków i cieni
współpracy II RP z Rumunią między zakończeniem I a początkiem II wojny
światowej.
1
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t. 16, s. 145-170; Tenże, Rumunia a Polska w latach 1918-1921, (w:) Ruchniewicz K., Tyszkiewicz J.,
Wrzesiński W. (red.): Przełomy w historii. Pamiętnik, t. 2, cz. 2. Toruń 2002, s. 209-222
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Tenże, Wojsko Polskie w Rumunii 1939-1941. Warszawa 1994, s. 8
5
A. Pepłoński, Wywiad Polski na ZSRR 1921-1939. Warszawa 1996, s. 187-196

42

Tezą postawioną w pracy jest stwierdzenie, że polsko-rumuńska współpraca
informacyjna i wywiadowcza w okresie dwudziestolecia międzywojennego
przyniosła II RP szereg korzyści i niepowodzeń, czyli utraconych szans, zwłaszcza
jeśli chodzi o rozpoznanie zagrożenia płynącego ze strony sowieckiej.
Blaski polsko-rumuńskiej współpracy wywiadowczej
Wspólne interesy Polski i Rumunii, w latach 1918-1939, przyczyniły się
do zawiązania wspólnego sojuszu, mającego zagwarantować poprawę
bezpieczeństwa narodowego obu państw oraz wzmocnienie zajmowanej przez nie
6
pozycji międzynarodowej. Rokowania w sprawie zawarcia polsko-rumuńskiego
sojuszu politycznego i konwencji wojskowej w latach 1919-1921, ugruntowując
przy tym późniejsze relacje na płaszczyźnie informacyjno-wywiadowczej. Zawarcie
dnia 3 marca 1921 roku układu politycznego traktującego o wzajemnej pomocy
na wypadek agresji sowieckiej pozwoliło obu państwom przystąpić do współpracy
7
rozwijanej przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Do układu politycznego
dołączono tajną konwencję wojskową, której charakter nawiązywał do potrzeby
8
wspólnej obrony przed napaścią sowiecką. Odnowienie sojuszu polskorumuńskiego miało miejsce w 1926 oraz 1931 roku, na mocy dwóch traktatów
6

Wśród wspólnych interesów Polski i Rumunii można wymienić potrzebę solidarnego zabezpieczenia
się przed zagrożeniem ze strony Rosji bolszewickiej, próbę uzyskania międzynarodowej legitymizacji
pozyskanych po zakończeniu I wojny światowej obszarów, negowanych zwłaszcza przez
bolszewików, przychylność obu państw wobec Francji i zabieganie o współpracę z tym państwem na
Zachodzie, dążenie do usamodzielnienia kierunków prowadzonej polityki zagranicznej, czy też
potrzebę sformowania i rozwoju potencjału sił zbrojnych, przy korzystaniu z dorobku zagranicznego
partnera. Por. H. Bułhak, Początki..., op. cit., s. 21-24. Ważną podstawą przychylnego stosunku
Rumunii wobec Polski było też zrzeczenie się przez II RP roszczeń do Bukowiny, formalnie
przekazanej państwu rumuńskiemu na mocy traktatu z Saint-Germain-en-Laye z dnia 10 września
1919 roku. Por. T. Wituch, Terytoria sporne w Europie po 1815. Pułtusk 2001, s. 176. Pewne
wątpliwości może budzić natomiast wyrażony w literaturze pogląd stanowiący, że polsko-rumuński
sojusz polityczno-wojskowy miał odzwierciedlać interes polskiej polityki zagranicznej polegający
na blokowaniu wpływów niemieckich w Rumunii i szerzej: w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Por. W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach 1918-1926. Warszawa 1998, s. 79.
Przeprowadzona kwerenda archiwalna dowiodła, że Oddział II SG WP kładł główny nacisk
na rozpoznanie wywiadowcze Rosji sowieckiej, a następnie ZSRS i to właśnie w tej dziedzinie
upatrywano główne szanse porozumienia z Rumunią. Podobnie o charakterze polsko-rumuńskiego
sojuszu obronnego zob. J. Ślusarczyk, Stosunki polsko-sowieckie 1939-1945. Toruń 2001, s. 38
oraz P. Matusiak, Sprawozdanie z sesji „Polska i Rumunia w Europie Środkowej” (w:) „Mazowieckie
Studia Humanistyczne”. 1995, t. 1, nr 1, s. 172 (artykuł na temat sposobu postrzegania sojuszu
polsko-rumuńskiego w ocenie współczesnych historyków rumuńskich). Należy sądzić, że Polska
miała zresztą ograniczone możliwości, aby zwalczać wpływy niemieckie w Rumunii czy Europie
Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza na początku lat 20. w obliczu borykania się z problemem
odbudowy po niedawno zakończonej wojnie polsko-bolszewickiej i towarzyszących sporach
granicznych z Czechosłowacją i Litwą.
7
Zarówno w literaturze rumuńskojęzycznej, jak i polskojęzycznej podkreśla się obronną naturę sojuszu
II RP i Rumunii, a także jego defensywny charakter. Defensywna orientacja tego sojuszu wyrażała się
przede wszystkim w tym, że „był obliczony na utrzymanie terytorialnego status quo”. M.K. Kamiński,
M.J. Zacharias, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939. Warszawa 1998, s. 64.
Dwustronne porozumienie między państwami miało determinować stosunki polityczno-dyplomatyczne
przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Zob. I. Constantin, Din istoria Poloniei
și a relațiilor româno-polone, Biblioteca Bucurestilor. Bucuresti 2005, p. 167
8
Jak podkreśla się w literaturze: „Dwustronna konwencja obronna między Rzeczpospolitą a Królestwem
Rumunii, wraz z tajną konwencją wojskową, zobowiązywała każdą stronę do wypowiedzenia wojny
i udzielenia pomocy w wypadku zaatakowania sojusznika wzdłuż jego granicy wschodniej”.
T. Dubicki, Wojsko..., op. cit., s. 8
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9

gwarancyjnych. Wszystkie wymienione podstawy prawne, wzmacniane dzięki
kontaktom Oddziału II Sztabu Generalnego (od 1928 roku – Sztabu Głównego)
Wojska Polskiego z rumuńskim Oddziałem II Sztabu Generalnego, pozwoliły
obu państwom zawiązać współpracę. Współpraca ta była przedmiotem oceny ze
strony Oddziału II SG WP.
Polskiemu wywiadowi wojskowemu zależało na penetracji wywiadowczej
Rosji sowieckiej, a później ZSRS, a ta najskuteczniejsze rezultaty mogła przynieść
dzięki organizacji sieci siatek i placówek wywiadowczych u wschodniego sąsiada.
Już w 1924 roku w czasie wizyty w Warszawie przedstawiciela rumuńskiego
Sztabu Generalnego, płk. I.B. Florescu, Polska i Rumunia ustaliły, że utworzą
mieszane siatki wywiadowcze działające na kierunku sowieckim, jak również
zobowiązały się do opracowania wspólnego planu obrony na wypadek wojny
z Sowietami. Oba państwa podjęły także współpracę w sprawie utworzenia
10
mieszanej placówki wywiadowczej w Akermanie, zlokalizowanej blisko Odessy.
Rozwijano współpracę w sferze kontrwywiadu, co wyrażało się w wymianie
informacji na temat agentów pracujących dla Sowietów z obszaru II RP
11
i Rumunii.
Dorobek polsko-rumuńskiej współpracy wywiadowczej był rozwijany w dużej
mierze dzięki systematycznie organizowanym konferencjom ewidencyjnym.
Odbywały się one od 1924 roku, na przemian w Warszawie i Bukareszcie,
co pół roku. Dyskusja dotyczyła zróżnicowanych aspektów wzajemnej współpracy
wojskowo-wywiadowczej. Według dokumentu porządkującego przebieg konferencji
12
zaplanowanej na 1925 roku, wśród omówionych spraw znalazły się takie, jak:
─ prewencyjne zarządzenia wojskowe, które miały wydać oba państwa
na wypadek przygotowań do wojny albo dostrzeżenia ogólnej mobilizacji
Armii Czerwonej;
─ opracowywanie studiów nad możliwymi kierunkami atakami Sowietów
oraz koniecznymi do podjęcia kontratakami Polaków i Rumunów, w oparciu
o dane już wymienione przez oba Sztaby Generalne;
─ opracowywanie rocznych programów współpracy obu Sztabów
Generalnych, w tym stworzenie założeń akcji przeciwko nieprzyjacielowi
planującemu przerwać łączność między armią polską a rumuńską;
─ zaplanowanie organizacji i dowództwa nad mieszaną grupą operacyjną
łączącą na styku armie w rejonie Lipiany-Czortków;
─ opracowanie założeń pomocy Rumunom ze strony Wojska Polskiego
w razie ataku sowieckiego na północną część Besarabii;
9

Traktat gwarancyjny między Polską a Rumunią z dnia 26 marca 1926 roku (Dz.U. 1927, nr 16,
poz. 117) oraz Traktat gwarancyjny między Polską a Rumunią z dnia 15 stycznia 1931 roku (Dz.U.
1931, nr 32, poz. 230)
10
Zdaniem A. Misiuka, fakt posiadania stałej rezydentury na obszarze Rumunii był „jedną z niewielu
konkretnych korzyści wynikających ze współpracy polsko-rumuńskiej”. A. Misiuk, Sojusze
wywiadowcze II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 (w:) „Zeszyty Historyczne” 1995, z. 114, s. 111.
Pogląd ten wydaje się jednak nadzwyczaj surowy, jako że polsko-rumuńska współpraca
wywiadowcza była ukierunkowana na znacznie większą liczbę spraw niż tylko prowadzenie wspólnej,
mieszanej placówki dążącej do lepszego rozpoznania ZSRS
11
A. Pepłoński, Wywiad Polski..., op. cit., s. 189-192
12
Pismo Biura Ścisłej Rady Wojennej pt. „Sprawa konferencji polsko-rumuńskiej w roku 1925” do
polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie z dnia 5 lutego 1925 roku, AAN, Attachés wojskowi,
teczka A-II, 21-2
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─ stworzenie planu organizacji terenu na froncie Dniestru, jako głównym
13
froncie oporu przy ewentualnym uderzeniu ze strony ZSRS;
─ współpraca Polski i Rumunii w dziedzinie przygotowań materialnych do
wojny, w tym na płaszczyźnie zaopatrzenia oraz komunikacji i łączności;
─ stworzenie podstaw do unifikacji uzbrojenia polskich i rumuńskich
oddziałów bezpośrednio sąsiadujących, w tym wyposażenie oddziałów
rumuńskich w artylerię francuską.
Na początku 1924 roku Polacy i Rumunii uzgodnili podstawy współpracy
pionów informacyjnych funkcjonujących w strukturze sztabów generalnych
obu państw. Współpraca miała objąć takie zagadnienia, jak podsumowanie
obecnej współpracy sztabów generalnych i wymiany informacji o poczynaniach
sowieckich, współdziałanie informacyjne w Besarabii na wypadek groźby wybuchu
wojny z ZSRS, czy wzmocnienie kontaktów Ekspozytury Nr 5 Oddziału II SG WP
we Lwowie z jednostką organizacyjną podporządkowaną rumuńskiemu Sztabowi
Generalnemu, a funkcjonującą w Czerniowcach. Równie ważnym zagadnieniem
była sprawa przejęcia przez Rumunów niektórych polskich placówek
wywiadowczych na Ukrainie. Chodziło o placówki w Kijowie, Odessie oraz
Charkowie, choć propozycja polska spotkała się z trudnościami natury finansowej
w związku z tym, że Rumuni sceptycznie odnieśli się do możliwości przejęcia
odpowiedzialności za opłacanie pracy członków placówek. Na mocy wspólnych
ustaleń Polacy poparli pomysł wysłania własnych oficerów do Besarabii, gdzie
mogliby zająć się czynnie pracami wywiadowczymi skierowanymi na kierunek
14
sowiecki.
W 1925 roku Polska uzyskała od Rumunów gwarancję ułatwienia tranzytu
materiału wojskowego z Królestwa SHS przez Rumunię do II RP. Podczas
wspólnej konferencji polsko-rumuńsko-jugosłowiańskiej reprezentanci Bukaresztu
potwierdzili, że tranzyt będzie obowiązywał w czasie wojny. Rumuni wyznaczają
w tym celu linie kolejowe i ustalą tonaż na tych liniach, oraz potwierdzą obowiązki
15
trzech państw wynikające z uzgodnionego zobowiązania. Można ocenić, że
przyjęte przez Rumunów zobowiązanie zabezpieczało interesy wojskowe II RP,
która rozwijała w tym czasie relacje polityczne, handlowe i wojskowe z Jugosławią.
Tranzyt materiałów wojskowych do Polski miał służyć lepszemu zabezpieczeniu
państwa polskiego na wypadek ewentualnej agresji ze strony ZSRS.
Dzięki programowi polsko-rumuńskiej konferencji ewidencyjnej z czerwca
1926 roku można uzyskać wiedzę na temat innych płaszczyzn współdziałania
obu państw w sferze informacyjno-wywiadowczej. Wzajemne kontakty oficerów
wywiadu służyły wymianie informacji na temat Ordre de Bataille i dyslokacji Armii
13

Co ciekawe, w rumuńskiej historiografii to zadanie traktowano jako jedno z najważniejszych
dla bezpieczeństwa Rumunii w obliczu ciągle towarzyszącego od początku lat 20. XX wieku
zagrożenia sowieckiego. Sojusz z II RP traktowano jako szczególny dla Rumunii w związku z tym,
że stanowił on jedną z nielicznych gwarancji ochrony granicy rumuńsko-sowieckiej na Dniestrze.
Por. P. Otu, Relațiile româno-polone în anii 1939-1940. Sprijinul acordat de statul și poporul român
refugiaților militari polonezi, [in:] Polonezi în România după anul 1939. Studii și comunicări, [no editor]
Muzeul Olteniei. Craiova 1996, p. 16
14
Raport polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie do Szefa Sztabu Generalnego z konferencji
z przedstawicielami rumuńskiego Sztabu Generalnego z dnia 28 lutego 1924 roku, AAN, Attachés
wojskowi, teczka A-II, 118
15
Sprawozdanie z konferencji międzysztabowej z dnia 18 kwietnia 1925 roku, AAN, Attachés wojskowi,
teczka A-II, 21-2
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Czerwonej, stanu liczebnego oraz szczegółowej organizacji sowieckiego wojska,
czy ogólnych zasad jego mobilizacji. Na polsko-rumuńskich konferencjach dzielono
się informacjami dotyczącymi szkolnictwa i wyszkolenia wojskowego w ZSRS,
funkcjonowania przemysłu wojennego, w tym mocy produkcyjnych fabryk
uzbrojenia za dany rok oraz konfrontowano dane o budżecie wojskowym
Sowietów. Równie ważna była wymiana informacji na temat funkcjonowania
marynarki wojennej, w tym floty bałtyckiej oraz floty czarnomorskiej i sowieckich
16
możliwości transportowych w szczególności na Morzu Czarnym. Z inicjatywy
rumuńskiego Sztabu Generalnego w 1926 roku do programu konferencji włączono
17
sprawy z zakresu szpiegostwa sowieckiego przeciwko obu państwom.
Wywiad wojskowy bukareszteńskiego partnera ułatwiał kontakty Oddziału II
SG WP z rumuńską policją polityczną (Sigurança). W marcu 1926 roku
Polacy uzyskali informację o tym, że Misja Sowiecka działająca w Berlinie
otrzymała depeszę z Konstantynopola w sprawie podróży do Ankary grupy,
wymienionych z nazwisk i stopni, niemieckich generałów, oraz towarzyszących
im 20 niemieckich oficerów. Oficerowie mieli uzyskać sumę 15 tysięcy dolarów
i spotkać się w Ankarze z członkami mieszanej komisji sowiecko-tureckiej w celu
omówienia tajnych spraw nieznanych ani stronie rumuńskiej, ani polskiej. Obie
strony podejrzewały omówienie niejawnych prac wojskowych, wymierzonych
18
w bezpieczeństwo polskie i francuskie.
Od połowy lat 30. – mimo dostrzeżonego ochłodzenia stosunków polskorumuńskich – współpraca wywiadowcza między obydwoma państwami była nadal
realizowana. Odnosząc się do treści jednego z dokumentów, opracowanego przez
polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie w marcu 1937 roku, w rumuńskiej
stolicy w 1935 i 1936 roku odbyły się konferencje przedstawicieli II-oddziałowe,
staże 3 polskich oficerów w armii rumuńskiej, staże 2 oficerów rumuńskich w WP,
doszło do wielokrotnych przyjazdów polskich przedstawicieli przemysłu wojennego
do rumuńskiej stolicy. Odnotowano pozyskiwanie informacji na potrzeby polskiego
wywiadu dzięki prywatnym wizytom i przejazdom przez Polskę oficerów
wojskowych. Oprócz rozmów przedstawicieli Oddziału II SG WP z oficerami
jego rumuńskiego odpowiednika, obie strony dążyły do zdynamizowania
19
współpracy w dziedzinie przemysłu wojennego.
16

Program Oddziału II SG WP do konferencji z przedstawicielami Oddziału II Sztabu Generalnego
Rumunii w czerwcu 1926 roku, AAN, Attachés wojskowi, teczka A-II, 21-1
17
Pismo polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie, mjr. Włodzimierza Ludwiga, do Oddziału II SG
WP w Warszawie pt. „Konferencja informacyjna” z dnia 29 kwietnia 1926 roku, AAN, Attachés
wojskowi, teczka A-II, 21-1
18
Pismo polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie, mjr. Włodzimierza Ludwiga, do Oddziału II SG
WP w Warszawie pt. „Podróż oficerów niemieckich do Angory” z dnia 27 kwietnia 1926 roku, AAN,
Attachés wojskowi, teczka A-II, 21-1. Tego rodzaju informacje, przekazane stronie polskiej
przy udziale Rumunów, traktuje się w literaturze przedmiotu jako ważne z punktu widzenia kreowania
bezpieczeństwa II RP. Por. A. Pepłoński, Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej. Warszawa 2004,
s. 244. Przekazana wzmianka o aktywności niemieckich oficerów świadczy o tym, że pomimo
iż polsko-rumuńska współpraca informacyjno-wywiadowcza była zorientowana w opisywanym czasie
na sprawy sowieckie, to jednak istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obu państw mogło mieć
analizowanie znaczenia zagrożenia ze strony Niemiec.
19
Rumunom zagwarantowano pobyt stażowy w polskich wytwórniach węgla, masek gazowych,
samolotów i zbrojowni, wizyty w Państwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie, z kolei rumuńską
komisję dla czołgów dopuszczono do wizytacji w związku z wyborem przez Rumunów sprzętu
pancernego dla armii. Sprawozdanie Nr 84/36 z prac polskiego attachatu wojskowego w Bukareszcie
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Cienie polsko-rumuńskiej współpracy wywiadowczej
Realizacja podstaw współpracy polsko-rumuńskiej w okresie dwudziestolecia
międzywojennego napotykała na pewne trudności, z kolei końcowe rezultaty takiej
współpracy były niekiedy krytycznie oceniane przez Oddział II SG WP z punktu
widzenia korzyści dla strony polskiej. Krytyczne spojrzenie zaprezentowane przez
oficerów centralnej komórki polskiego wywiadu zanotowano podczas rokowań
politycznych w sprawie wzajemnego układu 1919 roku. Było ono motywowane
oceną działań rumuńskiej armii na polsko-rumuńskim pograniczu na obszarze
Pokucia. Przeprowadzona przez Rumunów w maju 1919 roku akcja okupacji tego
obszaru pod pretekstem ochrony miejscowej ludności przed agresją sowiecką –
mimo że wspierana przez polską konspirację – została w niektórych dziedzinach
20
krytycznie oceniona przez polski wywiad wojskowy.
W ocenie zaprezentowanej Oddziałowi II SG WP na początku 1923 roku
przez szefa placówki wojskowo-dyplomatycznej przy Poselstwie Polskim
w Bukareszcie, kpt. Witolda Wielogłowskiego, odniesiono się do innych cieni
21
współpracy między Polską a Rumunią. W prezentowanej ocenie rumuński
wywiad nie dysponował wystarczającymi środkami i możliwościami operacyjnymi,
aby dostarczyć Polakom wartościowej wiedzy na temat poczynań ZSRS.
W Oddziale II SG WP dysponowano na ten temat następującą oceną: „Wobec
braku środków dla utrzymania odpowiedniej organizacji wywiadowczej, braku
odpowiednich ludzi, nieznajomości terenu i charakteru Rosji, wywiad Sztabu
Gen. rum. na Rosję sowiecką daje nader słabe wyniki. Należy jednak
skonstatować, iż pod wpływem naszych ciągłych nalegań, tut. Sztab wykazuje
większe zainteresowanie wywiadem na Rosję niż w latach ubiegłych. (...)
Do systematycznego i głębokiego wywiadu nie jest zdolny i nie posiada na to
odpowiednich danych. Korzysta w znacznej mierze z naszych informacji i pod tym
względem jest absolutnie w naszym ręku. Tut. placówka korzysta więcej z wyników
22
wywiadu francuskiego niż rumuńskiego”.
W tym samym dokumencie krytyce poddano brak zainteresowania ze strony
Rumunów współpracą z polskim przemysłem wojennym. Powodem miał być fakt,
że Rumuni – w przeciwieństwie do Polaków – nie dysponowali żadnymi kredytami
na zakup materiałów wojennych. Dostrzeżono jednak potencjalną szansę zmiany
tego stanu rzeczy przez wzgląd na rozmowy francusko-rumuńskie w sprawie
przyznania kredytów zagranicznych. Inną płaszczyzną krytycznej oceny dorobku
współpracy polsko-rumuńskiej było dostrzeżenie ciągłego posądzania Polaków
o deklarowanie sympatii i popieranie Węgrów. Krytyka dotyczyła też nikłej wiedzy
wśród rumuńskich oficerów wywiadu o realiach polityczno-wojskowych w II RP,
za okres sprawozdawczy 1935/1936 z dnia 7 marca 1936 roku, AAN, Attachés wojskowi, teczka
A-II/118
20
Krytyka była motywowana samowolnym rozbrajaniem przez Rumunów polskich partyzantów
działających na obszarze Pokucia oraz zakazywaniem rozwieszania polskich symboli narodowych na
terenach wyzwolonych spod administracji Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Wynikała również
z przeprowadzanych przez Rumunów konfiskat polskich pojazdów, a także składów drewna.
Por. F. Anghel, Okupacja Pokucia przez Armię Rumuńską (24 maja - początek sierpnia 1919) i
początki stosunków polsko-rumuńskich (w:) „Przegląd Historyczny” 1998, z. 2, s. 257
21
Więcej na temat problematyki akredytacji polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego
w rumuńskiej stolicy zob. A. Dubicki, Dzieje..., op. cit., s. 15-27
22
Sprawozdanie z działalności placówki wojskowo-dyplomatycznej przy Poselstwie Polskim
w Bukareszcie z dnia 20 stycznia 1923 roku, AAN, Attachés wojskowi, teczka A-II, 20/1
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a także o kulturze i roli państwa polskiego w Europie po I wojnie światowej. Wśród
innych problemów determinujących wzajemną współpracę wywiadowczą znalazły
23
się takie, jak:
─ brak dostatecznego zaufania ze strony rumuńskiego Sztabu Generalnego
do polskiego partnera wywiadowczego, motywowany „orientacyjnym
24
sposobem myślenia”,
czyli skupieniem na sprawach bałkańskich
i pokonaniem zagrożenia ze strony Węgier;
─ brak inicjatywy ze strony Rumunów w przypadku wystąpienia okresów
zaprzestania wysyłania przez Oddział II SG WP własnych referatów
informacyjnych;
─ brak możliwości udzielenia przez Rumunów skutecznej pomocy II RP
przy ataku ze strony ZSRS i zadeklarowana przez stronę polską
wątpliwość na temat w ogóle wystąpienia Rumunów przeciwko sąsiadowi
na wypadek wojny polsko-sowieckiej;
─ dostrzeżona wśród rumuńskiego Sztabu Generalnego i żołnierzy postawa
unikania wszelkich strać zbrojnych, a tym bardziej starcia z ZSRS.
W dokumencie 13 grudnia 1923 r., przygotowanym przez szefa polskiej
placówki w Bukareszcie odnotowano: „Sztab Generalny Rumuński nie może
śledzić miarowego rozwoju organizacji wojskowej w Rosji, a dowiaduje się (...)
przypadkiem o pewnych dokonanych faktach, które przy braku możności
25
porównywania zostają w jego wyobraźni wyolbrzymione”.
Jak wynika z przedstawionych argumentów, Oddział II SG WP w pierwszej
połowie lat 20. XX wieku był dobrze poinformowany na temat najważniejszych
barier utrudniających współpracę Polski oraz Rumunii na płaszczyźnie
informacyjno-wywiadowczej. Znajomość wymienionych słabych stron pozwalała
stronie polskiej lepiej orientować się w możliwych do osiągnięcia rezultatach
współpracy z Rumunami – zwłaszcza w okresie jednoczesnego zabiegania
przez Warszawę o długotrwałe relacje polityczno-dyplomatyczne i wojskowe
26
z Paryżem.
Fakt, zgodnie z którym Rumunii bazowali przede wszystkim na materiale
uzyskanym od Polaków, jeśli chodzi o rozpoznanie wywiadowcze ZSRS, został
odnotowany w dokumencie polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie,
przesłanych do Oddziału II SG WP w czerwcu 1923 roku. W dokumencie
oceniono, że rumuński Sztab Generalny nie wykazywał zainteresowania
utrzymywaniem na własny koszt stałych placówek wywiadowczych na obszarze
ZSRS. Rumuni nie mieli ponadto możliwości „prowadzenia wywiadu na szerszą
23

Ibidem
Ibidem
25
Strona polska dostrzegła przy tym, że Rumuni uzyskiwali informacje wywiadowcze z terenu
sowieckiego w sposób sporadyczny, nie mając dostatecznie dobrze zorganizowanej służby
wywiadowczej przeciwko sąsiadowi, ponadto wykazując postawę „zupełnej nieznajomości ogólnej
sytuacji w Rosji”. Pismo polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie do Szefa Sztabu Głównego
WP z dnia 13 grudnia 1923 roku, AAN, Attachés wojskowi, teczka A-II, 118
26
Warto odnieść się do poglądu zaprezentowanego przez S. Żerkę, który uważa, że sojusz z Rumunią
nie nabrał w okresie dwudziestolecia międzywojennego znaczenia porównywalnego wobec układu
zawartego z Francją. Na płaszczyźnie potencjału wojskowego rumuńskie wojsko znacząco
ustępowało Wojsku Polskiemu, a co za tym idzie zdolności bojowe armii rumuńskiej nie były oceniane
przez polski wywiad wojskowy jako wystarczające na wypadek agresji sowieckiej w całym badanym
okresie. Por. S. Żerko, Kryzys w stosunkach między Polską a Rumunią w latach 1934-1936 w świetle
polskich dokumentów dyplomatycznych (w:) „Dzieje Najnowsze”. 2016, nr 2, s. 4
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skalę, wobec braku odpowiedniego personelu, nieznajomości języka i braku
27
środków materialnych”. Zastrzeżenia strony polskiej co do wartości współpracy
informacyjno-wywiadowczej z Rumunami budziła też niewielka intensywność
28
przekazywania konkretnych materiałów informacyjnych na temat Sowietów.
Krytykowano bierną postawę Rumunów w związku z bardziej zaangażowanymi
pracami, na przykład w sprawie realizacji planu wspólnej łączności na wypadek
29
agresji ze strony sowieckiej. Plan opracowany przez Polaków został przyjęty
przez rumuński Sztab Generalny bez żadnych zaproponowanych do omówienia
30
z partnerem zmian.
Cieniem na polsko-rumuńskiej współpracy wywiadowczej kładły się
podejrzenia Oddziału II SG WP o nielojalność rumuńskiego partnera. Polski
wywiad wojskowy odnotował podejmowane przez Rumunów próby kontaktów
politycznych, wojskowych i handlowych z Sowietami od drugiej połowy lat 20.
XX wieku. Analogiczne próby odnotowano przy kontaktach Bukaresztu z Berlinem
w latach 30. Szczególnie krytycznie oceniono w centrali polskiego wywiadu
wojskowego fakt, że w sierpniu 1926 roku szef rumuńskiej policji politycznej
(Sigurança) wraz z kilkoma wyższymi urzędnikami bukaresztańskiego ministerstwa
spraw zagranicznych w konspiracji udał się do Odessy, aby w budynku policji
politycznej OGPU pertraktować z sowieckimi przedstawicielami centralnych
31
władz.

27

Pismo polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie do Oddziału II SG WP z dnia 18 czerwca
1923 roku, AAN, Attachés wojskowi, teczka A-II, 20/1
28
Przykładowo, polski attaché wojskowy w Bukareszcie, kpt. Witold Wielogłowski, odnotował w jednym
z pism, opracowanym dnia 13 grudnia 1923 roku, że od początku objęcia stanowiska w 1922 roku
aż do końca kolejnego roku uzyskał od Rumunów wyłącznie jedną usystematyzowaną wiadomość
na temat Sowietów. Zawierała ona komunikat o manewrach floty czarnomorskiej. Pismo polskiego
attaché wojskowego w Bukareszcie do Oddziału II SG WP z dnia 13 grudnia 1923 roku, AAN,
Attachés wojskowi, teczka A-II, 20/1
29
Strona rumuńska podczas przygotowań do konferencji mającej odbyć się w czerwcu 1926 roku
podjęła decyzję, aby nie powiększać składu delegacji i nie kierować do Warszawy technika
łącznościowego. Zamiast tego opracowanie planu łączności powierzono wyłącznie technikom
polskim, którym Rumuni mieli przekazać posiadane przez siebie materiały potrzebne do opracowania
planu. Zanotowano również opóźnienie w wysłaniu na staż do Warszawy rumuńskich oficerów
łączności ze względu na brak ukończenia przez nich kursu języka polskiego. Por. Pismo polskiego
attaché wojskowego w Bukareszcie, mjr. Włodzimierza Ludwiga, do Oddziału II SG WP w Warszawie
pt. „Raport o przygotowaniach do Konferencji Czerwcowej” z dnia 12 czerwca 1926 roku,
AAN, Attachés wojskowi, teczka A-II, 21-1
30
Pismo polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie, mjr. Włodzimierza Ludwiga, do Oddziału II
SG WP w Warszawie pt. „Plan łączności” z dnia 4 grudnia 1926 roku, AAN, Attachés wojskowi, teczka
A-II, 21-1
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A. Misiuk, Sojusze..., op. cit., s. 113-114. Innym przejawem nielojalności partnera miał być
dostrzeżony w ocenie polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie już od początku lat 30. pogląd
wśród oficerów w rumuńskim Sztabie Generalnym, zgodnie z którym linia obrony przed ewentualną
ofensywą sowiecką wytyczona na Dniestrze, z korzyścią dla bezpieczeństwa II RP, była faktycznie
wytyczona na rzece Prut (obecnie przy granicy rumuńsko-mołdawskiej, a zatem daleko od granicy
Rumunii i II RP). Polski attaché wojskowy wnioskował: „Dlatego twierdzę, że w stosunku do Sztabu
Polskiego nie postępuje Sztab Rumuński szczerze. Dyskutując o Dniestrze jako o obiekcie decyzji
ostatecznej, dyskutuje de facto o pium desiderium, w które sam nie wierzy. (...) Obecnie realnie
można jedynie opierać się na tezie obrony Prutu. Ani psychicznie, ani technicznie (organizacja
Besarabii) nie jest armia rumuńska zdolna do obrony Dniestru, w razie poważnego nacisku”. Pismo
polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie do Szefa Sztabu Głównego WP z dnia 18 października
1930 roku, AAN, Attachés wojskowi, teczka A-II, 118
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Kryzys w stosunkach wojskowych i współpracy informacyjno-wywiadowczej
między II RP a Rumunią zaobserwowano na początku lat 30. Trwał on
aż do 1936 roku. Zależał od zmiany dominujących treści w rumuńskiej polityce
zagranicznej po kolejnych nominacjach na ministra spraw zagranicznych Nicolae
32
Titulescu. Próba nawiązania stosunków dyplomatycznych z ZSRS i uregulowania
relacji z Niemcami hitlerowskimi w celu oparcia bezpieczeństwa rumuńskiego
na gwarancjach ze strony najbardziej liczących się mocarstw europejskich
33
jednoznacznie osłabiała pozycję Polski w spojrzeniu rumuńskiego MSZ.
Mimo kryzysu politycznego, wpływającego na kształt relacji wywiadowczych
między II RP a Rumunią, strony nie zaprzestały wymiany informacji
wywiadowczych podczas konferencji ewidencyjnych. Rodzaje informacji
wymienianych przez Oddział II SG WP z jego rumuńskim odpowiednikiem
w pierwszej połowie lat 30. XX wieku można znaleźć w jednym ze sprawozdań
podsumowujących konferencję ewidencyjną w Bukareszcie z 1934 roku. Strony
34
omówiły takie zagadnienia, jak:
─ Ordre de Bataille i dyslokację Armii Czerwonej, z uwzględnieniem
zwłaszcza Okręgu Ukraińskiego;
─ ważniejsze zmiany w organizacji Armii Czerwonej;
─ ważniejsze zmiany w wyposażeniu, tj. ilości sprzętu wojskowego,
pozostającego w dyspozycji sowieckiego wojska;
─ istotniejsze zmiany w dziedzinie uzbrojenia żołnierzy Armii Czerwonej.
Należy zaznaczyć, że w dokumencie pojawiła się krytyczna ocena
rumuńskiego partnera, dotycząca zarówno o przebiegu prac konferencyjnych
32

Polityka uprawiana przez N. Titulescu poważnie osłabiła możliwości współpracy wywiadowczej
oraz wojskowej między Polską a Rumunią. Trudno jednak do końca zgodzić się z poglądem
H. Bułhaka, który twierdził, że w sferze stosunków wojskowych wpływy Titulescu były co prawda
odczuwalne, ale nie nadwerężyły przekonania wielu rumuńskich osobistości o znaczeniu sojuszu
polityczno-wojskowego z Polską. Por. H. Bułhak, Polska a Rumunia 1918-1939, (w:) Przyjaźnie
i antagonizmy. Stosunki Polski z państwami sąsiednimi w latach 1918-1939, red. J. Żarnowski.
Wrocław 1977, s. 335. Polemikę można oprzeć na następującym poglądzie wyrażonym w komunikacji
polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie z Szefem Oddziału II SG WP: „Sztab Generalny
w sprawach polityki zagranicznej był całkowicie uzależnionym od ministra Titulescu i nie stawiał mu
żadnego oporu. Jedyny poza tym wpływ na te sprawy miał Król. Jego wpływowi zawdzięczać należy
ten ostrożny konserwatyzm, który uchował do dziś dnia sojusz polsko-rumuński w tak niekorzystnych
warunkach”. Pismo polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie do Szefa Oddziału II SG WP
pt. „Raport o sytuacji politycznej w Rumunii” z dnia 27 października 1936 roku, Attachés wojskowi,
teczka A-II, 118. Analiza fragmentu cytowanego dokumentu pozostającego w dyspozycji Oddziału II
SG WP karze sądzić, że w świadomości dowództwa polskiego wywiadu wojskowego Titulescu
kontrolował nie tylko kierunki rumuńskiej polityki zagranicznej, ale również kreował główne
płaszczyzny zainteresowania wywiadu wojskowego, co dokonywało się z niekorzyścią
dla bezpieczeństwa II RP. Uzależnienie rumuńskiego Sztabu Generalnego od wpływów tego polityka
i dyplomaty prowadziło do osłabienia znaczenia polsko-rumuńskiego współpracy informacyjnowywiadowczej i polityczno-wojskowej w poszczególnych latach dwudziestolecia międzywojennego.
33
Inne powody osłabienia potencjału polsko-rumuńskiej współpracy politycznej, wojskowej
oraz informacyjno-wywiadowczej na przełomie lat 20. i 30. i aż do 1936 roku, to skierowanie wysiłków
Bukaresztu w stronę sojuszu formowanego w ramach Małej Ententy, oparcie współpracy z zagranicą
na kontaktach z Francją, a także odmowa poparcia Polski na forum Ligi Narodów w sprawie braku
akceptacji II RP dla międzynarodowej współpracy na rzecz kontroli przestrzegania przepisów traktatu
mniejszościowego, załączonego do Traktatu Wersalskiego. Strona polska dostrzegała ponadto
mnożące się ataki w rumuńskiej prasie pod adresem postulatów realizowanych na arenie
międzynarodowej przez polski MSZ. Por. S. Żerko, Kryzys..., op. cit., s. 7-13
34
Sprawozdanie z konferencji ewidencyjnej z przedstawicielami Sztabu rumuńskiego w Bukareszcie
w dniach 25, 26. X. 1934, AAN, Attachés wojskowi, teczka A-II, 118
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i liczby przydatnych informacji przekazanych Oddziałowi II SG WP. W dokumencie
argumentowano: „W rozmowach merytorycznych przedstawiciele rumuńscy
wykazywali absolutną bierność: przy wymianie informacji, objętych odnośnym
punktem porządku dziennego, unikali wszelkich pytań mogących ożywić wymianę
35
zdań, zrzucając inicjatywę w podtrzymaniu rozmów wyłącznie na stronę polską”.
Taki pogląd pozwala sądzić, że polsko-rumuńskie konferencje ewidencyjne
z połowy lat 30. mogły nie przedstawiać już dla polskiego wywiadu wojskowego
wartościowego źródła materiałów informacyjno-wywiadowczych obrazujących
faktyczną skalę zagrożenia sowieckiego.
Poprawa relacji między Polską a Rumunią po 1936 roku nie przyczyniła się
do poważnej jakościowo zmiany, jeśli chodzi o współpracę informacyjnowywiadowczą. W końcu października 1936 roku ustalono co prawda nowe
36
wytyczne dla dwustronnej współpracy,
ale rzeczywiste rezultaty tejże nie
spełniały oczekiwań strony polskiej. Oprócz wymiany informacji o sowieckich
fortyfikacjach przy granicy z II RP i Rumunią, szczątkowych materiałach na temat
kierunków rozwoju Armii Czerwonej, czy na temat kontrwywiadu, przekazywane
informacje dotyczyły głównie wyjaśnień formułowanych w związku z licznymi
wątpliwościami oraz błędami przy kooperacji obu państw, powstałymi we
37
wcześniejszych latach. Państwo polskie nie mogło także liczyć na realną pomoc
rumuńskiej armii przy zbrojnym wystąpieniu ZSRS we wrześniu 1939 roku.
Podsumowanie i wnioski
Podsumowując treści zaprezentowane w artykule, można wymienić
następujące wnioski:
1. Interpretowany w ujęciu porównawczym i zarazem jakościowym bilans
blasków i cieni polsko-rumuńskiej współpracy wywiadowczej zakładał
podobny udział zarówno wykorzystanych szans, jak i poniesionych
niepowodzeń.
2. Układ polityczny rozszerzony o konwencję wojskową między II RP
i Rumunią dawał doraźne poczucie bezpieczeństwa obydwu państwom,
a intensywność kształtowanej na tej podstawie współpracy wywiadowczej
była różna w poszczególnych latach w dwudziestoleciu międzywojennym.
3. W ocenie Oddziału II SG WP strona polska była aktywniejsza w organizacji
współpracy wywiadowczej ze stroną rumuńską. Polacy przekazali
partnerowi więcej wartościowego materiału wywiadowczego niż tego
od Rumunów.
W oparciu o zaprezentowane argumenty można potwierdzić postawioną tezę,
że polsko-rumuńska współpraca informacyjna i wywiadowcza w okresie
dwudziestolecia międzywojennego przyniosła II RP zarówno szereg korzyści,
35

Ocenione przez Oddział II SG WP korzyści z przeprowadzonej w Bukareszcie konferencji opierały się
wyłącznie na zwrotach kurtuazyjnych. Przedstawiciele polskiego wywiadu wojskowego odnotowali,
że: „Strona rumuńska celowo manifestuje niewielkie zainteresowanie się konferencją, natomiast stara
się stworzyć pozory, jakoby strona polska wyciągała z tejże konferencji konkretne korzyści”. Ibidem.
Samej konferencji nadano z kolei „charakter niezobowiązującej wymiany informacji i poglądów
przedstawicieli ewidencji obu sztabów”. Ibidem
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Pismo Szefa Oddziału II Sztabu Głównego WP płk. Pełczyńskiego dla Szefa Oddziału III
Operacyjnego Sztabu Głównego pt. „Zasady i metody współpracy informacyjnej polsko-rumuńskiej
w przyszłości” z dnia 28 października 1936 roku, AAN, Attachés wojskowi, teczka A-II, 118
37
A. Pepłoński, Wywiad Polski..., op. cit., s. 194

51

jak i niepowodzeń, czyli utraconych szans, zwłaszcza jeśli chodzi o rozpoznanie
zagrożenia płynącego ze strony sowieckiej. Wymiana informacji na temat ZSRS
pozostawała głównym przedmiotem współpracy między sąsiadami. Współdziałanie
na płaszczyźnie wywiadowczej było motywowane utrzymującym się jako wysokie
zagrożeniem bezpieczeństwa polskiego i rumuńskiego ze strony Sowietów.
W ocenie Oddziału II SG WP liczba uzyskanych korzyści była równoważona jednak
licznymi niepowodzeniami, wątpliwościami pod względem wartości merytorycznej
materiałów rumuńskich, czy dostrzeżonym brakiem lojalności rumuńskiego
sojusznika.
Streszczenie
W artykule zaprezentowano mocne i słabe strony, polsko-rumuńskiej
współpracy w dwudziestoleciu międzywojennym. Analizę oparto na materiale
archiwalnym gromadzonym w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, a także
analizie piśmiennictwa.
Postawiono tezę, zgodnie z którą polsko-rumuńska współpraca informacyjna
i wywiadowcza przyniosła II RP szereg korzyści i niepowodzeń, czyli utraconych
szans, zwłaszcza jeśli chodzi o rozpoznanie zagrożenia płynącego ze strony
sowieckiej.
Na podstawie przedstawionych argumentów można wnioskować, że polskorumuńska współpraca wywiadowcza, wsparta na układzie politycznym i konwencji
wojskowej, stanowiła dodatkową szansę dla Oddziału II SG WP, na lepszej
rozpoznanie zagrożenia ze strony sowieckiej. Rezultaty współdziałania II RP
z Rumunią w wielu punktach były jednak niedostatecznie efektywne
do wzmacniania bezpieczeństwa państwa polskiego, a strona polska często
krytycznie oceniała nielojalność Rumunów i przekazywanie przez nich mało
wartościowych materiałów wywiadowczych.
Słowa klucze: II Rzeczpospolita, Oddział II SG WP, Rumunia, współpraca,
wywiad
Summary
The article presents the strengths and weaknesses of Polish-Romanian
cooperation in the interwar period. The analysis was based on archival material
collected in the Archives of New Records in Warsaw, as well as literature analysis.
It has been argued that Polish-Romanian information and intelligence
cooperation during the interwar period brought the II Republic of Poland both
a series of benefits and failures, namely lost opportunities, especially
the identification of the danger posed by the Soviet.
The arguments put forward allow us to conclude that Polish-Romanian
intelligence cooperation, supported by the political system and the military
convention, provided an additional opportunity for the II Division of the General
Staff of the Polish Army to better recognize the Soviet threat. However, the results
of the cooperation between the Republic of Poland and Romania in many points
were insufficiently effective for enhancing the security of the Polish state,
and the disloyalty of the partner and the low value of many intelligence materials
lay a shadow on the described cooperation.
Key words: Second Polish Republic, II Division of the General Staff
of the Polish Army, Romania, cooperation, Military Intelligence
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Piotr KWIATKIEWICZ
Uniwersytet Zielonogórski
UKRAINA – ZAOPATRZENIE W GAZ ZIEMNY
Wstęp
Republika Ukrainy (dalej Ukraina – przyp. – P.K.) i istniejący tu system
zaopatrzenia energetycznego może uchodzić za przypadek pod wieloma
względami szczególny. Rzecz dotyczy bowiem państwa, którego dysfunkcyjność
na płaszczyźnie międzynarodowej i wewnętrznej uległa ostatnimi laty wyraźniej
intensyfikacji. Przejawia się ona m.in. w braku integracji terytorialnej, a co za tym
idzie także w istnieniu więcej niż jednego ośrodka władzy, we wszechobecnej
w administracji oraz instytucjach budżetowych korupcji, niewydolnym aparacie
1
skarbowym, niesprawnym wymiarze sprawiedliwości etc.
Konsekwencją
nadmienionych przykładów niewywiązywania się ze swych obowiązków jest
spadek przychodów państwa oraz systematycznie postępująca jego depopulacja.
Zadanie, jakie postawiono przed niniejszym opracowaniem, sprowadzić
można do ustalenia struktury zaopatrzenia energetycznego Ukrainy oraz
określenia pozycji, jaką zajmuje tu jego międzynarodowe otoczenie.
Zasoby kopalne
3
Ukraina posiada ok. 600 mld m rezerw naturalnych gazu ziemnego, co
2
odpowiada 0,3% światowych zasobów. Jednak część z nich leży na terenach,
3
które Federacja Rosyjska uznaje za swoje, część jest zlokalizowana na ziemiach
4
znajdujących się pod kontrolą władz separatystycznych republik. Z tego względu
też podane wielkości, analizując stan istniejący, należy zredukować.
Infrastruktura przesyłowa i magazyny
„Błękitne paliwo” trafia na Ukrainę dwudziestoma dwoma gazociągami.
W ośmiu miejscach wprowadzane jest przez granicę bezpośrednio z terenów Rosji,
a w dwóch z Białorusi. Ukrainę opuszcza piętnastoma rurociągami.
3
5
Przepustowość wszystkich linii wlotowych oscyluje wokół 288 mld m rocznie.
Połączenia zewnętrzne służące do wysyłki surowca zlokalizowane są u zachodnich
i południowo-zachodnich granic Ukrainy z Polską, Słowacją i Węgrami oraz na
południu z Rumunią. Ich parametry techniczne pozwalają na skierowanie poza
3
Ukrainę nieco ponad 150 mld m . Nie jest to jednakże tożsame z wielkością

1

Można oczywiście rozważać wpływ aneksji przez Federację Rosyjską terenów Półwyspu Krymskiego
na kondycję obecną państwa, niemniej i przed nią wskazane dysfunkcje państwa występowały.
2
BP Statistical Review, Juny 2016, s. 20
3
"Черноморнефтегаз": Крым обеспечен газом собственной добычи РИА Крым: http://crimea.
ria.ru/economy/20151229/1102389536.html (pobrano 15.06.2017 r.)
4
Н. Максимец, Луганский газ, “Рабочая газета” z 12.02.2009 r., № 266
5
Zgodnie z danymi „Нафтогаз України” patrz. Gas transmission pod adresem, www.naftogaz.com/
www/3/nakweben.nsf/0/29BCD2249EBF8851C2257F9B0025483E?OpenDocument&Expand=1.2&
(pobrano 20.06.2017 r.)
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6

przesyłaną tzw. zachodnim korytarzem do państw Unii Europejskiej. Wskazana
wartość obejmuje także wewnętrzny transfer rosyjski z północy do regionów
7
położonych na południu oraz zaopatrzenie Mołdawii i pośrednio także
8
nieuznawane na arenie międzynarodowej Naddniestrze. Cała sieć liczy sobie
38,6 tys. km, posiada 72 tłocznie, 702 przepompownie i ponad 1 458 stacji
9
dystrybucyjnych. Wyjąwszy Rosję, jest to potencjał przesyłowy niemający sobie
10
równych w Europie.
Magazyny stanowiące integralną częścią infrastruktury gazowej znajdujące
3 11
się na terenie Ukrainy. Łącznie pozwalają one pomieścić 31 mld m . Jest to
wielkość znacząca, która może uchodzić za jeden z filarów potencjału Ukrainy
w logistyce paliwowej. Dodatkową zaletą są znacząco niższe niż w obiektach tego
12
typu na terenie UE koszty składowania surowca. Jest to potężny atrybut Ukrainy
o wielopłaszczyznowym wymiarze.
Konsumpcja
Pytania o rzeczywiste zapotrzebowanie na poszczególne surowce
w przypadku Ukrainy pozostaje niezmiennie od lat otwarte. Nie ma nawet
przybliżonych szacunków na ten temat. Nie wydaje się też prawdopodobne,
by mogły się one pojawić w bliżej określonym przedziale czasowym. Powodem jest
brak podstawowych informacji bądź też nieprecyzyjność, a niekiedy nawet
i wątpliwa wiarygodność przekazów pochodzących z instytucji państwowych. Skala
ubóstwa energetycznego, tak kluczowa dla omawianej kwestii, jest zupełnie
nieznana. Nie ma nawet podstaw, by określić jego poziom. Podobnie rzecz się
ma z nie do końca znaną wielkością populacji czy też konieczność analizowania
innej niż oficjalna powierzchni państwa. Znaki zapytania towarzyszą także ocenie
rozmiarów tzw. szarej strefy czy też korupcji w życiu codziennym. Bez tych danych
wszelkie wskazania i prognozy popytu pozbawione są racji bytu.

6

R. Scott, Russia’s Gas Pipeline Network in Europe, http://marketrealist.com/2016/01/russias-gas-pipeli
ne-network-europe/?utm_source=yahoo&amp;utm_medium=feed&amp;utm_content=graph-1&amp;
utm_campaign=russias-gas-pipeline-network-europe#977588 (pobrano 20.06.2017 r.)
7
Gazprom Empire in Moldowa, https://www.rise.md/english/confidential-contract-gazprom-empire-inmoldova/ (pobano 21.06.2017 r.)
8
Oficjalna strona koncernu Тираспольтрансгаз-Приднестровье handlującego gazem przesyłanym
przez terytorium Naddniestrza, http://www.ttgpmr.com/ – łączny przesył tą magistralą przekracza
23 mld m3 rocznie. Samo Naddniestrze konsumuje z tego około 1,2 mld m 3 rocznie. Jawnie
sympatyzujące z Rosją oficjalnie jednak nie stanowi partnera w wymianie z Gazpromem. Gazprom
rejected Moldova’s proposal to separate its gas debt from that of Transnistria, pod adresem
http://www.moldova.org/en/gazprom-rejected-moldovas-proposal-separate-gas-debt-transnistria/
(pobrano 21.06.2017 r.)
9
Kluczowe jego magistrale, którymi surowiec opuszcza Ukrainę wraz z ich rocznym potencjałem
przesyłowym na zachodniej granicy: Уренгой – Помары – Ужгород – przepustowość 28 mld m3,
Оренбург – Ужгород – przepustowość 26 mld m3, Ямбург – Ужгород – przepustowość 26 mld m 3,
http://www.eegas.com/fsu_r.htm (pobrano 22.06.2017 r.)
10
Na podstawie danych spółki Gazpromu – Gazpromexport patrz. Транспортировка, http://www.gaz
promexport.ru/projects/transportation/ (pobrano 21.06.2017 r.)
11
Ukrainian gas storage injections hit maximum capacity, https://www.icis.com/resources/news/2015/
05/22/9888388/ukrainian-gas-storage-injections-hit-maximum-capacity/ (pobrano 21.06.2017 r.)
12
Underground gas storage, http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/3E3C082862DFA71DC
2257F9B002E4542?OpenDocument&Expand=1.3& (pobrano22.06.2017 r.)
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Oznacza to konieczność ograniczenia wszelkich dociekań do mniej lub
bardziej precyzyjnych statystyk dotyczących wykorzystania poszczególnych
nośników i zużycia energii elektrycznej.
Wykorzystanie gazu ziemnego na Ukrainie kształtuje się na podobnym
poziomie, co w Hiszpanii, Słowacji czy na Węgrzech i jest znacząco wyższe niż
w sąsiedniej Polsce. Jeszcze na początku obecnej dekady było to ponad
3
3
50 mld m rocznie. Obecnie jest to niespełna 30 mld m .
3

Tabela nr 1: Konsumpcja gazu ziemnego na Ukrainie w mld m rocznie.
rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

mld m 63.2

60.0

46.8

52.2

53.7

49.6

43.3

36.8

28.8

29.0

3

Do końca ubiegłej dekady i na początku obecnej struktura popytu rozkładała
się następująco: 40% przemysł ciężki, 30% odbiorcy indywidualni, 20% zbiorcze
systemy grzewcze, a około 10% było rozkradane lub marnowane. Po 2011 roku
nastąpił poważny spadek zużycia. W okresie 5 lat sięgnął on 55% w stosunku
3
do stanu wyjściowego, co liczbowo odpowiadało niespełna 25 mld m .
Rysunek nr 1: Czynniki odpowiedzialne za spadek konsumpcji gazu ziemnego
na Ukrainie – udział procentowy.
1%
4%

3%

straty terytorialne
przemysł cieżki

18%
45%

społeczeństwo
ciepłownictwo
straty techniczne

29%

inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ukraine energy update 2015/16 –
http://www.beratergruppe-ukraine.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/TN_01_2016_
en.pdf (pobrano 29.06.2017 r.)

W 45% ubytek wywołała utrata Krymu oraz terenów tzw. separatystyczny
republik, nad którymi rząd Ukrainy utracił kontrolę. Za około 29% odpowiada
przemysł, którego produkcja wyraźnie spadła. Kolejne 18% ubytku związane jest
z depopulacją Ukrainy i pauperyzacją tutejszego społeczeństwa. Gorsze
kondycje ekonomiczne ciepłowni i elektrociepłowni odpowiedzialnych za m.in. za
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zaopatrzenie w gorącą wodę i centralne ogrzewanie przyczyniły się do
zmniejszenia zużycia o około 4%. Straty techniczne szacuje się na 3%, a około 1%
13
przypada na tzw. inne czynniki.
Gaz ziemny jest najczystszym paliwem węglowodorowym. Łatwy w użyciu
i magazynowaniu, nie podczas przechowywania swych parametrów – ma wiele
zalet. Za wadę poczytywana może być cena. Stąd też wzrost jego konsumpcji jest
znamienny dla bogacących się społeczeństw. Pojawia się na etapie, na którym
stają się na tyle zamożne, by móc stopniowo rezygnować z węglowodorach
nośników bardzie zaawansowanych technologicznie rozwiązań energetycznych.
Nie wydaje się możliwe, by popyt na „błękitne paliwo” w państwie, które jeszcze
dekadę temu zużywało niemal dwa razy więcej tego surowca, pozostał
3
na poziomie poniżej 30 mld m rocznie. Zaistnienie takiej sytuacji oznaczałoby
w praktyce stagnację gospodarczą lub nawet recesję z wszystkimi konsekwencjami
tego stanu rzeczy w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym, włączywszy
w to dalszą potencjalną dekompozycję państwa.
Produkcja i import
Wielkość
zasobów naturalnych
gazu
ziemnego
mogących
być
eksploatowanymi przez Ukrainę, o czym już wspomniano, może uchodzić za
wypadkową stosunku do oceny wydarzeń, jakie miały miejsce w 2014 r.
Niezależnie od potencjału de facto i de iure pozyskanie tego surowca od lat
kształtuje się na bardzo zbliżonym poziomie, oscylując wokół poziomu
3
ok. 18-19 mld m rocznie. Po 2013 r. można wprawdzie zaobserwować trend
spadkowy. Nie przekracza on wielkości 1-1,5%, co nie znajduje wyraźnego
14
odzwierciedlenia w kondycji gospodarczej Ukrainy. W kontekście znacznie
wyższej dynamiki tempa, w jakim postępuje jej regres, stosunek podaży do popytu
i tak podniósł się. Okoliczność nie jest dobrym prognostykiem. Przyjmując „błękitne
paliwo” jako uniwersalny, a zarazem tzw. „czysty” nośnik, można skonstatować,
że sytuacja ta obnaża jedynie skalę trudności, jakie musiałaby przezwyciężyć
Ukraina, by wejść na drogę rozwoju gospodarczego.
Zagrożenie integralności jako determinant rozwoju sektora gazowego
Problem braku jakiegokolwiek historycznego, etnicznego, kulturowego
uzasadnienia dla takiego, a nie innego przebiegu granicy państwa w pełnej
rozciągłości dotyka Ukrainy. Nic prócz woli politycznej nie jest w stanie uzasadnić
jego kształtu. Jest to niezwykle istotny faktor funkcjonowania Ukrainy w środowisku
międzynarodowym. Przejawia się w relacjach z sąsiadami, a jego oddziaływanie
polega na kształtowaniu jakości tych stosunków poprzez pryzmat groźby
potencjalnej rewindykacji. Im jest ona większa, tym mocniej eksponowana
jest niechęć do nich i odwrotnie. Protest dyplomatyczny Ukrainy przeciw projektowi
polskich paszportów w lipcu 2017 roku odzwierciedla siłę i znaczenie tych lęków.
W przypadku Rosji, która anektując Krym, de facto doprowadziła do tej rewizji,
poziom obaw jest niewspółmiernie większy. Spalenie żywcem w Odessie ludzi
sympatyzujących z Rosją czy też mianowanie po tej zbrodni rusofobicznego
13
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G. Zachmann, D. Naumenko, Ukraine energy update 2015/16, www.beratergruppe-ukraine.de/
wordpress/wp-content/uploads/2016/05/TN_01_2016_en.pdf (pobrano 29.06.2017 r.)
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Micheila Sakaszwilego na gubernatora obwodu odesskiego wskazuje skalę tego
lęku.
Zagrożenie potencjalnej zmiany granic, determinując politykę zagraniczną
Ukrainy, w podobnym stopniu wpływa także na wszystkie pozostałe obszary
działalności państwa w tym i gospodarkę. Ukraina graniczy de iure z Rosją,
Białorusią, Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią i Mołdawią. De facto należałoby
dodać do tego także Naddniestrze oraz separatystyczne republiki ze stolicami
w Ługańsku i Doniecku. Istnienie tego typu terytorium, czy to w wewnętrznej
strukturze czy też w bezpośredniej bliskości, ma znaczący wpływ na niemal każdy
aspekt funkcjonowania państwa. Ukraina nie jest i nie może być tu traktowana jako
wyjątek.
Oficjalne podejście władz Ukrainy do spraw związanych z importem surowców
energetycznych może uchodzić za daleko idące odstępstwo od standardów.
Ewenementem i wyróżnikiem jest ignorowanie przez decydentów racji
ekonomicznych. Jest to postawa bardzo nietypowa i niezwykle rzadka. Abstrahując
od kwestii korupcji, która i tu nie jest bez znaczenia, tłumaczeniem takich działań
jest postrzeganie przez ukraińskich polityków problemu przez pryzmat
nadmienianych obaw przed zmianą granic czy wręcz dekompozycją terytorialną
państwa. Stąd też tak eksponowane jest tu znaczenie nadmienionej perspektywy.
Jest to bodaj jedyne racjonalne wyjaśnienie kwestii, dlaczego Ukraina gotowa jest
sprowadzać na swoje terytorium surowce z wszystkich państw ościennych
wyjąwszy te, które są rzeczywiście ich dysponentami. W rezultacie Ukraina
deklaratywnie sprowadza z Polski gaz ziemny, który ta kupuje bezpośrednio
lub poprzez inne podmioty od Gazpromu.
Deklaratywny import gazu ziemnego spoza Rosji
Dysponentami połowy zasobów „błękitnego paliwa” są Rosja (18%), Iran
(18%), Katar (13%). Znaczącymi posiadaczami rezerw naturalnych jest także
15
Turkmenistan (9%). Oznacza to dominację tych państw na rynku, która z czasem
będzie rosła za sprawą postępującej bardzo równomiernie eksploatacji światowych
złóż. Wybór potencjalnego dostawcy jest zatem bardzo ograniczony. Jest to
jednakże problem globalny i dotyczy każdego państwa – konsumenta. Ukraina nie
jest tu wyjątkiem. Państwo to nie posiada bowiem żadnego terminalu
pozwalającego na odbiór gazu ziemnego w postaci skroplonej. W takich
okolicznościach, stawiając się w opozycji do Rosji i deklarując pragnienie odejścia
od tej drogi zaopatrzenia, właściwie odcina się od możliwości zakupu go
od producenta. Zmuszona jest płacić pośrednikom za surowiec, który
w przytłaczającej większości dostarczany jest im przez Gazprom. Tak też się dzieje
16
i kupowane przez Polskę, Słowację, Węgry „błękitne paliwo” trafia tu rewersem.
W istocie nawet nie przekracza fizycznych granic Polski i pętlą wraca z powrotem.
Dzięki temu procederowi gaz odbierany od Rosji celem tranzytu na Zachód zostaje
na Ukrainie. Nie jest to jednak rozwiązanie, które trwale rozwiązuje problem
zabezpieczenia dostaw.

15
16

Natural gas – total proved reserves – BP Statistical Review 2016, s. 25
T. Iwański, Ukraina: udana dywersyfikacja dostaw gazu, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/
2016-02-03/ukraina-udana-dywersyfikacja-dostaw-gazu (pobrano 14.08.2017 r.)
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Budowa terminali LNG w zaistniałych okolicznościach mogłaby uchodzić
za posunięcie sprzyjające uniezależnieniu Ukrainy od Rosji. Rzecz jednak
w wielkości importu. Nawet przy obecnej konsumpcji wymagałoby to przynajmniej
3.
dwóch obiektów o potencjale 10 mld m . Nie powstaną one jednak do końca
dekady. Zważywszy na rosnące znaczenie gazu ziemnego jako paliwa należałoby
założyć także i wyższe zapotrzebowanie, a to oznacza większe lub liczniejsze
inwestycje niż wskazane. Dotąd brak jednak jakichkolwiek przesłanek, by
w znanym horyzoncie czasowym móc spodziewać się oddania do użytku terminalu
LNG. Oznacza to bazowanie Ukrainy na gazie ziemnym, który kupują państwa
ościenne i to zazwyczaj od Rosji.
Podsumowanie
Przez lata czynnikiem określającym pozycję energetyki na Ukrainie było
bezpośrednie sąsiedztwo największego eksportera na świecie gazu ziemnego oraz
ropy naftowej. To ono określało byt i tożsamość funkcjonującego tu systemu,
a zarazem pozwalało na najszybsze i najtańsze zaopatrzenie go w paliwa
węglowodorowe. Oficjalnie ten układ legł w gruzach. Zgodnie ze stanem
faktycznym Ukraina dalej zaopatrywana jest przez Rosję. Ogromna część
wysyłanego stąd tranzytem na Zachód gazu ziemnego pozostaje na Ukrainie.
Natomiast importowany przez nią, m.in. z Polski, surowiec nie przekracza granicy
i po przejściu w pętli liczników trafia z powrotem do państw UE jako „błękitne
paliwo” przesyłane przez terytorium Ukrainy z Rosji. W przypadku importu na
Ukrainie zmieniła się jedynie polityka informacyjna. Źródła i kierunki zaopatrzenia
pozostały takie same. Dotyczy to także ropy naftowej.
Deklaratywne odcięcie się Ukrainy od dostaw z Rosji ma przede wszystkim
wymiar propagandowy. W wewnętrznej polityce energetycznej państwa jest
wprawdzie odczuwalne, lecz poważniejsze reperkusje udaje się póki co
naturalizować. Nadmieniona rezygnacja ma jednakże daleko idące konsekwencje
w wymiarze międzynarodowym. Doprowadziła bowiem do gruntownej przebudowy
pozycji Ukrainy na rynkach europejskich. Z ważnego centrum redystrybucji
paliw węglowodorowych stała się ona wyłącznie ich konsumentem. Dokonana
transformacja z roli silnego ośrodka logistycznego do statusu odbiorcy
zobligowanego do korzystania z usług, które dotąd świadczyła, ma prawo uchodzić
za deprecjację tego znaczenia i tak też się dzieje.
Rezygnacja Ukrainy z podstawowego atutu, jakim jest sąsiedztwo Rosji
jako super producenta na rynku surowców węglowodorowych, pozostawia jej
bardzo ograniczone pole manewru. Cała istniejąca tu infrastruktura magazynowa
i rurociągowa staje się niepotrzebna. Przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, bo też
i Ukraina traci status państwa tranzytowego. Staje się terytorium peryferyjnym
dla wszystkich ośrodków producenckich.
Bardzo trudno będzie znaleźć Ukrainie fundusze na inwestycje w restaurację
i modernizację nadmienionego zaplecza. Bez nich znacząca jego część przestanie
istnieć. Przywrócenie w pełni poprawnych relacji gospodarczych stanowi dla niego
możliwy ratunek i nie sposób przedłożyć inny scenariusz pozwalający dalej
funkcjonować przestarzałym rafineriom, gazowym i naftowym magistralom
przesyłowym etc...
Zaistniała okoliczność może uchodzić za przesłankę do odejścia od paliw
kopalnych i wykorzystania potencjału, jaki tworzą na Ukrainie warunki
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geograficzno-przyrodnicze. Zdają się one wręcz predestynować ją do
tego, by funkcjonowała tu energetyka rozproszona wykorzystujące OZE
z wyeksponowanym miejscem dla biogazowni.
Streszczenie
Republika Ukrainy i istniejący tu system zaopatrzenia energetycznego może
uchodzić za przypadek pod wieloma względami szczególny. Rzecz dotyczy
bowiem państwa, którego dysfunkcyjność na płaszczyźnie międzynarodowej
i wewnętrznej uległa ostatnimi laty wyraźniej intensyfikacji. Zadanie, jakie
postawiono przed niniejszym opracowaniem, sprowadzić można do ustalenia
struktury zaopatrzenia energetycznego Ukrainy w gaz zmienny oraz określenia
pozycji, jaką zajmuje tu jego międzynarodowe otoczenie. Wśród analizowanych
czynników kluczowe znaczenie przypisano danym demograficznym dotyczącym
populacji zamieszkującej Ukrainę, istniejącym tu warunkom geograficznoprzyrodniczym oraz przekazom statystycznym na temat lokalnej gospodarki.
Słowa klucze: Ukraina, Rosja, import, eksport, gaz ziemny, stosunki
międzynarodowe, polityka energetyczna
Summary
Ukraine and its energy supply system might be considered as a special case
in many respects. Firstly, the country itself had become increasingly dysfunctional
during the last couple of years, both internally and internationally. The aim
of the paper is to analyse the way in which the natural gas supply is arranged
in the country, and to establish how the international influence had played the part
in that arrangement. Among the analysed factors, demography, geographical
and environmental factors as well as statistics concerning the local economy
are considered crucial
Key words: Ukraine, Russia, import, export, natural gas, international
relations, energy policy
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Marcin GÓRNIKIEWICZ
PRIORYTETY CHIŃSKIEJ POLITYKI INFORMACYJNEJ
WZGLĘDEM UNII EUROPEJSKIEJ
Niniejsza praca została poświęcona rozważaniom nad rozwiązaniem
problemu badawczego zawierającego się w pytaniu: Jakie są priorytety chińskiej
polityki informacyjnej względem Unii Europejskiej? Powyższy problem badawczy
został podzielony na następujące problemy szczegółowe, których rozwiązanie
w przyjętym założeniu winno pozwolić na uzyskanie odpowiedzi na pytanie
zawarte w problemie głównym:
1. Kto jest podmiotem chińskiej polityki informacyjnej?
2. Co jest celem chińskiej polityki informacyjnej?
3. Jak jest realizowana chińska polityka informacyjna w wybranych
państwach członkowskich Unii Europejskiej?
W rozważaniach nad znalezieniem odpowiedzi na postawione wyżej pytania
posłużono się badawczymi metodami teoretycznymi takimi jak analiza, synteza
i porównanie oraz empiryczną metodą badania treści materiałów źródłowych,
do których zaliczono opracowania naukowe (zarówno w formie publikacji zwartych,
jak i artykułów w pracach zbiorowych) i informacje prasowe analizowane metodą
„open source”.
W pierwszej części opracowania zawarto wstępne rozważania bazując
na nabytej dotychczas wiedzy, natomiast w drugiej zestawiono niżej wymienione
tezy z faktami mającymi odzwierciedlenie w bieżących działaniach informacyjnych
realizowanych przez Chiny w Unii Europejskiej.
Tezy
Unia Europejska jest jednym ze strategicznych kierunków w globalnej polityce
informacyjnej Pekinu. Pozostałe równie istotne obszary informacyjnego
oddziaływania to Stany Zjednoczone, Rosja, Indie oraz państwa Azji Wschodniej
i Południowo-Wschodniej. Sytuacja, w której Europa jest quasi-konfederacją
z elementami federacji stanowi wymarzone pole do oddziaływań na poszczególne
państwa ze względu na mniej lub bardziej demokratyczny wymóg podejmowania
decyzji wspólnotowych. Chiny nigdy nie dążyły do oddziaływania na całe
społeczeństwa i funkcjonujące w ich ramach poszczególne grupy społeczne, jak
ma to w zwyczaju Rosja, czy instytucje informacyjne tzw. zachodniego kręgu
kulturowego. Pekin ściśle selekcjonuje grupy ludzi, których obejmuje intensywnym
oddziaływaniem. Najważniejsza grupa to obecni lub przyszli decydenci polityczni,
przedsiębiorcy mogący oddziaływać na polityków oraz ludzie związani ze
światem mediów (dziennikarze, ewentualnie blogerzy mogący kształtować swoją
1
aktywnością opinię społeczną), w tym pracownicy akademiccy. Ta ostatnio grupa
wyróżnia się w oczach decydentów w Pekinie szczególnym statusem ze względu
na szacunek i posłuch, jakimi darzeni są akademicy w azjatyckim kręgu kultury.
1

M. Górnikiewicz, Chiński „soft power” jako przykład działań psychologicznych ukierunkowanych
na rozszerzanie i wzmacnianie ekonomicznej strefy wpływów ChRL w Europie (w:) A. Gałecki,
A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak (red.): Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Poznań 2014,
s. 243-257
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Nie będzie zbytnim uproszczeniem jeśli zaryzykuje się stwierdzenie, że pozostała
część społeczeństwa zwyczajnie nikogo w Pekinie nie interesuje.
W powyższym kontekście pojawia się zatem pytanie: co jest celem chińskiej
polityki informacyjnej w Unii Europejskiej? Bazując na dotychczas zebranej
wiedzy mogę założyć, że działania ta koncentrują się na pozyskaniu pozytywnej,
osobistej relacji z osobami ze wskazanych wyżej grup ludzi w celu możliwie
najatrakcyjniejszego zaprezentowania polityki zagranicznej i wewnętrznej
realizowanych przez Chińską Republikę Ludową. Innymi słowy działanie te bazuje
na relacji możliwie zbliżonej do przyjaźni, co w założeniu pozwala na
prezentowanie zarówno zdarzeń z przeszłości, jak i obecnej aktywności
2
w świetle korzystnym dla władz w Pekinie. W następstwie osoby nastawione
przyjaźnie do polityki Pekinu w swojej działalności politycznej, biznesowej
czy medialnej również będą promować pozytywny obraz Państwa Środka.
Z drugiej strony działanie to ma na celu zbudowanie na tyle przyjaznej platformy
relacji z decydentami politycznymi, aby byli oni chętni rozwijać i pogłębiać relacje
swego państwa z Chinami w duchu osiągania wzajemnych, wielostronnych
korzyści. Wobec silnej pozycji gospodarczej Państwa Środka ten ostatni
aspekt wydaje się całkiem naturalny, a wszelkie wskaźniki ekonomiczne
dobitnie wskazują, że taka współpraca przynosi stosowne profity wszystkim
3
zaangażowanym podmiotom. Przyjazne otoczenie informacyjne dla wszelkich
inicjatyw ukierunkowanych na kooperację z Chinami również sprzyja zamiarom
i decyzjom ugruntowująca multilateralną kooperację.
Polityka informacyjna Pekinu względem poszczególnych państw Unii
Europejskiej jest tożsama, a może się jedynie różnić intensywnością,
co najczęściej uzależnione jest od znaczenia danego państwa dla realizacji
chińskich celów geopolitycznych w Europie. Kolejnym ograniczeniem może być
również ewentualny sprzeciw ze strony innych państw o znaczącej sile
4
oddziaływania na władze tychże państw Europejskich.
Zważywszy
na długoterminową orientację, jak i wysoki kontekst postrzegania rzeczywistości
przez Chińczyków, co wprost wynika z właściwych im uwarunkowań kulturowych
należy pamiętać, że dla Pekinu większe znaczenie ma długoterminowa prognoza
rozwoju sytuacji międzynarodowej w danym regionie, niż aktualne znaczenie
5
poszczególnych graczy. W tym kontekście istotnymi obiektami oddziaływania
będą państwa najsilniejsze i mające najwięcej do powiedzenia w sprawach
wspólnotowych, jak i kraje które dzięki uwarunkowaniom zewnętrznym
6
i wewnętrznym mogą rosnąć w siłę. Nie jest istotnym czy proces wzrostu może
zająć kilka czy kilkadziesiąt lat. Najistotniejszy jest efekt końcowy. Wobec
powyższego państwami Unii Europejskiej, które są przez władze w Pekinie
są postrzegane jako kluczowe w dłuższej perspektywie czasowej są:
Niemcy, Francja, Wielka Brytania (sytuacja ta może nieco się zmienić, jeśli
Wielka Brytania się rozpadnie w wyniku odejścia Szkocji i Irlandii) i Polska (jako
kraj intensywnie wspierany przez Stany Zjednoczone oraz skupujący wokół siebie
2

R. Faligot, Tajne służby chińskie, od Mao do igrzysk olimpijskich. Kraków 2008, s. 185-186
J. Lovell, Wielki mur chiński, Chiny kontra świat. Warszawa 2007, s. 349-378
M. Górnikiewicz, Antropologia kulturowa w prognozowaniu zagrożeń militarnych i niemilitarnych –
kontekst historyczny (w:) „Bezpieczeństwo Świat – Region – Polska”. 2013, nr 1 (3)(3)/2013, s. 39-51
5
G. Hofstede, G. J. Hofstede, Kultury i organizacje. Warszawa 2007, s. 222-225
6
D. Leszczyński, R. Konik, Chinlandia. Bielany Wrocławskie 2010, s. 65-75
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7

kraje Europy Środkowo-Wschodniej). Drugi rząd państw do Portugalia, Hiszpania,
Włochy i Grecja ze względu na istotny wpływ tych krajów na handel
śródziemnomorski i możliwości doinwestowania infrastruktury portowej, a tym
8
samym przejęcia nad nią częściowej kontroli. Pozostałe kraje nawet tak bogate
i potężne jak Szwajcaria, czy zasobne jak kraje nordyckie nie mają, aż takiego
znaczenia w kalkulacjach Pekinu, gdyż ich wpływ na proces decyzyjny w ramach
9
Unii Europejskiej jest bardzo ograniczony. Drugą przeszkodą jest wysoki poziom
zamożności, co z natury rzeczy ogranicza możliwości inwestycyjne i tym samym
stopniowego lub chociażby częściowego wpływania na procesy gospodarcze
w tych krajach. W przypadku krajów nordyckich ostatnią barierą jest całkowite
oddanie walce o prawa człowieka, co niezmiennie stawia władze w Pekinie
w kłopotliwej sytuacji wobec polityki realizowanej w Tybecie i Sinciang, a ostatnio
10
również w Hongkongu.
Polityka informacyjna względem wymienionych
państw jest tożsama i koncentruje się na pozyskaniu przychylności elit, a tym
samym zyskaniu pozytywnej postawy wobec dalszego rozwijania wzajemnej
współpracy, wspólnego osiągania korzyści oraz umacniania wzajemnych powiązań
gospodarczych, a docelowo również politycznych.
Podmioty i cel chińskiej polityki informacyjnej
Pekin wykorzystuje rozmaite kanały informacyjne celem promowania
właściwych sobie idei, sposobu postrzegania rozmaitych zdarzeń historycznych
i bieżących oraz zachęcania do rozwijania wielokierunkowej współpracy
gospodarczej, społecznej i politycznej. Kanały te można podzielić na media
tradycyjne (telewizja, radio, gazeta), Internet (strony poświęcone zagadnieniom
politycznym, społecznym i gospodarczym oraz portale społecznościowe), a także
Instytuty Konfucjusza. Rolą mediów i Internetu jest tworzenie w ogol niedostępnej
przestrzeni publicznej pozytywnego wizerunku współczesnych Chin, co przejawia
się poprzez promowania chińskiej kultury, sposobu życia, historii Państwa Środka
zazwyczaj z jedynie pobieżnym odwoływaniem się do pierwszych dziesięcioleci
istnienia Chińskiej Republiki Ludowej. Programy takie jak Wielki Skok,
czy Rewolucja Kulturalna należą do zagadnień kłopotliwych, których nie sposób
pominąć, aczkolwiek bez tendencji do szczegółowego wnikania w dokładny
przebieg tych tragicznych dla narodu chińskiego zdarzeń. Tym samym osoba
Mao Zedonga jako ojca założyciela ludowych Chin i pierwszego przewodniczącego
Komunistycznej Partii Chin urosła do rangi ponadczasowego symbolu, który nie
powinien podlegać krytyce, gdyż uderzałoby to w podstawy nowej, chińskiej
państwowości. Należy mieć na uwadze, że niecałe siedemdziesiąt lat istnienia
Chińskiej Republiki Ludowej to bardzo krótki okres czasu, a tym samym okres
Wielkiego Skoku, czy Rewolucji Kulturalnej również należy do momentów
bolesnych, ale zarazem relatywnie niewiele znaczących w długiej i zawiłej historii
7
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Państwa Środka. Tym chętniej współczesne programy edukacyjne i promocyjne
produkowane w Chinach koncentrują się na promowaniu idei Wielkich Chin
poczynając od czasów antycznych, poprzez okres wielkiej świetności, aż po
Program Czterech Modernizacji, w trakcie którego Synowie Niebios szybko
nadrobili stracony czas odbudowując swą gospodarczą potęgę.
Osoby zafascynowane chińskimi dziejami i kulturą stanowią niezwykle
wdzięcznych słuchaczy, którzy dzięki własnej aktywności na rozmaitych forach
internetowych i portalach społecznościowych idealnie wpisują się w nurt
promowania Wielkich Chin. Nie ma w tym absolutnie żadnej złej woli, a jedynie
chęć dzielenia się ze swoimi znajomymi wrażeniami odnośnie przeszłości
i teraźniejszości Państwa Środka. W tych opiniach, jak również powstających
nieustannie publikacjach w formie reportaży na temat współczesnych Chin
nie brakuje również krytycznych opinii, jednak w ogólnym odbiorze nie sposób
pozbyć się wrażenia podziwu dla tego wielowiekowego imperium i jego
mieszkańców. Chińscy decydenci są nastawieni na szeroko pojęta współpracę
z innymi państwami, w ramach tego dążenia rozumieją, że ludzie tzw. Zachodu
w odróżnieniu od Chińczyków często mówią wprost to, co myślą, niezależnie
od tego czy ich słowa mogą okazać się bolesne dla słuchacza. Z tego powodu
kierują się dużą dozą cierpliwości i zrozumienia dla różnic kulturowych, z których
mogą wynikać rozmaite, krytyczne opinie formułowane pod adresem władz
Chińskiej Republiki Ludowej. Najważniejsze jest budowanie przyjaznej atmosfery
i rozwijanie współpracy z nadzieją, że w przyszłości tych krytycznych uwag będzie
coraz mniej. Obserwując współczesny kształt relacji międzynarodowych można
odnieść wrażenie, że to podejście nie tylko wydaje się słuszne, ale zwyczajnie
skuteczne.
Bardzo istotnym i ostatnim kanałem informacyjnym są Instytuty Konfucjusza
stanowiące chiński odpowiednik angielskich British Council oraz europejskich
Instytutów Goethego. Ich celem jest promocja chińskiej kultury i wsparcie w nauce
mandaryńskiego. W założeniu ma to umożliwić osobom zainteresowanym Chinami
nie tylko bezpośrednie zetknięcie się z fascynująca ich kulturą, ale także nawiązać
przyjaźnie, które mogą w przyszłości zaowocować obustronnymi korzyściami.
Obecnie w Polsce działa pięć Instytutów Konfucjusza przy czterech uniwersytetach
i jednej politechnice. Ich personel organizuje różnego rodzaju wydarzenia
o charakterze edukacyjnym i kulturowym, prowadzi kursy i egzaminy
mandaryńskiego, oferuje stypendia dające możliwość wyjechania do Państwa
Środka i naocznego przekonania się o codzienności mieszkańców tej egzotycznie
odległej części świata. Przy okazji można nawiązać znajomość bezpośrednio
z obywatelami Chińskiej Republiki Ludowej, poznać ich sposób postrzegania
rzeczywistości, jak i przeszłych oraz współczesnych zdarzeń na świecie. Ludzie,
którzy wyjechali do Chin i opanowali choćby w średnim stopniu mandaryński
zawsze będą czuli bliższą więź z Chinami, niż osoby znające ten krąg kulturowy
jedynie z relacji innych ludzi. W związku z powyższym to właśnie te osoby będą
w większym stopniu zaangażowane w obustronne relacje między Chinami,
a własnym krajem tym samym tworząc podstawy pod przyszła platformę
wzajemnych porozumień i współpracy. Reasumując osoby zaangażowane
w te relacje niemal zawsze są w większym lub mniejszym stopniu przyjaźnie
nastawione do narodu chińskiego, a tym samym kształt tychże relacji nigdy
nie będzie nacechowany uprzedzeniami, czy też negatywnym podejściem.
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W związku z powyższym chińska polityka informacyjna ukierunkowana jedynie
na osoby bezpośrednio zaangażowane we wzajemne relacje między Pekinem,
a krajami ich pochodzenia, znacząco się różni od tych działań informacyjnych
innych państw, których celem są całe społeczeństwa.
Chińska polityka informacyjna w wybranych państwach Unii
Europejskiej
Niniejszy przegląd wzajemnych relacji Pekinu z poszczególnymi państwami
Unii Europejskiej warto zacząć od państw najmniejszych oraz tych, które
w określonej perspektywie czasowej mogą mieć coraz więcej do powiedzenia
w unijnej przestrzeni polityczno-gospodarczej. Wobec wyjścia Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej pozwolę sobie przytoczyć słowa ambasadora ChRL w tym
wyspiarskim kraju, które są kwintesencją chińskiego myślenia i postępowania
wobec całej Europy: „niezależnie od tego, czy kraj znajduje się w UE
czy nie, będziemy dążyć do wspólnych kontaktów, umożliwiających wymianę
11
poglądów na różne kwestie, jak i rozwój”. O znaczeniu Wielkiej Brytanii
w chińskich planach na przyszłość świadczy podpisanie pod koniec 2015 roku
12
umów dot. współpracy gospodarczej o wartości blisko 40 mld funtów. Co więcej,
w przypadku rzeczywistego opuszczenia struktur Unijnych przez Wielką Brytanię,
a następnie ewentualne opuszczenie tego dawnego mocarstwa przez Szkocję
(a być może również Irlandię Północną) sprawi, że odarta z części swych dawnych
terytoriów Brytania stanie się państwem bardzo podatnym na chińskie zabiegi
zarówno gospodarcze, jak i polityczne. Kolejnym, nawet bardziej istotnym
państwem w chińskiej polityce informacyjnej i gospodarczej są Niemcy, ze względu
na ich olbrzymie znacznie w strukturach decyzyjnych Unii Europejskiej. Wzajemne
obroty handlowe w 2015 roku zamknęły się w kwocie 163 mld euro, co
jednoznacznie wskazuje na poziom wzajemnych powiązań gospodarczych.
Zarazem pułap tych relacji osiągnął wynik, na którym dochodzi do
nieustannych spięć i tarć na kanwie dążenia Niemiec do ograniczania chińskiej
ekspansji gospodarczej u siebie, a zarazem forsowania ułatwień dla niemieckich
inwestorów w samych Chinach. Z perspektywy Pekinu to nic innego jak
zaawansowane, momentami twarde negocjacje, które są elementem zacieśniania
stosunków ekonomicznych między dwoma silnymi gospodarczo podmiotami. Sęk
tkwi w tym, że Chiny są stroną znacznie silniejszą, a tym samym momentami
pozwalają sobie odwoływać się do ostrej retoryki, gdzie między zdaniami padają
lakoniczne uwagi o chęci uniknięcia potencjalnej „wojny handlowej”. W odróżnieniu
od państw położonych na wschód od Odry, Niemcy są zdane same na siebie
i nie chroni ich strategiczne partnerstwo z Waszyngtonem, który delikatnie,
acz zapobiegawczo gasi zbyt ekspansywne, chińskie apetyty inwestycyjne
w Europie Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony Berlin potrzebuje w równym
stopniu współpracy gospodarczej z Pekinem, jak Pekin możliwości miękkiego
oddziaływania na Berlin w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. Dla porównania
11
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w całej Europie Środkowo-Wschodniej Pekin zdecydował się zainwestować
zaledwie 5 mld dolarów. Suma brzmi imponująco, jednak w porównaniu z obrotami
z poszczególnymi krajami UE stanowi zaledwie ułamek możliwości Państwa
13
Środka. W tym samym czasie w całej Europie zlokalizowanych jest 169
Instytutów Konfucjusza, z czego najwięcej w Wielkiej Brytanii (29), Niemczech (17),
Francji (17) i Rosji (17). Nieco mniej we Włoszech (11), a w Hiszpanii już tylko 6.
Dla porównania w Polsce liczba Instytutów Konfucjusza wzrasta i obecnie wynosi
pięć zlokalizowanych przy ośrodkach akademickich takich jak: Uniwersytet
Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
14
Politechnika Opolska oraz Uniwersytet Jagielloński.
Instytut działający
w Krakowie oferuje szeroką paletę możliwości jak chociażby: kursy języka
chińskiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; kursy kaligrafii; egzaminy
znajomości języka chińskiego uznawane w Chinach; szeroki wachlarz szkoleń
m.in. z zakresu savoir-vivre Państwa Środka, różnic kulturowych, podstaw biznesu
czy prowadzenia negocjacji. Instytut zapewnia, co oczywiste profesjonalne
tłumaczenia; organizuje konferencje i seminaria, a także wydaje własne publikacje
15
poświęcone językowi i kulturze Państwa Środka. Interesującą inicjatywą są tzw.
Poranki z Pandą, których celem jest przybliżenie chińskiej codzienności, form
spędzania wolnego czasu, kalendarza świąt, zwyczajów etc. dzieciom w wieku
16
przedszkolnym. Dla każdego, kto poważnie interesuje się bliższym poznaniem
mentalności mieszkańców Państwa Środka, czy to od strony kulturowej, czy
biznesowej, Instytut Konfucjusza wydaje się być naturalnym punktem
informacyjnym. W związku z powyższym wszyscy zainteresowani relacjami
polsko-chińskimi wcześniej, czy później zapoznają się z ofertą instytutu
usytuowanego możliwie najbliżej miejsca zamieszkania. Innym kontaktem mogą
być jedynie chińskie przedsiębiorstwa i oczywiście ambasada ChRL w Polsce,
17
którą należy odwiedzić ubiegając się o wizę pobytową lub tranzytową. Spośród
telewizji chińskich działających w Europie można wymienić: CCTV4 i CCTV9 oraz
CRI nadające programy w języku angielskim. Fantastycznym narzędziem promocji
kultury Państwa Środka są programy edukacyjne oraz służące nauce języka
dostępne poprzez Internet (m.in. YouTube), jak również aplikacje na telefony
opracowane z myślą o przyswajaniu sobie mandaryńskiego z rozróżnieniem
pisowni uproszczonej i tradycyjnej.
Zakończenie
W nawiązaniu do przeprowadzonego wywodu można przyjąć, że chińskiej
polityce informacyjnej w Europie towarzyszą dwa najważniejsze priorytety.
Pierwszym jest wspieranie rozwoju współpracy gospodarczej między Chinami,
a poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, co ma sprzyjać wzmacnianiu
13
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wzajemnych współzależności i osiąganiu wspólnych profitów ekonomicznych.
Drugim priorytetem jest pozytywne promowanie Chińskiej Republiki Ludowej
w odbiorze osób zaangażowanych w proces decyzyjny swoich krajów oraz osób,
które oddziałowują na nastawienie opinii publicznej do polityki zagranicznej
i wewnętrznej Państwa Środka, aby poza więziami gospodarczymi zacieśniać
również więzy o charakterze politycznym i społecznym. Naczelnym środkiem
służącym realizacji tych priorytetów jest sieć Instytutów Konfucjusza wspierana
informacyjnie przez tradycyjne media, odpowiednie portale internetowe oraz
w coraz większym stopniu przez media społecznościowe.
Streszczenie
Tekst poświęcony priorytetom chińskiej polityki informacyjnej względem
poszczególnych państw europejskich z uwzględnieniem stanu na 2016 rok.
W tekście zaprezentowano metodykę polityki informacyjnej Chińskiej Republiki
Ludowej, wraz z obiektem oddziaływania, strukturami i modelami przepływu
informacji wykorzystywanymi w realizacji omawianej polityki.
Słowa klucze: Chińska Republika Ludowa, polityka informacyjna, media
Summary
The paper represents priorities of the People Republic of China information
policy in Europe Union in 2016. The paper shows also the differences in the policy
due to specific European country. Author present methodology of the PRC’s
information policy, including the target, structures and models of information
that have been used within the policy.
Key words: People Republic of China, information policy, media
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Marcin GÓRNIKIEWICZ
ROLA BIAŁORUSI W GEOPOLITYCE PEKINU
Białoruś, państwo położone w Europie Wschodniej graniczące z Polską,
Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą. Nie posiada dostępu do morza, a całkowita granica
lądowa wynosi 2986 km, z czego z Rosją na wschodzie 990 km, a na południu
z Ukrainą 997 km. Gospodarka białoruska po zapaści wywołanej rozpadem
ZSRR od 1996 roku zaczęła odnotowywać powolny, ale systematyczny wzrost
dzięki polityce rządu ukierunkowanego na wspieranie własnych możliwości
produkcyjnych posiłkując się w tym celu zagranicznymi kredytami. Według danych
Banku Światowego w latach 1995-2012 PKB Białorusi wzrósł o 345%. W dużym
stopniu za statystyczny wzrost PKB odpowiada sztuczne utrzymywanie wielu
zakładów produkcyjnych, aby zapewnić pracownikom zatrudnienie i płace.
Niemniej, gdyby porównać Białoruś sprzed 1995 roku do 2016 roku to różnica
1
byłaby kolosalna. Chiny zainteresowały się Białorusią pod koniec XX wieku. Rodzi
się pytanie, czy za decyzjami inwestycyjnymi stały jedynie względy ekonomiczne?
Odpowiedź wymaga nie tylko przeanalizowania uwarunkowań gospodarczych,
ale również szerszego polityczno-społecznego kontekstu.
Uwarunkowania kulturowe geopolityki Pekinu
Wybitny antropolog kulturowy Thomas Hall w trakcie wielu badań, jakie miał
okazję przeprowadzić wypracował dwie wartości, które identyfikują ludzi
2
wychowanych w określonym kręgu kulturowym: wysoki i niski kontekst. T. Hall
czerpał z doświadczeń, jakie były wynikiem funkcjonowania pomiędzy dwiema
kulturami: amerykańską i meksykańską. Obie zaproponowane wartości dotyczyły
również form komunikowania się: bezpośredniej i pośredniej. Kultury niskiego
kontekstu to takie, w których przekaz jest bezpośredni, linearny i zazwyczaj
oparty na modelu przyczynowo skutkowym. W dużym uproszczeniu można
przyjąć, że jest to sposób komunikacji stosowany we wszelkich strukturach
zmilitaryzowanych, gdzie nie należy pozostawiać marginesu wątpliwości
w stawianych zadaniach i wyjaśnianiu sytuacji, czy też rozwiązywaniu zaistniałych
problemów. Warto dopowiedzieć, że w korporacjach japońskich sposób wyrażania
myśli, a nawet poleceń z europejskiego punktu widzenia może się wydać bardzo
3
metaforyczny. Rolą podwładnego jest trafne odgadywanie intencji przełożonego.
Warto dodać, że kultura chińska jako lokująca się na szczycie kultur wysoko
kontekstowych charakteryzuje się znacznie bardziej skomplikowanym poziomem
4
metaforycznego wyrażania myśli. Przyczyny owego stanu rzeczy wynikają
z rozmaitych zaszłości historycznych, w tym kulturowych. Jednym z powodów
metaforycznego wyrażania myśli jest dążenie do nie urażenia podwładnego,
a tym samym zachowania twarzy przez przełożonego. Innymi słowy polecenie
1

A. Piński, Białoruski tygrys gospodarczy, „Uważam rze”, http://www.uwazamrze.pl/artykul/
1122177/bialoruski-tygrys-gospodarczy (pobrano 02.11.2016 r.)
E. T. Hall, Poza kulturą. Warszawa 1984, s. 125-146
3
G. Hofstede, M. H. Bond, The Confucius connection: from cultural roots to economic growth,
“Organizational Dynamic”. 1988, nr 4
4
E. T. Hall, op. cit., s. 125-140
2

72

określonego działania wyrażone wprost sugerowałoby, że podwładny nie jest
wystarczająco inteligentny, aby skromnie zawoalowaną sugestię zrozumieć.
We wschodnio azjatyckim rozumieniu byłaby więc to jawna obraza pracownika.
Ponieważ zasady buddyzmu i konfucjanizmu nakazują szanować innych budując
w ten sposób własny szacunek, żaden przełożony nigdy nie pozwoli sobie na tak
daleko posuniętą nieuprzejmość. Z drugiej strony, jeśli pracownik nie będzie
w stanie kilkukrotnie przejrzeć intencji przełożonego to znaczy, że wzajemna
relacja między szefem, a podwładnym nie jest odpowiednia i pracownika należy
zmienić. Powyższy wywód został przytoczony celowo, aby zaznajomić czytelników
z zaledwie skromnym wycinkiem bardzo złożonej kultury społeczeństw Wschodniej
Azji. W tym kontekście nikogo nie powinna już dziwić momentami nadmierna
uprzejmość mieszkańców tego regionu względem obcokrajowców. Interesującym
może wydać się fakt, że Japończycy po kilku latach bytności obcokrajowca
w swoim państwie przestają uważać przybysza za nieobeznanego z kulturowością
Kraju Kwitnącej Wiśni, a co za tym idzie tolerancja Japończyków na uchybienia
5
kulturowe stopniowo maleje.
Nadal pozostaje otwarte pytanie jak wartość wysokiego kontekstu może się
przekładać na politykę zagraniczną Pekinu? Takie podejście wynika ze
specyficznego postrzegania przez mieszkańców Państwa Środka otaczającej ich
rzeczywistości. Chińczycy postrzegają świat i relacje międzynarodowe jako całość,
oznacza to, że nie interpretują zdarzeń w swoim bliższym i dalszym otoczeniu tylko
przez pryzmat uwarunkowań regionalnych, ale zawsze wszystko rozpatrują
6
zarówno w aspekcie regionu, jak i całego globu. Innymi słowy przeciętny Chińczyk
skupia się na czynnikach mających wpływ na sytuację życiową jego rodziny, ale
ma świadomość, że świat działa jak system naczyń połączonych, a sytuacja jego
centrum życiowego jest powiązana z czynnikami lokalnymi, krajowymi,
regionalnymi, a być może nawet światowymi. Przeciętny mieszkaniec Państwa
Środka nie kieruje jednak jednym z najsilniejszych państw na świecie i koncentruje
wszelkie swoje aktywności wokół poprawy bytu własnej rodziny, zarówno w czasie
7
teraźniejszym, jak i pracy dla dobra przyszłych pokoleń. Na poziomie
międzynarodowym wszelkie państwa są elementami globalnej układanki, których
odpowiednie ułożenie i oddziaływanie między nimi wpływa na sytuację samych
Chin. Zarówno w czasie aktualnym, jak i mniej lub bardziej odległej przyszłości.
W nawiązaniu warto przyjrzeć się bliżej chińskiej perspektywie na stosunki
międzynarodowe. Zasadniczo nie odbiega ona znacząco od perspektywy innych
mocarstw, zwłaszcza globalnych. Po pierwsze najistotniejsza jest pozycja
najsilniejszych państw oraz ustanowione przez nie strefy wpływów. W ramach tych
8
podziałów bardzo istotny jest potencjał ogólnopaństwowy, jakimi dysponują
mocarstwa oraz ich sojusznicy. Z tego z kolei wynikają możliwości oddziaływania
na strefy wpływów innych mocarstw. Dla Chińskich decydentów jest oczywistym,
że na świecie może być tylko jeden decydent, to znaczy mocarstwo wiodące
5
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trzymające wszystkie inne państwa w szachu: militarnym, ekonomicznym lub
politycznym. Z perspektywy Pekinu współcześnie bezwzględnym liderem są Stany
Zjednoczone, które jednak nadal nie przejęły kontroli nad strefami słabszych
imperiów takich jak Unia Europejska, Rosja, czy Chiny. Pozostałe państwa to
gracze regionalni, którzy nieustannie podejmują działania nie tylko na rzecz
wzmacniania suwerenności decyzyjnej, ale także rozwijania własnej strefy
wpływów m.in. takie jak: Turcja, Iran, Indie, Pakistan, Japonia, Republika
Południowej Afryki, Brazylia. Każde z tych państw bazuje głównie na własnym
potencjale, ale także na potencjale państw związanych sojuszami. Bezwzględne
znaczenie ma również umiejscowienie geograficzne sojuszników i ich możliwości
oddziaływania na swoje bezpośrednie otoczenie międzynarodowe.
Osłabiać pozycję innych mocarstw można dwojako: osłabiając ich własny
potencjał, jak również potencjał ich sojuszników. To osłabianie może mieć
charakter destrukcyjny, jak również objawiający się w stopniowym przejmowaniu
kontroli w korelacji z oferowaniem różnego rodzaju wsparcia, najczęściej
ekonomicznego. Wówczas władzom państwa, któremu zaoferowano taką pomoc,
jest trudno odmówić, a tym samym przeciwdziałać subtelnej grze obliczonej
na stopniowe wyrywanie danego państwa ze strefy wpływów innego mocarstwa.
Dla Pekinu w globalnej grze o wpływy nie obowiązują żadne „święte” reguły
postępowania, a jedynie tymczasowe i dość iluzoryczne uzgodnienia, które
w istocie są jedynie pochodnymi tejże gry. Istotą tych mniej lub bardziej otwartych
działań jest dążenie do utrzymania pozycji i nieustanne wzmacnianie potęgi.
W myśl zasady, że ten, kto się nie rozwija, ten się cofa, bowiem „przyroda nie
znosi próżni”. Paradoksalnie Chińczycy sami na sobie przetestowali politykę
izolacjonizmu od spraw międzynarodowych i koncentrowaniu wysiłków jedynie
na własnym, bliskim otoczeniu regionalnym. To podejście kosztowało Państwo
Środka utratę statusu mocarstwa na trzysta lat. Olbrzymim wysiłkiem okupionym
dziesiątkami milionów ofiar Pekin zdołał powrócić na swoje dawne miejsce
w międzynarodowym układzie sił. Nie dokonał jednak tego wyłącznie własnymi
siłami, ale korzystając z globalnego dramatu dwóch światowych wojen,
które całkowicie przebudowały architekturę bezpieczeństwa świata i umożliwiły
zaistnienie geopolitycznych zmian na całym globie. Wątpliwym jest, aby Chińczycy
ponownie powrócili do skazanej na porażkę polityki izolacjonizmu wierząc w to,
że inne światowe mocarstwa o nich zapomną. Utrzymanie statusu mocarstwa
wiążę się z niekończącym się zaangażowaniem w globalną grę o wpływy, a jeśli
udałoby się wygrać to z bezwzględnym utrzymywaniem tak wypracowanej pozycji.
Braterstwo chińsko-białoruskie w pierwszych dwóch dekadach
XXI wieku
We wrześniu 2010 roku prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko
przebywał z wizytą w Pekinie, podczas której zabiegał o wsparcie finansowe
dla swojego kraju. Spotkanie zakończyło się pomyślnie podpisaniem szeregu
umów dwustronnych na udzielenie kredytów na realizację projektów
inwestycyjnych. Łączna suma tych inwestycji to ok. 3,5 miliarda USD. Założenia
dotyczyły zbudowania dwóch elektrowni, kilku zakładów przemysłowych,
a nawet obiektów o przeznaczeniu usługowo-hotelowym. Uwzględniono także
przeprowadzenie modernizacji lotniska w stolicy kraju oraz wybranych odcinków
trakcji kolejowych. Warto dopowiedzieć, że wszystkie projekty były uzależnione
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od konieczności wykupienia chińskich technologii, a nawet sprowadzenia chińskiej
9
siły roboczej.
W październiku 2011 roku podczas konferencji z udziałem rosyjskich mediów
prezydent Łukaszenko oświadczył, że Chiny są zdecydowane pomóc Białorusi
bez względu na wszystko a postawa Pekinu w tym zakresie jest nawet bardziej
stanowcza, niż Moskwy. Powodem tak żywiołowego wystąpienia prezydenta
Białorusi mogła być zmiana zasad udzielania kredytów przez Rosję, która
od 2011 roku zaczęła stawiać warunki udzielania dalszych kredytów. Przykładowo
Moskwa uzależniła przekazanie 10 mld USD kredytu od umożliwienia
sprywatyzowania na rzecz Rosji majątku narodowego o wartości 7,5 mld USD.
W efekcie Białoruś została wówczas przymuszona do sprzedaży największego
przedsiębiorstwa Biełtransgazu przesyłającego i dystrybuującego rosyjski gaz
ziemny w Europie. To jednak nie koniec, bo kolejne zakłady, które miały
wówczas zostać sprywatyzowane to przedsiębiorstwa rafineryjne i mleczarskie.
Innymi słowy Moskwa przestała zadowalać się zapewnieniami o sojuszu
strategicznym z Kremlem, a podjęła kroki w kierunku rzeczywistego przejmowania
newralgicznych gałęzi białoruskiej gospodarki. Kolejna inwestycja, którą wówczas
rozważano dotyczyła przeznaczenia 10 mld USD na budowę elektrowni atomowej,
która w efekcie umożliwiłaby Moskwie przejęcie pełnej kontroli nad sektorem
energetycznym swego wschodniego sąsiada. W efekcie we wrześniu 2011 roku
doszło do wizyty Wu Bangguo, szefa Chińskiego Parlamentu w stolicy Białorusi,
podczas której została zawarta międzyrządowa umowa „O finansowaniu
i współpracy w prywatyzacji i przyciągnięciu chińskich inwestycji na Białorusi
w latach 2011-2013”. Dokument ten stał się formalnoprawną podstawą
dla chińskich inwestycji w procesie prywatyzacji na Białorusi. Decydenci rosyjscy
poczuli się delikatnie rzecz ujmując urażeni, co wyrazili na łamach rosyjskiej prasy
wskazując, że podobnej umowy Białoruś nie zawarła z Rosją, mimo że oba
państwa należą do wspólnej Unii Celnej. Efektem wspomnianej umowy było
uruchomienie nowych linii kredytowych na łączną sumę 16 mld USD, co dało
początek dwudziestu dużym projektom inwestycyjnym. Białoruski wicepremier
Anatol Tozik oświadczył nawet, że do 2020 roku Państwo Środka zamierza
zainwestować na Białorusi bilion dolarów. Warto przypomnieć, że w 2011 roku
wartość inwestycji oscylowała wokół dwudziestu miliardów USD. W latach 20032009 łączna pula inwestycji wyniosła zaledwie 232 mln dolarów, a w 2007 roku
podjęto decyzję o udzieleniu 260 mln USD na modernizację Mińskiej
Elektrociepłowni oraz 500 mln dolarów na modernizację trzech cementowni.
Niemniej puszka Pandory została otwarta, a chińskie kredytowanie okazało się
korzystniejsze od rosyjskiego: przykładowo, podczas, gdy Moskwa życzyła sobie
4% dla kredytów rosyjskich, Pekin zadowalał się 3%. Obsługą tego procesu
po stronie chińskiej w całości zajął się państwowy bank The Import Export Bank
of China. Ustalenia z 2010 roku dotyczące zainwestowania 3,5 mld dolarów
w 2012 roku znalazły rzeczywiste odzwierciedlenie w inwestycjach w energetykę
(budowa nowych bloków energetycznych w dwóch elektrowniach Bierezowskiej
i Łukimskiej), przemysł papierniczy oraz transport kolejowy i drogowy (droga
Mińsk-Homel). W 2011 roku Pekin udzielił kolejnego kredytu w wysokości miliarda
9
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USD na budowę nowej elektrowni w Witebsku, papierni w Dobryszewie, fabryki
sody w obwodzie homelskim oraz hotelu „Pekin” w Mińsku. Ciekawostką była
inwestycja w nowoczesny system łączności satelitarnej oraz budowę parku
technologicznego pod Mińskiem. Ponadto rozpoczęto budowę mińskiego osiedla
10
mieszkaniowego Lebjażnoje.
Przełom lat 2014/2015 przyniósł znaczący spadek eksportu z Białorusi
do Rosji (o 9%), co było związane z rozwijającym się konfliktem na Ukrainie,
11
zachodnimi sankcjami i w efekcie znaczącym spadkiem wartości rubla. Warto
dodać, że w 2014 roku nadal nie rozpoczęto niektórych istotnych projektów, w tym
budowy parku technologicznego, który miał być, sztandarowym przykładem
współpracy chińsko-białoruskiej. Słowem usprawiedliwienia należy wyjaśnić,
że deadline tej olbrzymiej inwestycji pod nazwą „Wielki Kamień” wraz z miastem
zaplanowanym na 150 tyś mieszkańców wyznaczono dopiero na 2030 rok. Spółka,
która zarządza tym olbrzymim, wartym 5 mld USD projektem to Industrial Park
Development Co. (60% własności spółki zarezerwował sobie Pekin, 40% należy
12
do Mińska).
Według wstępnych założeń inwestycja powinna zwrócić się
dziesięciokrotnie już podczas pierwszego roku funkcjonowania, gdyż roczne zyski
13
wyceniono na 50 mld USD. Mińsk nie ukrywa, że część produkcji ma zostać
wyeksportowana do państw skupionych we wspólnej z Rosją i Kazachstanem
14
Unii Celnej.
Usytuowanie parku zaledwie 250 km od wschodniej granicy
Unii Europejskiej oraz sprawna i nowoczesna infrastruktura transportowa
(zmodernizowana również chińskim wysiłkiem inwestycyjnym), ma umożliwić
w przyszłości eksport także na rynek unijny. Można się domyślać, że park jako
centrum produkcji i innowacji będzie również oferować liczne granty, które mogą
się okazać atrakcyjne dla młodych naukowców z Europy i tym samym rozpocząć
transfer myśli technologicznej via Mińsk do Pekinu.
Podczas wizyty Xi Jinpinga w Mińsku w 2015 roku podpisano blisko
15
trzydzieści umów dwustronnych o wartości siedmiu miliardów USD. Właściwie
model inwestycyjny wdrażany na Białorusi w dużym stopniu pokrywa się
z modelem przetestowanym wcześniej w Afryce, a koncentruje się na inwestycjach
w infrastrukturę transportową, energetykę, przemysł i rolnictwo. Działanie to bazuje
na wykonywaniu większości zadań przez firmy chińskie i z udziałem ściągniętych
w tym celu chińskich pracowników. W związku z powyższym większość lub całość
technologii w budowanych zakładach jest produkcji chińskiej, a produkcja również
w większości jest eksportowana do Państwa Środka lub państw trzecich. Najwięcej
zyskują Chiny, lokalni przywódcy w państwie objętym takimi inwestycjami,
10
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a najmniej lokalna społeczność. Bardzo istotnym dla Mińska bonusem jest
wsparcie udzielane na arenie międzynarodowej, co w przypadku Łukaszenki ma
mu zapewnić swoisty parasol ochronny przed coraz ambitniejszymi zakusami
16
Moskwy.
Prezydent Łukaszenko bywał w Pekinie cztery razy: w grudniu 2005,
w październiku 2010, lipcu 2013 oraz wrześniu 2016 roku. Wszystkie wizyty zostały
uwieńczone zawarciem porozumień wartych miliardy dolarów. Pierwsze
porozumienie zakładało osiągnięcie wartości wzajemnego obrotu w wysokości
17
2 mln USD, co udało się zrealizować w przeciągu trzech kolejnych lat. Projekty
inwestycyjne będące pokłosiem wizyt w 2010 i 2013 roku nadal są w trakcie
realizacji. Przykładowo w 2013 roku nakładem pół miliarda USD wzniesiono
montażownię aut osobowych Geely, a udziały w spółce zajmującej się produkcją
tej chińskiej marki otrzymały zakłady BiełAZ (50%), właściciel marki Geely:
Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd. (32,5%) oraz przedsiębiorstwo chińsko18
białoruskie Sojuzawtotechnologii (17,5%). Założono docelową produkcję na
poziomie 120 tyś aut różnych modeli głównie z przeznaczeniem na bogatsze
19
od białoruskiego, rynki zagraniczne.
Do ciekawych inicjatyw odbiegających od schematu stosowanego przez Chiny
w wielu państwach objętych inwestycjami (nisko oprocentowane kredyty,
a w następstwie wykonywanie zadań inwestycyjnych przez chińskie podmioty
z wykorzystaniem chińskich technologii i transfer większości produkcji z powrotem
do Państwa Środka) należy projekt budowy kanału nikaraguańskiego łączącego
Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. Głównym inwestorem i wykonawcą jest,
co oczywiste, Chińska Republika Ludowa wykorzystująca w tym celu fasadowe
20
firmy, a podwykonawcą części zadań Białoruś. Nikaragua nie uznała dotąd
Chińskiej Republiki Ludowej, a jedynie Republikę Chińską na Tajwanie, co
powoduje, że za inwestycję odpowiada zarejestrowana w Hong Kongu spółka
Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Company należąca do pana
21
Wanga Jianga.
Dopuszczenie Białorusi do tej inwestycji było również
podyktowane pragmatycznym celem, jakim była chęć wykorzystania doskonale
wykwalikowanej, białoruskiej kadry inżynierskiej i doświadczenia zakładów
specjalizujących się w cywilnym i wojskowym, wysoce zaawansowanym sprzęcie
22
transportowym BiełAZ i MAZ.
16

M. Adamczyk, Chiński model zaangażowania gospodarczego na przykładzie stosunków chińskobiałoruskich po 2010 roku, „People’s Square”, http://peoplessquare.pl/2016/01/16/chinski-modelzaangazowania-gospodarczego-na-przykladzie-stosunkow-chinsko-bialoruskich-po-2010-roku/
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Podczas spotkania wicepremiera Zhanga Gaoli z premierem Michaiłem
Miasnikowiczem w 2014 roku zostało podpisane wzajemne porozumienie
dotyczące wymiany handlowej oraz współpracy kulturalnej, a co najważniejsze
przedyskutowano przyszłe plany uruchomienia Pasa Ekonomicznego Jedwabnego
23
Szlaku. Z duża dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że poprzednia
aktywność inwestycyjna stanowiła jedynie preludium dla tego najważniejszego
ekonomicznie projektu. Na realizację tego ambitnego zamierzenia Pekin
24
przeznaczył 40 mld USD.
Na koniec warto dodać kilka słów o rozwijającej się od lat, coraz ściślejszej
współpracy wojskowej między Mińskiem, a Pekinem. Interesującym novum mogły
być wspólne manewry antyterrorystyczne przeprowadzone w połowie 2015 roku
na brzeskim poligonie. Ze strony chińskiej w ćwiczeniach wzięli udział żołnierze
sił powietrzno-desantowych, a ze strony białoruskiej żołnierze 38 gwardyjskiej
25
samodzielnej brygady ds. operacji specjalnych. W latach 2012-2013 Chiny
przekazały Białorusi 29 modeli Donfend Mengshi, czyli lekkich aut opancerzonych
26
niemalże identycznych, jak amerykańskie Hamvee.
Udało się również
zrealizować wspólny projekt systemu wyrzutni rakietowych Polonez, które latem
27
znalazły się na wyposażeniu białoruskich sił zbrojnych. Są to wieloprowadnicowe
wyrzutnie oparte na chińskim systemie artylerii rakietowej A200 i pojeździe 8x8
MZKT-7930. Rakiety są przeznaczone do rażenia skutecznego celów w odległości
od 50 do 200 km.
We wrześniu 2016 roku prezydent Białorusi odwiedził Chiny, ale wcześniej
do Mińska zawitała chińska delegacja wojskowa pod przewodnictwem gen. Chen
Xiaoshuang, zastępcy szefa sztabu Centralnej Komisji Wojskowej. Jest to jeden
z dwóch organów zwierzchnich nad całością Chińskiej Armii Ludowo
Wyzwoleńczej. Po stronie białoruskiej w spotkaniu uczestniczył m.in.
przewodniczący Państwowego Komitetu Przemysłu Wojskowego Siarhiej Hurulou.
Spotkanie tej rangi wskazuje, że przewodnim motywem prowadzonych rozmów
28
była wzajemna współpraca w przemyśle zbrojeniowym. W grudniu 2015 roku
w mediach została upubliczniona informacja dotycząca planów budowy
operacyjno-taktycznych kompleksów rakietowych „Bocian” przy współpracy
z Chinami i Ukrainą. Zaangażowanie Ukrainy w ten projekt wynika ze sprzedaży
ukraińskim zakładom Motor Sicz lotniczych zakładów remontowych w mieście
Orsza, gdzie mogłyby być produkowane silniki rakietowe MS-350 i MS-400. Chiny
w oparciu o wspomnianą technologię MS-400 opracowały w 2009 roku rakiety
bazowania naziemnego CJ-10. Zważywszy na fakt uprzedniego zaangażowania
23
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chińsko-białoruskiego na rzecz projektu „Polonez” działania te mogą zmierzać do
29
stopniowego uniezależniania się od transferu technologii zbrojeniowych z Rosji.
Podsumowanie
Białoruś jest państwem odgrywającym istotną role w politycznych
i gospodarczych planach Pekinu, głównie jako platforma umożliwiająca stopniowe
rozszerzanie gospodarczej strefy wpływów w Unii Europejskiej oraz jako element
służący osłabianiu pozycji Rosji, najsilniejszego rywala w bezpośrednim,
północnoazjatyckim
sąsiedztwie.
Białoruś
dysponuje
również
wysoce
wykwalikowanymi kadrami inżynierów z zakresu specjalistycznych maszyn
transportowych, zarówno o przeznaczeniu cywilnym, jak i wojskowym. W związku
z powyższym Białoruś dysponuje interesującym know-how możliwym do
wykorzystania głównie w sprzęcie lądowym. Nie bez znaczenia są także
doświadczenia białoruskie i ukraińskie w produkcji silników rakietowych,
które również mogą zostać skutecznie zagospodarowane na bazie powstającego
parku technologicznego pod Mińskiem. Wszystko to w połączeniu z niezwykle
intratnym umiejscowieniem geopolitycznym w kontekście rozwijanej koncepcji
Jedwabnego Szlaku powoduje, że Białoruś szybko zyskała status państwa
leżącego w orbicie szczególnego zainteresowania władz w Pekinie. Proces
wzmacniania wzajemnych relacji rozpoczęto w latach dziewięćdziesiątych, ale
gospodarczego napędu proces ten zaczął nabierać między 2003, a 2009 rokiem,
chociaż ze względu na asertywną postawę Moskwy zabiegi te były ograniczone
i celowo dyskretne. Sprzyjające okazały się dwa wydarzenia: niezbyt efektywna
kampania rosyjska w Gruzji w 2008 roku oraz kryzys gospodarczy na Białorusi
w 2009 roku. Od temu momentu chińskie inwestycje w obu krajach zaczęły
stopniowo rosnąć, a tym samym poziom zależności Moskwy od Pekinu, która
potrzebowała dodatkowych środków na modernizację przestarzałych struktur
dowodzenia, łączności i poszczególnych komponentów sił zbrojnych Federacji
Rosyjskiej. Dzięki temu asertywność Moskwy względem chińskich inwestycji
na Białorusi uległa znaczącemu osłabieniu, a wspomniany kryzys z 2009 roku
przyspieszył uruchomienie coraz obfitszych linii kredytowych. Od 2010 roku
można było zaobserwować rosnący z roku na rok pułap kredytowania przy
oprocentowaniu niższym, niż ten oferowany dotąd przez Moskwę. W efekcie
do 2016 roku łączna pula wdrożonych i planowanych inwestycji na Białorusi
osiągnęła poziom przeszło dwudziestu miliardów USD, zaangażowano białoruski
know-how transportowy przy ambitnym projekcie budowy kanału w Nikaragui
oraz w ostatnich latach zaczęto rozwijać wspólne programy zbrojeniowe angażując
w tym procesie ukraińskie zakłady zbrojeniowe. Zaangażowanie Rosji w kryzys
ukraiński oraz spór toczony z tzw. Zachodem powoduje, że proces rozwijania
zależności gospodarczych Białorusi od Chin powinien nadal postępować
skutecznie ograniczając wpływy Moskwy na politykę Mińska, zarówno wewnętrzną,
jak i zagraniczną.
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Białoruś się zbroi. Dzięki rakietom bocian zacieśnia się białorusko-chiński sojusz, www.tvp.info/
22873932/bialorus-sie-zbroi-dzieki-rakietom-bocian-zaciesnia-sie-bialoruskochinski-sojusz
(pobrano 01.12.2015 r.)
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Streszczenie
Geopolityka Pekinu względem Europy może przypominać popularną wśród
mieszkańców Państwa Środka grę w mahjonga. Wszystkie elementy regionalnej
i globalnej rzeczywistości są ruchome, a tym samym mogą zmieniać swoje
położenie względem innych elementów, tym samym wzmacniając lub osłabiając
fragment określonej struktury. Europa to teatr działań, gdzie poszczególne
państwa są uwikłane w najróżniejsze współzależności, zarówno o charakterze
regionalnym, jak i globalnym. Białoruś posiada wymierny potencjał, który nabiera
szczególnego znaczenia w odniesieniu do określonej konfiguracji tychże
zależności. Tym samym ma duże znaczenie dla powodzenia geopolitycznej gry,
jaką Pekin prowadzi w tej części świata od lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
Słowa klucze: Chiny, Chińska Republika Ludowa, Białoruś, geopolityka
Summary
Geopolitics of Beijing in Europe may resemble Chinese popular game named
mahjong. All the elements of regional and global reality are mobile, and therefore
can change their position relative to other elements: thereby strengthening
or weakening part of the specific structure. Europe is the theater of operations,
where individual states are involved in various interdependencies, both regional
and global. Belarus has a measurable potential, which is more important in relation
to a specific configuration of these relationships. This is why Belarus
is also important for the success of the geopolitical game that Beijing leads
in this part of the world since the nineties of the twentieth century.
Key words: China, People Republic of China, Belarus, geopolitics
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Wiesław OTWINOWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
1

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W ZAPEWNIENIU
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I KIEROWANIU NIM
Bezpieczeństwo, które jest naczelną potrzebą człowieka i wszystkich
grup społecznych, jest zarazem podstawową potrzebą państw i systemów
międzynarodowych, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia
u pojedynczego człowieka oraz wśród narodów, państw. Również w hierarchii
potrzeb według Masłowa bezpieczeństwo zajmuje jedno z najważniejszych miejsc
zaraz po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych. Oznacza to, że człowiek najpierw
dąży w swoim życiu do zapewnienia bezpieczeństwa sobie, bliskim, społeczności,
państwu, a dopiero potem ma na uwadze inne cele, do których chciałby dążyć.
Krótko mówiąc, bezpieczeństwo jest bardzo ważne w egzystencji każdego
człowieka, zbiorowości, instytucji i państwa. Obowiązkiem wszystkich organów
administracji publicznej jest zapewnienie ochrony przed skutkami niebezpiecznej
działalności człowieka, katastrofami, zagrożeniami przemysłowymi, klęskami
żywiołowymi czy skutkami działań zbrojnych. Natomiast naturalnym obowiązkiem
obywateli jest niesienie pomocy w realizacji tych zadań. Treść zagrożeń
podpowiada sposoby, jakimi można im przeciwdziałać.
Zapewnienie bezpieczeństwa państwu oraz jego obywatelom należy do
żywotnych interesów narodowych każdego rządu, państwa. Według prof. Zięby
bezpieczeństwo narodowe oznacza zdolność państwa i jego społeczeństwa
do zapewnienia warunków jego istnienia i rozwoju, integralności terytorialnej,
niezależności politycznej (w sensie ustrojowym, samowładności i swobody afiliacji),
stabilności wewnętrznej oraz jakości życia, na którą składają się następujące
wartości jak standard życia, zakres praw i swobód obywatelskich, system
kulturalny, „narodowy styl życia” („charakter narodowy”), stan środowiska
2
naturalnego, możliwości i perspektywy dalszego rozwoju. Zdolność ta jest
kształtowana poprzez działania polegające na wykorzystaniu szans, podejmowaniu
wyzwań, redukowaniu ryzyka oraz eliminowaniu zagrożeń zewnętrznych
i wewnętrznych, co zapewnia trwanie, tożsamość, funkcjonowanie i swobody
3
rozwojowe państwa i narodu (społeczeństwa). Państwo jest gwarantem
podstawowych praw obywateli, a szczególnie do życia w pokoju.
Obowiązkiem wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej
oraz podmiotów gospodarczych jest wypełnienie wszystkich gwarancji prawnych,
zarówno w czasie pokoju, kryzysu jak i wojny, a pomoc obywateli w realizacji tych
zadań jest ich moralną i naturalną powinnością wobec państwa.
1

Administracja publiczna stanowi zespolenie różnych administracji działających w zakresie spraw
publicznych, przede wszystkim zaś administracji państwowej, administracji rządowej i administracji
samorządowej. Administracja publiczna jest desygnatem na określenie struktur, działań i ludzi tych
wszystkich rodzajów administracji.
2
R. Zięba, Bezpieczeństwo a terroryzm, s. 32
3
Na podstawie: R. Zięba, J. Zając, Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego
Polski (ekspertyza sporządzona na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach prac nad
aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju). Warszawa 2010
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Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP jednoznacznie określa,
że obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli
4
Rzeczypospolitej Polskiej. My wszyscy obywatele tego kraju odpowiadamy
za Ojczyznę, tutaj nie może być podziałów na lepszych i gorszych. Wszyscy
stanowimy Naród bez względu na przekonania religijne, polityczne czy kolor skóry.
Na bezpieczeństwo narodowe (państwa) Polski w XXI wieku duży wpływ
wywierają procesy zachodzące we współczesnym, globalnym środowisku
bezpieczeństwa. Cechują się one dużą dynamiką i złożonością zmian oraz
występowaniem zagrożeń asymetrycznych, z których najgroźniejsze to: terroryzm,
proliferacja broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia, międzynarodowa
przestępczość zorganizowana, zagrożenia w cyberprzestrzeni. Ostatnimi czasy
mamy do czynienia z nowym zagrożeniem, które zostało ujawnione podczas
aneksji Krymu, a jest nim wojna hybrydowa jaką Rosja zastosowała wobec
Ukrainy. Potencjalnie mogą pojawić się także wyzwania, które – w przypadku
braku reakcji na nie – mogą przerodzić się w poważne zagrożenia. Należą do nich
takie zjawiska, jak: destabilizacja systemu politycznego, źle funkcjonujące
mechanizmy gospodarcze i społeczne, masowe naruszanie praw człowieka,
zubożenie społeczeństw, małe zasoby wodne, degradacja środowiska
naturalnego, klęski żywiołowe, rosnące zapotrzebowanie na energię połączone
z utrudnionym dostępem do surowców energetycznych, wyczerpujące się zasoby
metali rzadkich oraz problemy demograficzne. Głównych szans na utrwalanie
bezpieczeństwa narodowego należy upatrywać we wzmacnianiu roli Polski
w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz budowie
5
coraz lepszych relacji z państwami sąsiednimi.
Podstawą sprawnego kierowania bezpieczeństwem narodowym (państwa)
są regulacje prawne, obowiązujące w naszym kraju, które regulują zakres
kompetencji władz i podmiotów bezpieczeństwa.
6
Najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
która stoi na straży przestrzegania wolności i prawa człowieka, suwerenności
i niezawisłości państwa i bezpieczeństwa obywateli, o czym mówi art. 5
Konstytucji RP.
Polska jest samodzielnym podmiotem bezpieczeństwa, która sama określa
7
własne interesy narodowe i strategiczne, gdzie wydolność struktur państwowych,
które są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa jest podstawą tego
bezpieczeństwa.
Umacnianie obronności RP, przygotowanie ludności i mienia narodowego
na wypadek wojny oraz wykonywania innych zadań w ramach powszechnego
obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej
oraz innych organów i instytucji państwowych (…), a także do każdego obywatela
8
w zakresie określonym w ustawach.
Musimy pamiętać, że o bezpieczeństwo należy zabiegać nieustannie, pokój
nie jest czymś danym na zawsze. To wymaga realizacji przez rząd właściwej
4

Art. 1, Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220, z późn. zm.)
Konstytucja RP z 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483)
6
Ibidem, art. 8 ust. 1
7
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 r. Warszawa 2014
8
Ibidem, art. 2
5
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polityki na forum międzynarodowym, utrzymywania dobrosąsiedzkich stosunków
i ciągłego zabiegania przez naszą dyplomację wszędzie gdzie jest to możliwe
i realne.
Ponadto należy przestrzegać wszelkich postanowień międzynarodowych.
Stanowczo i jednoznacznie należy, potępiać na drodze pokojowej, dyplomatycznej
wszelkie odstępstwa w tej materii przez innych, którzy tych postanowień nie
respektują.
Należy pamiętać, że ze słabym nikt się nie liczy. Ten, kto posiada silną armię
ten coś znaczy. Od zarania dziejów polityka posługiwała się i nadal posługuje się
różnymi środkami, narzędziami, do których zaliczamy dyplomację, ekonomię
oraz siły zbrojne. Sama dyplomacja jak pisał J. Slesor bez siły jest bezsilna.
Zauważmy, że siła militarna zawsze była na przestrzeni wieków narzędziem
przetargowym w polityce. Siła militarna była kartą przetargową jako oręż
odstraszania na rzecz utrzymania pokoju na świecie. Tak było, gdy istniał układ
dwubiegunowy i tak jest obecnie.
Bardzo ważne są przygotowania obronne, które mają na celu utrzymanie
stałej gotowości obronnej państwa i zapewnienie możliwości sprawnego osiągania
wyższych stanów gotowości obronnej oraz odpowiednie przygotowanie wszelkich
elementów i ogniw systemu obronności, a także całego społeczeństwa do
sprawnego działania i przetrwania w nadzwyczajnych warunkach kryzysu i wojny.
Kierowanie
bezpieczeństwem
narodowym
(państwa)
należy
do
najważniejszych działań państwa, które ma na celu zapewnienie bezpiecznego
bytu i rozwoju państwa oraz swoich obywateli w tym dynamicznie zmieniającym się
otoczeniu i świecie. W kierowaniu bezpieczeństwem narodowym (państwa)
wyróżniamy następujące szczeble odpowiedzialności: nadrzędny, centralny
oraz roboczy.
Szczebel nadrzędny, który dysponuje formalną władzą, w związku
z powyższym może zarządzać obszarami, które mają decydujący wpływ
na realizację celów narodowych oraz określają cele i misje ogólnokrajowego
bezpieczeństwa. Natomiast szczebel centralny to poziom, który realizuje ustalenia
podjęte na poziomie nadrzędnym oraz funkcje powierzone ustawowo
poszczególnym ministrom, kierownikom działów administracji rządowej oraz
kierownikom urzędów centralnych podległych poszczególnym ministrom. Szczebel
roboczy spełnia funkcję realizacyjno-operacyjną, która dokonuje przełożenia
decyzji na konkretne działania.
Rozpatrując
bezpieczeństwo
państwa
(narodowe)
jako
system
bezpieczeństwa, który jest skoordynowanym wewnętrznie zbiorem elementów
organizacyjnych, ludzkich i materiałowych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie
wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa państwa, a w szczególności politycznym,
9
gospodarczym, psychospołecznym, ekologicznym i militarnym, możemy tutaj
wyróżnić dwa podsystemy: podsystem kierowania i podsystem wykonawczy,
w którym mieszczą się podmioty szczebla centralnego i szczebla roboczego.
Przyjęty w Konstytucji RP dwupodział władzy wykonawczej w państwie, może
w pewnych obszarach potencjalnie generować wyzwania w sprawnym kierowaniu
bezpieczeństwem narodowym. Problemy kompetencyjne i związane z tym

9

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002, s. 139
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utrudnienia w zakresie kierowania bezpieczeństwem wynikają przede wszystkim
z poniższych uwarunkowań:
─ współzależność konstytucyjnych prerogatyw Prezydenta RP i Rady
Ministrów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego oraz ich często ogólny
charakter może powodować różnorodne interpretacje i niekiedy utrudniać
sprawne współdziałanie organów władzy wykonawczej;
─ nie wprowadza się systemowo problematyki bezpieczeństwa narodowego
w kompetencje marszałków Sejmu i Senatu, którzy konstytucyjnie
są potencjalnymi następcami Prezydenta RP, gdyby ten nie mógł
wykonywać swojej funkcji;
─ istnieje niewystarczająca ilość systemowych rozwiązań integrujących
bezpieczeństwo narodowe;
─ system bezpieczeństwa narodowego funkcjonuje w oparciu o rozproszone
prawodawstwo;
─ kierowanie bezpieczeństwem narodowym ma charakter interdyscyplinarny,
obejmujący regulowane odrębnymi przepisami zarządzanie kryzysowe
oraz kierowanie obronnością państwa;
─ na terytorium RP za zarządzanie kryzysowe odpowiada Rada Ministrów,
która jest ciałem kolegialnym nie ma tutaj jednoosobowego podejmowania
decyzji i jednoosobowej odpowiedzialności za podjęte decyzje;
─ brak regulacji prawnych, które łączyłyby działania podejmowane w obu
wymienionych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego w jeden spójny
system kierowania bezpieczeństwem narodowym.
Zgodnie ze Strategią RP system kierowania bezpieczeństwem tworzą
wszystkie organy władzy publicznej i kierownicy jednostek administracyjnych
odpowiedzialne za realizację zadań obronnych w świetle Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw w celu zapewnienia ciągłości
podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego
(państwa) w gminie, powiecie, województwie i na szczeblu państwa, w tym
na potrzeby:
─ monitorowania źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń;
─ zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
na terytorium RP oraz poza jej granicami;
─ zapobieganie skutkom zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, a także
ich usuwania;
10
─ kierowania obroną państwa.
Kierowanie bezpieczeństwem państwa (narodowym) jest podejmowaniem
przez uprawnione organy właściwych decyzji, które umożliwiają utrzymanie
na właściwym poziomie bezpieczeństwa we wszystkich sektorach państwa.
Sprawne kierowanie bezpieczeństwem państwa (narodowym) wymaga
współdziałania wszystkich organów i instytucji rządowych jak i również
pozarządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. System kierowania jest
przygotowany do odpowiedniego rozwinięcia na czas zagrożenia zewnętrznego
bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny.

10

Rozporządzenia RM z 27.04.2004 w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem
narodowym, § 3 (Dz. U. 2004, nr 98, poz. 978)
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W skład systemu kierowania wchodzą również organy dowodzenia SZRP,
11
w tym Naczelny Dowódca SZRP z chwilą jego mianowania przez prezydenta RP.
Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem obejmuje planowanie,
organizowanie i realizowanie przedsięwzięć zapewniających organom
wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym
w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa narodowego, w tym również w razie wystąpienia działań
12
terrorystycznych lub innych zdarzeń, a także wojny. W przygotowaniu systemu
kierowania należy uwzględniać wszelkie przedsięwzięcia wynikające z umów
międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana. Przygotowując
system kierowania należy wytypować na stanowiska kierowania obiekty budowlane
oraz opracować plany adaptacyjne obiektów i ich wyposażenie, które umożliwi
ich wykorzystanie w sytuacji zagrożenia wewnętrznego lub zewnętrznego
oraz wojny.
Dla sprawnego działania organów kierowania bezpieczeństwem państwa
na poszczególnych szczeblach państwa w czasie pokoju, na czas kryzysu i wojny
organizuje się stanowiska kierowania, które obejmują Główne Stanowiska
Kierowania (GSK) oraz Zapasowe Stanowiska Kierowania (ZSK).
Warunkiem sprawnego funkcjonowania stanowiska kierowania jest
nieprzerwana wymiana informacji o zagrożeniach i sytuacji; posiadanie
interdyscyplinarnego zaplecza ekspertów; posiadanie nieskomplikowanych
i czytelnych procedur postępowania; rzetelna ocena posiadanych możliwości;
posiadanie odpowiedniego poziomu automatyzacji i wspomagania kierowania;
odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności społeczeństwa; posiadanie dokumentacji
planistycznej, uwzględniającej problematykę współpracy z wszystkimi elementami
systemu bezpieczeństwa.
W stałym miejscu funkcjonowania organów kierowania tworzy się GSK,
natomiast poza dotychczasowymi miejscami funkcjonowania organów kierowania
organizuje się ZSK. W zależności od potrzeb stanowiska te mogą być
przygotowywane również poza stałą siedzibą organu lub w przydzielonych
obiektach w ramach świadczeń na rzecz obrony jako Zapasowe Miejsce Pracy
(ZMP). Na Zapasowe Miejsca Pracy przeznacza się obiekty (budowlane
i specjalne), które są w stanie zapewnić organom kierowania ciągłości pracy,
w razie konieczności ewakuacji lub w sytuacji bezpośredniego zagrożenia
Głównych Stanowisk Kierowania. ZSK przygotowuje się w rejonach, które
w pierwszym okresie prowadzenia obrony państwa będą najmniej narażone na
działanie środków walki. W czasie przeznaczania obiektów na ZMP należy
uwzględnić infrastrukturę, która zapewni właściwe warunki pracy oraz warunki
socjalno-bytowe oraz rozmieszczenie infrastruktury gospodarczej i przemysłowej.
Przygotowując stanowisko kierowania w obiekcie będącym we władaniu organu
jak i w przydzielonym w ramach świadczeń na rzecz obrony należy:
─ opracować instrukcje i regulaminy pracy dla SK (GSK i ZSK);
─ opracować dokumentację dotyczącą funkcjonowania SK (GSK i ZSK);
─ zapewnić utrzymanie w należytym stanie technicznym wszelkie urządzenia
techniczne przez użytkowników w czasie pokoju;
11
12

Ibidem, § 2.2
Ibidem, § 4.1
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─ ustalić tryb i zasady obiegu informacji dotyczącej gotowości osób
do podjęcia zadań obronnych i ich realizacji oraz zorganizowania
utajnionych systemów teleinformatycznych;
─ wyposażyć w urządzenia łączności, które zapewnią możliwość
niezakłóconej pracy na stanowisku kierowania;
─ wyposażyć w urządzenia filtrowentylacyjne, źródła energii elektrycznej
i cieplnej oraz ujęcia wody, których działanie jest niezależne od
ogólnodostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej;
─ wyposażyć w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy
i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku;
─ zorganizować sposób żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego
użytku i materiały eksploatacyjne;
─ zorganizować zabezpieczenie medyczne;
─ zorganizować transport i obsługę pojazdów oraz urządzeń technicznych;
─ zorganizować osłonę kontrwywiadowczą, system powiadamiania
i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach;
─ przygotować środki do rozwijania i odtwarzania systemu łączności
oraz utrzymania bezpieczeństwa teleinformatycznego;
─ przygotować środki do ochrony i obrony stanowisk kierowania, w tym przed
rozpoznaniem i obezwładnieniem radioelektronicznym;
─ przygotować środki do prowadzenia akcji ratowniczych oraz
przemieszczania na zapasowe stanowiska kierowania i zapasowe miejsca
pracy;
─ określić świadczenia na rzecz obrony w zakresie przygotowania
infrastruktury;
─ weryfikować przydziały obiektów budowlanych oraz monitorowanie
należytego ich utrzymania przez kolejnych użytkowników;
─ zorganizować szkolenie pracowników utrzymujących obiekty przeznaczone
13
na stanowiska kierowania oraz stanowiska kierowania.
Główne Stanowiska Kierowania przygotowuje się dla Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów, ministrów poszczególnych
resortów, centralnych organów administracji rządowej, wojewodów, kierowników
urzędów centralnych niewchodzących w skład administracji rządowej, kierowników
zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem wojewody,
a także organów administracji niezespolonej, ustalonych przez ministrów
14
i wojewodów, organów wykonawczych samorządu terytorialnego.
Główne Stanowiska Kierowania dla Prezydenta RP i Prezesa RM
przygotowuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji natomiast dla ministrów
i centralnych organów administracji rządowej, wojewodów, kierowników urzędów
centralnych niewchodzących w skład administracji rządowej, kierowników
zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem wojewody
oraz organów administracji niezespolonej, ustalonych przez ministrów i wojewodów
przygotowują stanowiska kierowania powyższe organy samodzielnie. Ministrowie
i centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, kierownicy urzędów
centralnych niewchodzący w skład administracji rządowej przygotowują główne
13
14

Ibidem, § 16
Ibidem, § 11.1
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stanowiska kierowania w swoich stałych siedzibach oraz w Zapasowych Miejscach
Pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z MSWiA.
Rysunek nr 1: Rodzaje stanowisk kierowania.

Źródło: opracowanie własne

Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod
zwierzchnictwem wojewody oraz organy administracji niezespolonej ustalone przez
ministrów i wojewodów, przygotowują stanowiska kierowania w swoich siedzibach,
natomiast w Zapasowych Miejscach Pracy dopiero po uzgodnieniu lokalizacji
z właściwym wojewodą.
Zapasowe Stanowiska Kierowania przygotowuje się dla Prezydenta RP,
Prezesa Rady Ministrów, ministrów i centralnych organów administracji rządowej
wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz wojewodów. Stanowiska
kierowania dla Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów
i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady
Ministrów przygotowuje Minister Obrony Narodowej pod względem logistycznym,
ochrony i obrony. Natomiast przygotowanie ZSK dla wojewody należy do
wojewody. Usytuowanie wszystkich Zapasowych Stanowisk Kierowania wojewoda
uzgadnia z MSWiA i MON.
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Rysunek nr 2: Organy odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk kierowania
bezpieczeństwem państwa.

Źródło: opracowanie własne

Stanowiska kierowania Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz
poszczególnych ministrów tworzą Centralne Stanowisko Kierowania Obroną
Państwa (CSKOP), które jest uruchamiane na czas wojny.
Na każdym Wojewodzie ciąży obowiązek zapewnienia Zapasowych Miejsc
Pracy marszałkowi województwa oraz komisarzowi rządowemu powołanemu
na podstawie odrębnych przepisów, a także innym organom niezbędnym
15
w kierowaniu obroną województwa.
Rozwijanie stanowisk kierowania (GSK, ZSK, ZMP) powinno następować
w zależności do stopnia eskalacji kryzysu polityczno-militarnego i narastania
groźby agresji, aktualnego lub prognozowanego stanu zagrożenia w miejscu stałej
dyslokacji oraz zakresu zadań realizowanych przez stanowisko kierowania.
Odbywać się to będzie w ramach rozwijania systemu obronności RP poprzez
realizację stosownych ustaleń, które obejmują:
─ wprowadzenie wojennych reżimów pracy w urzędach obsługujących
organy kierowania;
─ wprowadzenie organizacji i struktur wojennych, ewentualnie uzupełnienie
mobilizacyjne i militaryzacja;
─ wydzielenie zasobów z potencjału infrastruktury telekomunikacyjnej kraju
dla organów kierowania obronnością i SZRP;
─ uruchomienie przygotowań do rozwinięcia ZSK;
─ manewr na ZSK;
15
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─ rozwinięcie systemu obrony i ochrony oraz zabezpieczenie funkcjonowania
stanowisk kierowania.
Generalnie rozwijanie stanowisk kierowania na wszystkich szczeblach
hierarchii państwowej (szczebel centralny, wojewódzki, powiatowy i gminny)
powinno odbywać się w sposób równoległy, stopniowy, wybiórczy lub mieszany
w stosunku do eskalacji zagrożenia.
Rozwijanie systemu kierowania obejmuje wprowadzenie wojennych reżimów
pracy w urzędach obsługujących organy kierowania, wprowadzenie organizacji
i struktur wojennych, ewentualnie uzupełnienie mobilizacyjne i militarne,
wydzielenie zasobów z potencjału infrastruktury telekomunikacyjnej kraju dla
organów kierowania obronnością i SZRP, uniemożliwienia im dostępu do usług
z uwzględnieniem priorytetu, a także użycie posiadanych rezerw operatorskich
i rezerw państwowych mobilizacyjnych, uruchomienie przygotowań do rozwinięcia
zapasowego stanowiska kierowania, rozwinięcie systemu obrony i ochrony oraz
zabezpieczenia funkcjonowania stanowiska kierowania.
Rysunek nr 3: Sposoby rozwinięcia stanowisk kierowania.

Źródło: opracowanie własne

Stanowiska kierowania dla właściwego funkcjonowania powinny być
zabezpieczone pod względem ochrony rejonu i stanowisk, przygotowania miejsc
pracy i odpoczynku oraz ukryć i schronów, organizacji żywienia i zaopatrywania
w artykuły żywnościowe, zorganizowania pomocy medycznej i systemu
ratownictwa oraz zorganizowania stosownie do potrzeb bazy materiałowo –
technicznej i remontowej.
Organy przygotowujące stanowiska kierowania zobowiązane są do
przygotowania obiektów budowlanych przeznaczonych na stanowiska
kierowania w tym przydzielonych w ramach świadczeń na rzecz obrony. Ponadto
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zobowiązani są do przygotowania regulaminów i instrukcji pracy na stanowiskach
kierowania oraz zapisania w planach operacyjnych zamierzeń związanych
16
z przemieszczeniem ludzi i funkcjonowaniem ich na stanowiskach kierowania.
Przemieszczanie się danego organu na ZMP realizuje się zgodnie z wcześniej
opracowanymi planami operacyjnymi na podstawie decyzji podjętych przez
Prezesa Rady Ministrów oraz przez organy poszczególnych szczebli administracji,
uprzednio powiadamiając o tym fakcie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. MSWiA w uzgodnieniu
z Ministrem Obrony Narodowej opracowuje koncepcję przygotowania i utrzymania
obiektów specjalnych oraz przygotowuje w uzgodnieniu z MON plan
przemieszczenia na Zapasowe Stanowiska Kierowania Prezydenta, Prezesa
Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po wcześniejszym uzgodnieniu
z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Szefem Kancelarii Rady Ministrów
w rejonach gdzie będą funkcjonować GSK przygotowuje te stanowiska
dla Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów. Ponadto MSWiA planuje i organizuje
przemieszczenie Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów na zapasowe miejsce
pracy oraz zapewnia pełną ochronę i obronę stanowiska Prezydenta RP i Prezesa
Rady Ministrów, a także zapewnia bezpośrednią ochronę określonych osób.
Po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw łączności planuje i organizuje,
specjalne systemy teleinformatyczne na potrzeby systemu kierowania oraz
zapewnia ich funkcjonowanie, utrzymanie obiektów specjalnych przeznaczonych
dla Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów oraz centralnych organów
administracji rządowej w gotowości do wykorzystania, a także ich obsługę
techniczną w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny. Również MSWiA zapewnia ochronę oraz
bezpieczeństwo, porządek publiczny i ochronę przeciwpożarową, a także
zapewnia funkcjonowanie systemu ostrzegania i alarmowania oraz prowadzenie
akcji ratunkowo-ewakuacyjnych.
Finansowanie zadań związanych z przygotowaniem Zapasowych Miejsc
Pracy i Głównych Stanowisk Kierowania Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów
należy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast finansowanie
Zapasowego Stanowiska Kierowania Ministra Obrony Narodowej należy
do Ministra Obrony Narodowej, pozostałe stanowiska kierowania są finansowane
przez te organy, które będą na tych stanowiskach funkcjonować.
Kierowanie obronnością państwa w czasie pokoju obejmuje kierowanie
przygotowaniami obronnymi państwa oraz realizację strategicznych zadań
prewencyjnych w wymiarze krajowym i międzynarodowym. W sytuacji realizacji
zadań szczególnych, które wynikają z potrzeb narodowych lub wykonywanych
w ramach działań sojuszniczych NATO lub innych organizacji międzynarodowych,
mogą być wprowadzone dodatkowe procedury. Integralną częścią składową
kierowania państwem jest kierowanie reagowaniem kryzysowym i działaniami
wojennymi, które sprawują wszystkie kierownictwa ogniw systemu obronności RP
na wszystkich szczeblach jego struktury.
Szczególna rola w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym przypada
parlamentowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów.
16
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Naczelnym zadaniem podsystemu kierowania jest zapewnienie ciągłości
podejmowania decyzji i działań w celu utrzymania bezpieczeństwa państwa
(narodowego).
Parlament (Sejm, Senat) odgrywa szczególną rolę w procesie tworzenia
podstaw bezpieczeństwa państwa (narodowego), która polega na stanowieniu
przepisów prawa powszechnie obowiązującego w postaci ustaw. Parlament
ponadto może podejmować uchwały, a także może zgodnie z przysługującym
prawem dokonywać zmiany w obowiązującej Konstytucji (art. 235).
Obie izby parlamentu (Sejm i Senat) odgrywają rolę kreacyjną, polegającą
na powoływaniu i odwoływaniu konstytucyjnie wskazanych centralnych organów
państwa. Mają prawo kontroli wykonywania ustaw, a Sejm dysponuje prawem
kontroli rządu i ministrów. Rola kontrolna parlamentu przejawia się również
w działalności organów wewnętrznych Sejmu i Senatu, spełniających funkcje
pomocniczą. Chodzi tu przede wszystkim o komisje parlamentarne – np. Komisję
Obrony Narodowej, Komisję Spraw Zagranicznych czy Komisję ds. Służb
Specjalnych.
Zakres kompetencji Komisji Obrony Narodowej obejmuje kwestie obrony
państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz
funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej, wykonywania
obowiązków w dziedzinie wzmacniania obronności przez organy państwowe
i przedsiębiorstwa, organizacje społeczne i spółdzielcze oraz przez obywateli,
a także sprawy przemysłu obronnego.
Szczególną rolę spełnia Komisja ds. Służb Specjalnych, która opiniuje
nie tylko projekty ustaw, lecz również projekty rozporządzeń wykonawczych
dotyczących służb specjalnych oraz ocenia akty normatywne o charakterze
ogólnym w sprawach działalności tych służb, opiniowanie kierunków pracy służb
specjalnych w oparciu o informacje przedstawiane przez szefów tych służb,
rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów tych służb, opiniowanie wniosków
w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska szefów i zastępców
szefów służb specjalnych, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym
służb specjalnych oraz sprawozdania z jego wykonania, ocena współdziałania
służb specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Obrony Narodowej oraz współdziałania tych służb z innymi
służbami i jednostkami wojskowymi nadzorowanymi przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, ocena współdziałania służb specjalnych z organami
administracji państwowej i organami ścigania oraz badanie skarg dotyczących
działalności służb specjalnych.
Formą działań kontrolnych parlamentu jest także wyrażanie zgody
na ratyfikację umowy międzynarodowej oraz na wprowadzenie stanu wyjątkowego
i wojennego lub przedłużenie okresu stanu klęski żywiołowej i stanu wyjątkowego.
Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej polskiej o stanie wojny i o zawarciu
17
pokoju. Ponadto do niego należy:
─ uchwalanie prawa z zakresu bezpieczeństwa narodowego;
─ akceptacja strategii (koncepcji) bezpieczeństwa narodowego i strategii
obrony państwa (strategii wojskowej);
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─ sprawowanie kontroli parlamentarnej nad siłami zbrojnymi i instytucjami
systemu bezpieczeństwa wewnętrznego;
─ ustalenie ogólnej struktury sił zbrojnych i instytucji systemu
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zasad polityki kadrowej w tych
sektorach;
─ określenie zasad polityki kadrowej w służbach specjalnych;
─ ustalanie budżetu na cele bezpieczeństwa państwa i kontrola wydatków;
─ decydowanie o użyciu części sił zbrojnych za granicą zgodnie
z obowiązującym prawem;
─ ustalenie zasad przyjęcia i zwolnienia ze służby funkcjonariuszy
publicznych w instytucjach obrony i bezpieczeństwa państwa;
─ ocena zasadności wprowadzenia stanów nadzwyczajnych i ogłoszenia
mobilizacji;
─ ocena dorocznego sprawozdania Prezesa Rady Ministrów dotyczącego
stanu bezpieczeństwa narodowego.
Uprawnienia najwyższych władz państwowych RP (Prezydenta RP, Rady
Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Zagranicznych) w zakresie
bezpieczeństwa państwa wynikają z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa posiada
uprawnienia, które wynikają wprost z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W myśl artykułu 126 Konstytucji Prezydent RP
jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem suwerenności i bezpieczeństwa
państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Również art. 135
potwierdza pozycję prezydenta RP, który z Radą Bezpieczeństwa Narodowego
jest organem doradczym prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego
bezpieczeństwa państwa.
Wśród konstytucyjnych uprawnień prezydenta szczególne miejsce zajmują
kompetencje w zakresie zwierzchnictwa sił zbrojnych, obronności i bezpieczeństwa
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państwa w czasie pokoju i wojny.
W czasie wojny Prezydent RP współdziałając z Radą Ministrów kieruje
obroną państwa stosownie do swoich konstytucyjnych kompetencji, jakie daje mu
Konstytucja RP, wykorzystując Radę Gabinetową jako forum współdziałania.
Organem planistyczno-koordynacyjnym Rady Ministrów w zakresie obrony
państwa jest Minister Obrony Narodowej. W czasie pokoju Prezydent RP na
okres wojny wyznacza Naczelnego Dowódcę SZRP, na wniosek Prezesa Rady
Ministrów, który przygotowuje się w tym okresie do dowodzenia.
Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa państwa zobowiązują Prezydenta
RP do analizowania i oceny ewentualnych zagrożeń oraz uruchamiania prawnie
dopuszczalnych działań w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Prezydent w zależności od charakteru i stopnia zagrożenia zewnętrznego
bezpieczeństwa państwa może zarządzić, na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 136).
Również Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w razie zewnętrznego
zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami o charakterze
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terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie
do wspólnej obrony przeciwko agresji, może na wniosek Rady Ministrów,
19
wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa.
Odnosząc się do kwestii Prezydenta RP, który stoi na straży suwerenności
i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium,
to rozwinięcie tej ogólnej normy konstytucyjnej zostało dokonane w ustawie z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
Zgodnie z zapisem art. 4a ust. 1 ustawy, Prezydent między innymi:
─ zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeństwa
narodowego;
─ wydaje, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, w drodze postanowienia,
Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej oraz
inne dokumenty wykonawcze do strategii bezpieczeństwa narodowego;
─ zatwierdza, na wniosek Rady Ministrów, plany krajowych ćwiczeń systemu
obronnego i kieruje ich przebiegiem;
─ postanawia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o wprowadzeniu albo
zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa;
─ w razie konieczności obrony państwa postanawia, na wniosek Rady
Ministrów, o dniu, w którym rozpoczyna się czas wojny na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W tym samym trybie postanawia o dniu,
w którym czas wojny kończy się;
─ kieruje obroną państwa, we współdziałaniu z Radą Ministrów, z chwilą
mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego
dowodzenia;
─ może zwracać się do wszystkich organów władzy publicznej, administracji
rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, kierowników innych jednostek
organizacyjnych oraz organizacji społecznych o informacje mające
znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
─ inicjuje i patronuje przedsięwzięciom ukierunkowanym na kształtowanie
postaw patriotycznych i obronnych w społeczeństwie.
Kolejną, istotną prerogatywę głowy państwa zawiera art. 234 Konstytucji RP
stanowiący, że: „Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się
na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje
rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228
ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym
posiedzeniu”.
Ta norma konstytucyjna daje szczególne uprawnienia Prezydentowi do
dysponowania, w określonej sytuacji zaistniałej w państwie i w ściśle określonym
czasie, uprawnieniami przynależnymi zarówno władzy ustawodawczej, jak i władzy
wykonawczej. Podkreślić należy, iż tylko Prezydent został wyposażony w takie
kompetencje, co potwierdza jego kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa
narodowego.
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Ponadto na podstawie postanowień Konstytucji RP, w dziedzinie
bezpieczeństwa państwa prezydent:
─ nadaje na wniosek Ministra Obrony Narodowej określone w ustawach
stopnie wojskowe (art. 134 ust. 5);
─ w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika
zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji - na wniosek Rady
Ministrów – może wprowadzić stan wojenny na części, albo na całym
terytorium państwa (art. 229);
─ w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa
obywateli lub porządku publicznego – na wniosek Rady Ministrów – może
wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 90 dni, stan
wyjątkowy na części, albo na całym terytorium państwa (art. 230 ust. 1).
Również na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie
wyjątkowym w czasie jego trwania Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może postanowić o użyciu oddziałów
i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przywrócenia
normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki
zostały wyczerpane.
Kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa i obronności
państwa zostały również określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, które dotyczą głównie sprawowania zwierzchnictwa nad
Siłami Zbrojnymi. Prezydent RP jako zwierzchnik Sił Zbrojnych, na wniosek
Ministra Obrony Narodowej, określa główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich
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przygotowań do obrony państwa, a także może uczestniczyć w odprawach
kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5 pkt 2). Również, Prezydent na wniosek Rady
Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, decyduje o wysłaniu Sił Zbrojnych poza
granice kraju. Odbywa się to w przypadku użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej poza granicami państwa w celu udziału w:
─ konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw
sojuszniczych;
─ misji pokojowej;
─ akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom.
Okres wojny i wynikająca stąd specyfika kierowania państwem i jego obroną
wymaga przyjęcia zasady jednoosobowego dowodzenia i ponoszenia
jednoosobowej odpowiedzialności. Wymienione wcześniej zapisy konstytucyjne
dotyczące uprawnień Prezydenta w tym zakresie tj. najwyższy zwierzchnik
Sił Zbrojnych, zarządzanie powszechnej mobilizacji i użycie Sił Zbrojnych
do obrony RP, mianowanie na czas wojny Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych,
wydawanie w okresie stanu wojennego rozporządzeń z mocą ustawy
– predysponują Prezydenta do kierowania obroną państwa w okresie zagrożenia
bezpieczeństwa i w czasie wojny. Jednakże w tym przypadku zostaje zachowany
element współdziałania dwóch ośrodków władzy wykonawczej. Regulują to zapisy
art. 10 ustawy o stanie wojennym tj.:
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„Jeżeli w czasie stanu wojennego wystąpi konieczność obrony państwa,
obroną tą kieruje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej we współdziałaniu z Radą
Ministrów”.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wojennego
w szczególności:
─ postanawia, na wniosek Rady Ministrów, o przejęciu organów władzy
publicznej na określone stanowiska kierowania;
─ postanawia, na wniosek Rady Ministrów, o stanach gotowości bojowej Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”;
─ określa, na wniosek Rady Ministrów, zadania Sił Zbrojnych w czasie stanu
wojennego;
─ może mianować, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Naczelnego
Dowódcę Sił Zbrojnych;
─ zatwierdza, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, plany
operacyjnego użycia Sił Zbrojnych;
─ uznaje, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, określone obszary
Rzeczypospolitej Polskiej za strefy bezpośrednich działań wojennych.
Dokonując analizy instrumentów prawnych będących w posiadaniu
Prezydenta nie sposób pominąć uprawnień związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jeżeli użycie uzbrojonych oddziałów
i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające, to Prezydent może postanowić,
na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji.
Mając na uwadze przyznane Prezydentowi tak szerokie kompetencje,
zwłaszcza odnoszące się do sprawowania funkcji strażnika suwerenności
i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium,
Konstytucja ustanawia Radę Bezpieczeństwa Narodowego jako organ doradzający
Prezydentowi w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.
Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa
i obronności przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wobec braku
odpowiedniego, strategicznego centrum na szczeblu państwa zajmuje się ono
także monitorowaniem przedsięwzięć mających wpływ na stan bezpieczeństwa
i obronności państwa.
Prezydent jest zasadniczym ogniwem systemu bezpieczeństwa naszego
państwa tworzącego zintegrowaną strukturę, w skład której wchodzi całość
sił i środków państwa przewidzianych do realizacji zadań w dziedzinie
bezpieczeństwa.
Rada Ministrów jest naczelnym organem władzy wykonawczej
zapewniającym zgodnie z art. 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny, zapewnia
bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie
obronności i w ramach tego przygotowuje administrację rządową i gospodarkę
narodową do działania w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Rada Ministrów ponadto organizuje i koordynuje prace wszystkich organów
administracji rządowej wykonujących zadania obronne. Podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach polityki państwa, które nie są zastrzeżone ustawowo dla
Prezydenta RP lub innego organu administracji rządowej lub samorządowej. Rada
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Ministrów w czasie pokoju kieruje przygotowaniami obronnymi oraz realizuje
zadania określone ustawami w czasie występowania sytuacji kryzysowych.
Pracami Rady Ministrów kieruje Premier, który zapewnia realizację polityki Rady
Ministrów, on określa sposoby jej wykonania, koordynuje i kontroluje pracę
członków RM.
Zgodnie z art. 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony do kompetencji
Rady Ministrów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa należy
w szczególności:
─ opracowywanie projektów strategii bezpieczeństwa narodowego RP;
─ planowanie i realizacja przygotowań obronnych państwa zapewniających
jego funkcjonowanie w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
i w czasie wojny, w tym planowanie przedsięwzięć gospodarczoobronnych oraz zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk
sojuszniczych;
─ sprawowanie zarządzania kryzysowego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
─ przygotowywanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
w tym obroną państwa i organów władzy publicznej do funkcjonowania
na stanowiskach kierowania;
─ utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa, wnioskowanie do
prezydenta RP o jej podwyższanie w razie zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa i w czasie wojny oraz o jej obniżanie stosownie do
zmniejszania stopnia zagrożenia;
─ określanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa,
w tym obronności, oraz przygotowywanie ich szczególnej ochrony;
─ przygotowanie na potrzeby obronne państwa i utrzymywanie w stałej
gotowości jednolitych systemów obserwacji, pomiarów, analiz,
prognozowania i powiadamiania;
─ przygotowanie systemu stałych dyżurów na czas zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny;
─ określanie zasad wykorzystania służby zdrowia i infrastruktury technicznej
państwa na potrzeby obronne, w tym sposobu zabezpieczania przestrzeni
powietrznej i wód terytorialnych w razie zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa i w czasie wojny;
─ zapewnianie funkcjonowania systemu szkolenia obronnego w państwie;
─ prowadzenie kontroli stanu przygotowań obronnych w państwie.
W czasie stanu wojennego Rada Ministrów:
─ zarządza uruchomienie systemu kierowania obroną państwa;
─ zarządza przejście na wojenne, określone w odrębnych przepisach,
zasady działania organów władzy publicznej;
─ określa, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, zasady działania
organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych;
─ może zawiesić funkcjonowanie organów władzy publicznej w strefie
bezpośrednich działań wojennych;
─ może przekazać organom wojskowym określone kompetencje organów
władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych.
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Jeżeli w czasie stanu wojennego Rada Ministrów nie może zebrać się
na posiedzenie, konstytucyjne kompetencje Rady Ministrów wykonuje Prezes
21
Rady Ministrów.
Wykonawcami zadań w ramach kierowania bezpieczeństwem państwa
są właściwi ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i innych instytucji
państwowych, wojewodowie oraz organy samorządu terytorialnego. Organy
te kierują realizacją zadań przy pomocy właściwych urzędów o odpowiednio
przygotowanej strukturze organizacyjnej, w oparciu o system stanowisk
kierowania. W czasie wojny Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi podporządkowanymi
jednostkami organizacyjnymi dowodzi mianowany przez Prezydenta RP Naczelny
Dowódca Sił Zbrojnych, wykorzystując ogniwa Wojennego Systemu Dowodzenia
oraz elementy kierowania mobilizacją i rozwinięciem wojsk.
Zgodnie z art. 149 ust. 1 Konstytucji RP ministrowie kierują działami
administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone przez Prezesa Rady
Ministrów. Ministrowie odpowiadają za wykonywanie zadań obronnych przez
podległe im ministerstwa, podporządkowane im jednostki organizacyjne i podmioty
gospodarcze. Poprzez departamenty spraw obronnych planują, koordynują
i nadzorują przygotowania obronne w resorcie oraz odpowiadają za szkolenie
obronne i współdziałanie z odpowiednimi wydziałami urzędów wojewódzkich
w realizacji zadań obronnych.
Minister Obrony Narodowej jako naczelny organ administracji publicznej
w dziedzinie obronności państwa zarządza resortem Obrony Narodowej w tym
i siłami zbrojnymi. MON przygotowuje założenia, decyzje i wytyczne Radzie
Ministrów w zakresie obronności oraz koordynuje wykonanie zadań. W zakresie
zadań obronnych w imieniu Rady Ministrów sprawuje nadzór nad ich realizacją
przez organy administracji rządowej, samorządy, podmioty gospodarcze
w sprawach powszechnego obowiązku obrony. Minister Obrony Narodowej kieruje
osobiście działalnością resortu obrony przy pomocy szefa Sztabu Generalnego
WP, sekretarzy i podsekretarzy stanu, dowódcy Generalnego Rodzaju Sił
Zbrojnych oraz dowódcy Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych.
W czasie stanu wojennego Minister Obrony Narodowej w ramach swoich
kompetencji i zgodnie z ustawą o stanie wojennym z dnia 29 sierpnia 2002 roku:
─ dokonuje oceny zagrożeń wojennych i możliwości obronnych oraz
formułuje i przedstawia właściwym organom propozycje dotyczące obrony
państwa,
─ koordynuje realizację zadań organów administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego wynikających z zadań dotyczących obrony
państwa,
─ przedstawia właściwym organom potrzeby w zakresie świadczeń organów
państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców
i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, na rzecz
Sił Zbrojnych i obrony państwa,
─ sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych
przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego,
─ organizuje mobilizacyjne rozwinięcie, uzupełnianie i wyposażanie Sił
Zbrojnych,
21
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─ współdziała z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w zakresie
świadczeń,
─ koordynuje realizację zadań państwa-gospodarza wynikających z umów
22
międzynarodowych.
Minister Spraw Zagranicznych jako naczelny organ administracji
państwowej w dziedzinie polityki zagranicznej reprezentuje państwo Polskie
w stosunkach z innymi państwami, reprezentuje i chroni interesy Polski i jej
obywateli na arenie międzynarodowej. Opracowuje plany i programy rozwoju
stosunków politycznych z poszczególnymi państwami w tym i sąsiadami. MSZ
realizuje politykę państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.
Pośredniczy w ustalaniu zakresu uczestnictwa naszego państwa w rozwiązywaniu
kryzysów poza granicami naszego kraju.
Minister Spraw Zagranicznych notyfikuje Sekretarzowi Generalnemu
Organizacji Narodów Zjednoczonych i Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy
wprowadzenie i przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, a także jego
23
zniesienie.
Wojewoda jako reprezentant administracji rządowej w terenie ponosi pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie województwa i posiada
w tej dziedzinie szczególne uprawnienia. Jako przedstawiciel Rady Ministrów
zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji
rządowej i samorządowej działających na terenie województwa i kieruje ich
działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia
oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymaniu porządku
publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom
żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania
24
ich skutków na zasadach określonych w ustawach.
Wojewodowie w czasie pokoju przygotowują grunt do zapewnienia
bezpieczeństwa na administrowanym terenie. Wykonawcą tych przedsięwzięć
jest Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Ustawowo kierowanie i koordynowanie sprawami obronności w województwie
należy do wojewody, który w ramach kierowania, sprawami obronności wykonuje
25
zadania w zakresie i na zasadach określonych w ustawach, a w szczególności:
─ określa szczegółowe kierunki działania dla kierowników zespolonych służb,
inspekcji i straży, organów administracji niezespolonej oraz jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych;
─ kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości
obronnej państwa wykonywanych przez marszałków województw,
starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), przedsiębiorców
oraz inne jednostki organizacyjne i organizacje społeczne mające swoją
siedzibę na terenie województwa;
─ koordynuje przedsięwzięcia niezbędne dla zabezpieczenia mobilizacji
jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony;
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─ kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk
kierowania dla organów terenowych;
─ organizuje wykorzystanie miejscowych sił i środków na potrzeby
obronności państwa i obszaru województwa, w tym ochrony ludności oraz
dóbr materialnych i kultury przed środkami rażenia, jak również niesienia
pomocy poszkodowanym;
─ kontroluje i ocenia wykonywanie zadań obronnych przez organy, podmioty,
jednostki organizacyjne i organizacje;
─ organizuje edukację społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego
oraz prowadzi szkolenia i ćwiczenia obronne.
Zgodnie z art. 18 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP do wojewody
należy organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku
obrony przez urzędy wojewódzkie, podporządkowane i nadzorowane jednostki
organizacyjne oraz przedsiębiorców, dla których są organami założycielskimi,
a ponadto przez samorządu terytorialnego, organizacje społeczne oraz
przedsiębiorców niebędących jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi
lub nadzorowanymi przez ministrów.
W czasie stanu wojennego do wojewody należy kierowanie realizacją zadań
obronnych i obroną cywilną na terenie województwa, a w szczególności:
─ ocenia zagrożenia,
─ wprowadza, w zakresie nienależącym do właściwości innych organów,
ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz łagodzi i uchyla te
ograniczenia,
─ występuje z wnioskami do właściwych organów o wprowadzenie
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, jak również o ich
złagodzenie lub uchylenie,
─ określa zadania wynikające z przepisów stanu wojennego,
─ koordynuje i kontroluje działalność organów władzy publicznej,
przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych działających
na obszarze województwa,
─ może nakładać zadania i nakazywać jednostkom samorządu terytorialnego
dokonywanie określonych wydatków, na zasadach określonych
26
w odrębnych przepisach.
Do realizacji powyższych zadań wojewodzie są podporządkowane wszystkie
jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządowej działające
na obszarze województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji
i skierowane do wykonywania zadań związanych z obroną państwa i województwa,
27
a także związanych z obroną cywilną.
Zadania obronne wojewoda realizuje w trzech stanach gotowości obronnych
państwa. W poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa wojewoda
organizuje system stałego dyżuru oraz główne stanowisko kierowania.
System stałego dyżuru organizowany jest przez wojewodę dla zapewnienia
operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie
podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Celem organizacji stałego dyżuru
26
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jest zbieranie informacji o aktualnej sytuacji obronnej na terenie województwa,
przyjmowanie zadań, poleceń i informacji z centralnych ogniw kierowania
państwem oraz szybkie i sprawne powiadamianie osób odpowiedzialnych za
osiąganie wyższych stanów gotowości w województwie.
Marszałek województwa
Marszałek województwa posiada pewien zakres kompetencji w obszarze
szeroko rozumianego bezpieczeństwa, które wynikają z zapisów ustawy
28
o samorządzie województwa.
Zgodnie, z Ustawą do zadań urzędu
marszałkowskiego, a dokładnie biura spraw obronnych i bezpieczeństwa
publicznego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego należy m.in.:
─ realizowanie zadań z zakresu obronności państwa wynikających z ustawy,
─ określanie zadań dla jednostek urzędu marszałkowskiego i kontrola
ich realizacji,
─ organizowanie stosownych szkoleń dla pracowników,
─ współpraca z wydziałem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Urzędu Wojewódzkiego
─ w zakresie przedsięwzięć związanych z obronnością i bezpieczeństwem
publicznym (zwłaszcza w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych),
─ współtworzenie z wydziałem ZK UW grup roboczych (w ramach
wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego) ds. zwalczania klęsk
żywiołowych,
─ współudział w planowaniu działań z zakresu bezpieczeństwa na poziomie
województwa,
─ wykonywanie poleceń wojewody w razie wystąpienia sytuacji
nadzwyczajnych,
─ przedmiotowa współpraca z administracją zespoloną, niezespoloną
i innymi organami administracji publicznej.
W zakresie zarządzania kryzysowego zadania Marszałka obejmują
problematykę planowania i realizacji na potrzeby obronne państwa zadań
w zakresie przygotowania oraz wykorzystania samorządowych podmiotów
leczniczych. Dotyczą one m.in.: zwiększenia bazy szpitalnej, wydzielenia łóżek
na rzecz służb mundurowych, zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego,
postępowania w przypadku występowania zdarzeń radiacyjnych, realizacji
świadczeń na rzecz ludności miejscowej, działania lecznictwa otwartego
i zamkniętego w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.
Marszałek zobowiązany jest również do realizacji zadań na rzecz wojsk
sojuszniczych w ramach HNS, do jego zadań należy:
─ przygotowanie komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego
i wojewódzkich, samorządowych jednostek organizacyjnych do planowania
i wykonywania zadań obronnych w ramach HNS na terenie województwa,
w zakresie właściwości samorządu województwa i zgodnie z poleceniami
i wytycznymi Wojewody;
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─ wsparcie logistyczne i pomoc administracyjna, według właściwości UM
i podległych, nadzorowanych wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych, w szczególności w zakresie:
o zabezpieczenia medycznego;
o zabezpieczenia swobody przemieszczenia wojsk i innych sił
sojuszniczych w obszarze województwa;
o udostępnienia terenów, obiektów i niezbędnej infrastruktury będących
w zarządzie samorządu województwa;
o prowadzenie bazy danych oraz ewidencji przekazanych informacji
i materiałów analitycznych w ramach działania punktu kontaktowego
HNS;
o nawiązanie współdziałania w obszarach kompetencji samorządu
województwa z dowódcami przybyłych wojsk i kierownictwem innych
sił sojuszniczych, zgodnie z poleceniem i wytycznymi Wojewody.
Starosta
Za realizację zadań obronnych w powiecie odpowiedzialność ponosi starosta,
który powyższe zadania realizuje w trzech stanach gotowości obronnych państwa
(stałej gotowości obronnej państwa, gotowości obronnej państwa czasu kryzysu
oraz gotowości obronnej czasu wojny). Podczas wykonywania zadań obronnych
w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa starosta organizuje
system stałego dyżuru oraz główne stanowisko kierowania.
System stałego dyżuru organizowany dla zapewnienia operatywnego
kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów
gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny. Celem organizacji stałego dyżuru jest zbieranie
informacji o aktualnej sytuacji obronnej w powiecie, przyjmowanie zadań, poleceń
i informacji z wojewódzkich ogniw kierowania państwem oraz szybkie i sprawne
powiadamianie osób odpowiedzialnych za osiąganie wyższych stanów gotowości
w powiecie.
Główne stanowisko kierowania starosty tworzy się we wszystkich stanach
gotowości obronnej państwa, w celu zapewnienia wykonywania zadań związanych
z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w powiecie. System tworzy się
w celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania
bezpieczeństwa w tym: monitorowanie źródeł zagrożeń, rodzajów, kierunków i skali
zagrożeń, zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego,
zapobiegania skutkom zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, a także ich
usuwania oraz kierowania realizacją zadań obronnych na terenie powiatu. W skład
systemu wchodzą: stanowisko kierowania starosty oraz stałe dyżury kierowników
jednostek organizacyjnych wytypowanych do wykonywania zadań obronnych
(patrz rys. 3). W stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny w ramach
funkcjonowania systemu kierowania starosta na terenie powiatu kieruje realizacją
zadań obronnych, które wynikają z Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
W przypadku, gdy jednostka organizacyjna nie jest w stanie obsadzić wszystkich
komórek organizacyjnych stanowiska kierowania z jednoczesnym zapewnieniem
możliwości sprawnego funkcjonowania starostwa, dopuszcza się możliwość
włączenia w skład obsady stanowiska kierowania pracowników z innych
podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, nieobciążonych realizacją
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zadań obronnych. Stanowiska kierowania po rozwinięciu funkcjonują całą dobę
w systemie dwuzmianowym.
Zadania, jakie z zakresu spraw obronnych realizuje starosta dotyczą:
─ powoływania
do
wykonania
obowiązku
świadczeń
osobistych
i rzeczowych;
─ prowadzenia kancelarii niejawnej;
─ opracowywania rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń
w zakresie wykonywania zadań obronnych;
─ opracowywania planów i programów szkolenia obronnego, a także
organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;
─ opracowywania, uzgadniania i przedkładania do akceptacji planu
operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów
obronnych;
─ opracowania i uaktualniania planu przygotowań służby zdrowia w powiecie
na potrzeby obronne;
Rysunek nr 4: Organizacja stanowiska Starosty w systemie stanowisk kierowania
Wojewody (wariant).

Źródło: opracowanie własne

─ realizowania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Stanowiska
Kierowania Starosty, zapewniającego realizację zadań obronnych
w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
─ opracowania projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego
na czas wojny oraz projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego
w życie ww. regulamin;
─ opracowywania i bieżącego uaktualniania dokumentów zapewniających
sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości
obronnej;
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─ opracowywania i uaktualniania dokumentacji stałego dyżuru;
─ realizowania przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz
obrony, w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez
Starostę;
─ prowadzenia spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy
od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia
mobilizacji i wojny;
─ opracowywania dokumentacji oraz realizowania innych przedsięwzięć
przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej;
─ planowania i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.
Gmina
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość
prawną i wykonująca zadania publiczne samorządu terytorialnego posiada własne
kompetencje, które wynikają przede wszystkim z ustawionego prawa. Gmina,
a w jej imieniu rada gminy i zarząd gminy wykonują zadania dotyczące
bezpieczeństwa jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Gmina
w stanie stałej gotowości obronnej państwa jak również w przypadku
wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej wykonuje swoje zadania
29
wynikające z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz statutu
gminy. Do zadań z zakresu bezpieczeństwa do gminy należy:
─ przygotowanie organów gminy, urzędu gminy, jednostek organizacyjnych
oraz przedsiębiorstw do funkcjonowania w razie zagrożenia i w czasie
wojny oraz stanów nadzwyczajnych poprzez opracowanie regulaminów
organizacyjnych, struktur organizacyjnych, opracowanie i uaktualnianie
dokumentacji stałych dyżurów oraz zasad obiegu informacji;
─ zorganizowanie Głównego Stanowiska Kierowania dla wójta, burmistrza,
prezydenta miasta;
─ realizacja natychmiastowych czynności na rzecz sił zbrojnych, w tym
związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem jednostek wojskowych
i jednostek przewidzianych do militaryzacji;
─ organizowanie akcji kurierskich;
─ rozplakatowywanie obwieszczeń o mobilizacji powszechnej;
─ przechowywanie i doręczanie dokumentów powołania oraz przewóz
żołnierzy rezerwy powołanych do czynnej służby wojskowej w razie
mobilizacji i w czasie wojny;
─ planowanie i organizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz
obronności;
─ organizowanie i realizacja szkolenia obronnego dla pracowników urzędu
oraz kierownictwa jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw
realizujących zadania obronne;
─ realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających obowiązków
państwa gospodarza (HNS);
─ przygotowanie i wykorzystanie służby zdrowia do realizacji zadań
obronnych (opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań publicznej
i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa);
29

Tj. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1515
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─ wydzielanie z budżetu gminy środków finansowych na realizację zadań
obronnych;
─ koordynowanie zadań obronnych i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją
oraz ich kontrola wykonania w organach samorządowych.
Konkludując można jednoznacznie stwierdzić, że Administracja Publiczna
nie tylko spełnia funkcję, która polega na zaspakajaniu potrzeb zbiorowych
społeczeństwa i państwa, ale również odpowiada za nasze bezpieczeństwo
i bezpieczeństwo państwa w czasie kryzysu i wojny. Aby funkcjonować w czasie
kryzysu i wojny bez zakłóceń i móc kierować państwem organy administracji
publicznej w czasie pokoju organizują stanowiska kierowania, które rozwijają
w czasie zagrożenia (kryzys, wojna).
Streszczenie
Bezpieczeństwo, które jest naczelną potrzebą człowieka i wszystkich
grup społecznych, jest zarazem podstawową potrzebą państw i systemów
międzynarodowych, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia
u pojedynczego człowieka oraz wśród narodów, państw. Również w hierarchii
potrzeb według Masłowa bezpieczeństwo zajmuje jedno z najważniejszych miejsc
zaraz po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych.
Zapewnienie bezpieczeństwa państwu oraz jego obywatelom należy
do żywotnych interesów narodowych każdego rządu, państwa. Dla sprawnego
działania organów kierowania bezpieczeństwem państwa na poszczególnych
szczeblach państwa w czasie pokoju, na czas kryzysu i wojny organizuje się
stanowiska kierowania, które obejmują główne stanowiska kierowania (GSK) oraz
zapasowe stanowiska kierowania (ZSK).
Kierowanie bezpieczeństwem narodowym należy do najważniejszych działań
państwa, które ma na celu zapewnienie bezpiecznego bytu i rozwoju państwa oraz
swoich obywateli w tym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu i świecie.
Kierowanie wymaga współpracy wszystkich organów i instytucji rządowych
i pozarządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
Szczególna rola w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym przypada
parlamentowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów.
Naczelnym zadaniem podsystemu kierowania jest zapewnienie ciągłości
podejmowania decyzji i działań w celu utrzymania bezpieczeństwa państwa.
Słowa klucze: kierowanie bezpieczeństwem narodowym, strategia RP,
stanowiska kierowania bezpieczeństwem państwa, powszechny obowiązek
obronny, gmina, starosta
Summary
Security, which is the Supreme human need and all social groups, is both
a fundamental need for States and international systems, its absence causes
anxiety and a sense of threat in a single human being, and among Nations.
Also according to the hierarchy of needs Maslow security takes up one of the most
important places soon after physiological needs.
To ensure the safety of the State and its citizens belong to the vital national
interests of each Government. For smooth operation targeting State security
authorities at the various levels of the State in times of peace, crisis and war
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organized position, which include the main steering position (GSK) and the position
of the spare drive (ZSK).
Managing national security belongs to the most important activities
of the Member States, which is aimed at ensuring the safe and the development
of the State and its citizens in this dynamically changing environment and the
world. Directing requires cooperation of all governmental and non-governmental
bodies and institutions responsible for State security.
A particular role in directing national security falls to Parliament, the President
of the Republic of Poland and the Council of Ministers. The Chief task of the drive
subsystem is to ensure continuity in decision making and action in order
to maintain the security of the State.
Key words: control of national security, strategy of the Republic of Poland,
positions of state security management, general defense duty, commune, staroste
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Wiesław OTWINOWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
POLISH ENERGY SECURITY

Introduction
Security is usually defined as a risk-free state. It is a dynamic phenomenon,
which is not constantly subject to constant changes. International security
is a defined set of international relations that ensures a state free from the threat
of military assault or external pressure, including non-military ones. Security occurs
in all areas of the activity of each entity. Within the framework of international
and national security we offer energy security in addition to other safeguards,
such as military, economic, social, public, ecological and information security.
Security has been a central issue for centuries in relations between nations
inhabiting the planet Earth. Over the centuries, in the name of security,
war has been concluded, peace has been concluded, alliances have been
strengthened, huge military potentials have been built on the one hand, and legal
1
regulations have been created to limit their size and the use of armed force.
Mankind has always sought to secure itself in this broadly understood
concept, but over time it has become very important for man to also have energy
security. Energy security is not a new phenomenon, it is one of the components
of economic security.
Today access to energy resources is the existential necessity of every
country, which determines its economic and social development.
By defining the notion of energy security, it should be defined as “the state
of the economy, which is able to cover the prospective consumption of fuels
and energy in a technically and economically justified manner, while maintaining
2
the environmental protection requirements”. This cannot be done at the expense
of environmental degradation and the threat to life and health of citizens.
Energy security depends on the possibility of storing fuel, from the capacity
of national and international gas transmission systems.
The legal basis for shaping and implementing Poland's energy policy
is the Act of 10 April 1997 - Energy Law (Journal of Laws of 2012, item 1059,
as amended). The above law contains regulations concerning: energy security of
the country, security of energy supply and safety of the functioning of the
transmission system and distribution systems. According to Art. 15a of the Act, the
Energy Policy of Poland (PEP) is adopted by the Council of Ministers at the
request of the Minister of Economy. The aim of energy policy should be to ensure
energy security of the country, increase the competitiveness of the economy and
its energy efficiency and protect the environment by diversifying sources and
directions of natural gas supply. Diversification is expected to lead to a reduction
in the import of gas and oil from Russia.

1

2

R. Kuźniar, Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych (w:) E. Haliżak, R. Kuźniar (red.):
Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika. Warszawa 2006, s. 142
Ustawa prawo energetyczne, art. 3 pkt 16 (Dz. U. 1997 nr 54, poz. 348 ze zm.)
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As a Member State of the European Union, Poland is actively involved
in the creation of a Community energy policy and implements its main objectives
in specific national conditions, taking into account the protection of the interests
of consumers, the available energy resources and the technological conditions
of the generation and transmission of energy. Accordingly, the main directions
of Polish energy policy are:
 improving energy efficiency;
 increased security of fuel and energy supplies;
 diversification of the electricity production structure through the introduction
of nuclear power;
 development of the use of renewable energy sources, including biofuels;
 developing competitive fuel and energy markets;
3
 reduce energy impact on the environment.
In recent years there has been an increase in the demand for natural gas,
crude oil both in the European Union and in the world. All available forecasts
provide for a significantly increased demand for natural gas as a fuel that favors
the environment and mankind in the future.
Energy security, in the light of dynamically developing energy-intensive
sectors, all of the economy, is at the forefront of the spectrum of threats to national
security in each country and is a very important challenge for international security.
The 21st century man has become completely dependent on technology such
as electric light, refrigerators, air conditioning, computer, cell phone, television,
radio, etc.
Ensuring energy security of the state is one of Poland's priority objectives.
This is especially true for maintaining a steady supply of natural gas and oil
in sufficient quantities to meet the needs of all consumers in Poland, both now
and in the longer term. Poland is not self-sufficient to secure these raw materials.
One way to ensure this is to increase the extraction of energy from national
reserves, if possible, and on the other hand diversify supplies, search for new
deposits or alternatives of energy sources in the internal market, or increase
4
external supplies under cooperative international cooperation.
Countries that do not have their own gas and oil resources and therefore
are not energy self-sufficient are forced to import these raw materials from different
countries. The prosperity and energy security of every citizen of this land depend
on stable supply of fuels and energy.
The energy crisis that took place in the 70s of the last century contributed
to the adoption by Poland of the EU Directive 72/425 / EEC. This Directive obliges
Member States to maintain oil reserves, which are supposed to secure an average
of 90 days of consumption by the economy. Such a requirement enables
the smooth functioning of the economy, even in the event of a break in the supply
of this material.

3

4

Polityka energetyczna Polski do 2030 r., Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z 10.11.
2009 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 4.
J. Buczyński, M. Kopczewski, Zarys metodologii badań naukowych w procesie dyplomowania
studentów WSB. Poznań 2014, s. 25
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Our own domestic gas and oil resources are not able to meet the needs
of our own industry and individual customers. The documented natural gas
reserves in Poland are estimated at 149 billion cubic meters, and we extract
4.3 billion cubic meters in the year. Poland consumes an average of about
3
15 billion m of gas per year, as it does not cover our needs. Approximately
one third of the demand is provided by domestic deposits of this material, in 2014
it was 27%. The rest is mainly imported from Russia through Ukraine, but also
by the Yamal pipeline running to Germany and by connecting to the gas pipeline
network in Belarus and other countries like Qatar, Norway, Germany, and USA.
Natural gas to Poland is also exported from Azerbaijan and Central Asia in the
amount of 9 billion cubic meters and within the framework of the Union market
contracts, the raw material reaches us from the Czech Republic in the amount
3
of 555.7 million m .
In order to support the gas systems of Poland and Germany at the turn
of 1992/1993, two gas interconnections were launched in the area of Zgorzelec
3
and Świnoujście. This is the way of receiving gas in the amount of 1 billion m
per year from the west. The expansion of gas transport to Poland is the result
of new investments such as the expansion of entry and exit points in Lasów,
which takes about 1 to 1.5 billion cubic meters of natural gas from Germany each
year. from Norway, under the so-called small contract) and in Cieszyn
the connection with the Czech Republic where it is possible to receive gas
in the amount of 0.5 billion m3 per year. In addition, the service of the virtual
reverse side on the Yamal gas pipeline has been launched, which enables the gas
to be collected in the amount of 2.3 billion cubic meters per year.
3

Table No. 1: Structure of Natural Gas Supply to Poland in 2003-2009 in m .
Source
Domestic
production
Import
of gas:
Russian
Germany
Norway
The Czech
Republic
Central
Asian
countries
Ukraine
Total

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

4 058,5

4 326,7

4 318,1

4 277,1

4 276,0

4 073,9

4 078,6

8 622,7

9 304,0

9 690,6

10 028,4

9 286,6

10 264,1

9 485,3

6 754,9
417,6

5 757,6
386,2

6 340,3
330,6

6 839,7
477,5

6 219,2
783,6

7 056,7
825,4

7 739,9
1 072,8

487,5

480,0

485,1

360,1

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,0

0,3

962,4

2 679,9

2 533,1

2 346,9

2 279,3

2 377,2

667,5

0,0
12 681,2

0,0
13 630,7

1,2
14 008,7

3,9
14 305,5

4,2
13 562,6

4,8
14 338,0

4,8
13 563,9

Source: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, www.pgnig.pl (downloaded
16.04.2017)

Other main interconnections for gas imports to Poland include: Drozdavičy
3
(connection with Ukraine – 5.7 billion m /year), Wysoje (connection with Belarus –
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3

5.5 billion m /year). Exporting gas from Poland to neighboring countries is possible
only through points in Lasów and Cieszyn.
The merger of the Polish gas system with neighboring systems is crucial
for the country's energy security and existing interconnections enable imports
of gas from Germany, the Czech Republic, Ukraine and Belarus.
3
In 2012, Poland consumed approx. 15.4 billion m of gas, of which 4.3
3
billion m was supplied from its own production. By contrast, in 2013, the total
3
3
consumption of 16.2 billion m of gas, 5.49 billion m came from domestic sources.
In 2014, based on a long-term contract with Gazprom, 3/4 of total imports came
from Russia. In general, over half of the gas consumed in Poland comes from
Russia. As you can see, the structure of consumption and import of gas clearly
indicates the profound dependence of Poland on Russia, which is not favorable
for reasons of state energy security.
Figure No. 1: Extraction of natural gas in Poland in the years 2000-2015.

Source: https://www.pb.pl/pgnig-prognozuje-wydobycie-47-mld-m3-gazu-i-12-mln-tonropy-w-2016-r-827968 (downloaded 03.03.2017)

In 2017, natural gas production by Polish Oil and Gas Company (PGNiG) will
3
amount to 4.8 billion m3, including 4.1 billion m3 in Poland and 0.7 billion m
abroad. By 2018, these figures will be respectively 4.9 billion cubic meters, 4 billion
5
cubic meters, and 0.9 billion cubic meters abroad.
PGNiG's crude oil output in 2017 is expected to increase to PLN 1,229,000,
including 788 thousand in Poland and 441 thousand in Poland. in Norway. In 2018
the forecasted output amounted to PLN 1 377 thousand. tonnes, including 844 ths.
6
tonnes in Poland and 533 thousand. in Norway.

5

Puls biznesu, www.pb.pl/pgnig-prognozuje-wydobycie-47-mld-m3-gazu-i-12mln-ton-ropy-w-2016-r-827
968?gclid=EAlalQobChMlnui84gma1glV5grTCh2fuQ_rEAAYAiAAEgKNRvD_BwE
(downloaded 03.03.2017)
6
Ibidem
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Life likes to play tricks and in this case it is possible, and especially
when our economy is dependent on gas imported from Russia in the amount
of about 90%, which has not once shown that it is able to limit gas supplies
to consumers. This was during the Russian-Ukrainian gas crisis in early 2009,
when Russia, as a result of disputes with transit states, threatened to stop gas
supplies to its customers, including Ukraine and Europe. The first impact of the
crisis was felt in Poland on January 2, 2009, where a drop in natural gas volume
from Ukraine was recorded by about 6% in Drozdowicz.
This crisis has affected many countries in this and Poland. Yes and now these
fears are significant especially in connection with the conflict in Ukraine. Russia
uses natural gas as an instrument of influencing the state's policy, as well as
international politics. Substantial reduction in the supply of this energy resource
can be attributed to severe paralysis of the energy, industrial and transport sectors.
The crisis connected with the disruption of natural gas supplies from a given
direction shows us that the diversification of the natural gas supply lines for Poland
is reasonable and will significantly improve the energy security of Poland.
Energy security is very important for countries that are dependent on imported
energy. As a result, their position on the energy market is very weak and they are
susceptible to external pressure not only in the economic but also in the political
7
sphere. Dependence on one manufacturer threatens the liquidity of imports.
Figure No. 2: Resources and the extraction of oil inPoland in the years 1989-2014.

Source: “The balance of resources of mineral deposits in Poland” as at 31 December
2014 (downloaded 11.03.2017)
7
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In this situation, apart from Poland, there are former Soviet republics,
especially Ukraine, Belarus and the Baltic States, which are dependent on the
supply of energy raw materials from Russia.
Poland, which has little ability to meet the gas demand from its own resources,
is forced to conclude multiannual contracts for the supply of this raw material
from imports. Signing a multi-year contract we must remember that in a sense
we are dependent on the supplier, in this case from Russia and therefore we can
not feel safe if the country's economy is largely dependent on imports. Nobody
imagines today life without gas or electricity. That is why today's energy security
is an important issue today, which needs to be tackled every day, including its own
diplomacy and the European Union.
Solid fuels have the largest share (67%) and the combined share of natural
gas and crude oil is approximately 33%.
In Poland, gas is primarily used for communal-living purposes for cooking
meals and heating water and heating parts of apartments. On a larger scale,
natural gas is used in the metallurgical, mechanical, precision, ceramic and glass
industries as well as in the chemical industry as a raw material for synthesis.
Today natural gas is one of the increasingly popular energy commodities,
which play an increasingly important role in the global economy, including in
Poland. Environmental protection and the economic and economic development of
8
the country have increased the consumption of natural gas and oil.
In recent years there has been a significant increase in the demand for natural
gas not only in Poland but also in the EU and in the world. Annual global gas
consumption has increased by 28% in the last decade and 16% in the European
Union. All available forecasts anticipate a significant increase in demand for natural
gas as an environmentally friendly fuel over the longer term.
The Polish energy sector is characterized by a great diversity of energy
carriers. Coal, which accounts for 60% of demand, 22% crude oil, 11% natural gas,
9
7% other sources. As you can see the Polish power industry is on coal and we
probably will not run away from this raw material, yet for a long time we will be on
it. It is expected that in the next 20-30 years the coal industry will continue
to dominate in the Polish power industry.
Poland traditionally sees its national resources as the main pillar of its energy
security policy. Our country and power industry is based primarily on native coal
and lignite. Its share in primary energy supply is 55% and in electricity production
is 90%. This trend will not change over the coming years.
However, in view of the cyclical crises in this market (increasing competition
from foreign countries, technological difficulties in the operation of new coal seams
in Poland, long-term negligence, waste and incompetence, politicization of the coal
sector) and the EU climate policy, energy balance of Poland. As the hopes for the
„Eldorado shale” have failed, the development of renewable energy sources (RES)
still leaves much to be desired. In this situation, the construction of nuclear power
plants could be an antidote.

8
9
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Maintaining the dominant role of coal is logical because it is the only raw
material that Poland does not have to import because domestic resources are
sufficient to meet its needs.
Poland's accession to the European Union has resulted in numerous changes
in the energy security policy in adapting its energy policy to the European system
at regional and community level. This opened up Poland's prospects and
opportunities for development as a result of the transformation of the energy
sector, but also created constraints and new threats. Poland's membership in the
Union, apart from limitations and threats, also brought measurable financial
benefits in the form of investment support for numerous energy projects
implemented in Poland. Even if the subsidies amount to about 1 billion zlotys
for the construction of the LNG terminal in Świnoujście, which is a very important
investment aimed at increasing the diversification of Poland's gas supply and
building connections with our neighboring systems. The terminal in Świnoujście is
designed to allow the collection of natural gas by sea from any direction in
the world. As Poland's energy security system, including new gas pipelines,
interconnectors, virtual reverse side of the Yamal pipeline, underground storage
facilities and self-extraction, Poland's independence from Russia in terms of gas
supplies.
The common policy of Poland and the European Union towards Russia
and Gazprom benefits. This is evident, among other things, in the questioning
by the European commission in 2010 of the conditions of the Polish-Russian gas
agreement as incompatible with European Union law on an independent operator
on the Yamal pipeline; Investigation of Gazprom in 2012 by Brussels for abuse
of dominant position in the gas supply market in Central and Eastern Europe;
Challenging by the Commission in 2013 the agreements signed by Russia, Serbia,
Bulgaria, Hungary, Greece, Slovenia, Croatia and Austria on the construction of
the South Strem gas pipeline. The Commission's challenge is that one entity can
not be a gas supplier and a gas pipeline owner.
In Poland only about 9% of all energy comes from natural gas and over 75%
from burning coal and lignite.
Figure No. 3: Predicted pipelines of Nord Stream, Nabucco and South Stream.

Source: https://www.google.com/ (downloaded 10.02.2017)
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According to the Polish Power Grid data, in 2015, 50.62% of power was
produced in coal-fired power stations and 33.11% of the power was produced in
lignite-fired power plants, giving a total of 83.73% of coal in power generation.
The real contribution of coal to energy production in Poland was even higher,
as in 2015, 6.03% of energy was produced in industrial power plants, where coal
was one of the most used fuels.
Adopted by the government on November 10, 2009, the State Energy Security
Policy identified priority for improving energy efficiency and assumes that by 2030
electricity production in Poland will be at least 70% of coal and lignite. By the year
2050, at least 50% of the energy produced will come from these fuels.
The main directions of the Polish energy policy until 2030 are:
 improving energy efficiency;
 increased security of fuel and energy supplies;
 diversification of the electricity production structure through the introduction
of nuclear power;
 development of the use of renewable energy sources, including biofuels;
 developing competitive fuel and energy markets;
 reduce energy impact on the environment.
Energy policy also draws attention to the considerable reserves of hard coal
and lignite that Poland has and which will play the role of an important stabilizer
of the country's energy security, which is very important in relation
to the dependence of the Polish economy on imports of gas in excess of 70%
10
and crude oil in excess of 95%. Poland's energy policy is geared towards
diversifying the supply of raw materials and fuels. The policy envisages the launch
of the first nuclear power plant in Poland by 2020, but the government has stalled
the implementation of the plan.
Table No. 2: Forecast of electricity production by fuel (TWh) in Poland up to 2050.
Fuel type

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Coal

87,9

72,5

76,9

75,9

79,0

84,4

88,8

82,3

74,5

Brown coal

48,6

58,4

53,8

49,6

38,1

11,1

11,3

10,7

10,3

Natural gas

6,8

5,8

11,8

11,9

13,0

18,4

17,5

23,3

20,4

RES

11,6

20,6

34,0

36,9

51,9

61,1

65,1

67,5

73,2

Nucleear
power

0,0

0,0

0,0

11,8

23,3

45,1

45,4

44,2

43,2

Other

2,6

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Total

157,7

158,8

177,9

187,5

206,8

221,4

229,7

229,5

222,9

Source: Based on Annex 2 of the Polish Energy Policy until 2050 (draft).
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For decades, coal has been the backbone of Polish power industry, industry
and economy, as well as the standard of living and has shaped a certain ethos
of work. Especially during the Polish People's Republic, the Polish economy
was mainly based on coal. Over time, however, it turned out that because
of greenhouse gas emissions and other air pollutants, especially low emissions
and carbon emissions, coal has become a very serious threat to the environment.
As a result, the world has started to move away from carbon, which is influenced
by environmental and climate factors, but also by the fact that other solutions
are becoming more and more attractive, says Andrzej Kassenberg of the Institute
for Sustainable Development.
There are significant challenges in terms of climate change and the
environment associated with carbon consumption, due to high greenhouse gas
emissions and air pollution. Further dependence on coal will make it difficult for
Poland to meet its obligations to reduce greenhouse gas emissions.
Today the most important challenge for our country is to solve the problem
of increasing energy consumption, reducing carbon dioxide emissions and
diversifying sources of gas supply.
Due to atmospheric pollution and carbon dioxide emissions, environmentalists
are alarming and demanding to reduce carbon dioxide emissions into the
atmosphere. The main cause of emissions of gases and dusts into the atmosphere
is primarily the lack of significant changes in the structure of consumption of energy
carriers in Poland. It is still in line with energy policy that still remains hard coal
remains the primary source of primary energy in the national economy of Poland.
Power engineering is a very important element of national security. The
National Security Strategy presented in November 2014 as a factor of energy
security is mentioned among others. diversification of sources and directions
of supplies of raw materials and construction of new production capacities while
diversifying production technologies.
Poland has a lot of renewable energy resources, but their use is so small.
On the basis of fuel and energy balances, it is necessary to develop a multi-annual
energy strategy for Poland, which will take into account the growing needs
of individual and industrial customers while ensuring energy security.
The Polish government, seeking to diversify its energy carriers, has begun
seeking shale gas, but after many complications the search has been stopped.
The example of shale gas shows how complex the realization of Polish interest
in the area of energy security after Poland's accession to the EU. On the one hand,
Poland has faced costs of limiting and modernizing the coal energy sector
and the costs of developing renewable energy sources. At the same time, there are
potential risks to the operation of shale gas, the final end of which was to cease
exploration of shale gas in Poland. The chance to obtain more gas from this source
was unfortunately wasted. Partly, for sure, roles have played a role independent
of the rulers, but it is difficult to go on the agenda over the omissions and mistakes
of our authorities. Also, the current ruling team no longer has any hope of shale
gas.
Theoretically, there is another possibility of obtaining gas in the country from
our own sources, especially from gasification of coal, of which we have large
reserves. This option is still not resolved yet, it is in its infancy and it is not known
whether it will be resolved at all. The development of storage networks
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for the collection of gas in Poland should be important for Poland and real energy
security and independence of supply of this raw material from Russia. As a result
of the planned construction of new underground gas storage facilities (PMG)
and the extension of already existing ones, according to PGNiG estimates, the
current capacity of 2.6 billion cubic meters will increase to more than 5 billion cubic
11
feet, which will significantly increase our energy security.
There are six underground storage facilities in Poland, which are located
12
in the exploited natural gas deposits and salt caverns. Three of them are still
being developed. At the same time, three new warehouses are being built,
including two for nitrogen-rich natural gas. The largest Polish underground gas
warehouse is located in Wierzchowice, which was established in 1995. It is one
3
of the large reservoirs that can store 1.2 billion m of gas.
The government's commitment to diversifying its energy balance through
the introduction of nuclear energy and increasing the share of renewable energy
deserves praise and should continue. Such diversification together with the
improvement of energy efficiency will certainly help Poland to respond to
challenges both in terms of energy security and climate change.
Undoubtedly, Poland's energy security has never before been a chance
of such a strong strengthening, but it will depend only on our ability to build EU
coalitions and push for our position in Parliament and the European Commission.
Will we be able to take advantage of our opportunities and avoid any dangers
in the supply of energy resources – time will tell. In energy policy it is crucial
to speak with one voice.
Energy security is interpreted individually by each state in relation to its
13
position on the energy market.
The main elements of the exporters' strategy are: diversification of energy
supply sources, creation of raw materials reserves, limitation of access to foreign
14
markets for domestic companies and international agreements .
A serious threat to international energy security is the fact that the raw
material potential can become an instrument and even a „weapon” in the hands
of gas or oil producers.
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Figure No. 4: Underground gas storage in Poland.

Source: http://www.gazownictwopolskie.pl/technologie/magazyny-gazu/ (downloaded
10.04.2017).

This was the case in the seventies of the twentieth century. Then the
imposition of oil embargo by the Arab states to the supporters of Israel caused the
15
fluctuations in the energy market and the sharp rise in raw material prices.
As shown in the tables, Poland is independent of external supplies in terms
of hard coal and lignite, but is an importer of oil and natural gas. In Poland today
electricity production is based on 80-90% on coal.
The visible trends in European energy policy make it necessary to diversify
the sources of electricity as soon as possible. It is mainly the climate packages,
which in this respect seem to be the biggest challenge for Poland due to the very
difficult criteria to achieve low emission of gases.
According to the trend of global fossil fuels, they will deliver the most energy
consumed in the world – a total of almost 80%. Although oil and other liquid fuels
will remain the largest energy source in the world, their share of global energy
consumption is projected to decline to 20% in 2040. Energy from renewable
sources and nuclear energy will grow as rapidly as possible. According to
forecasts, consumption of renewable energy and nuclear energy will increase
by about 2.5% each year.
15

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach międzynarodowych: aspekty strategiczne,
(w:) E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Symonides, R. Zięba (red.): Stosunki
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According to the Polish Nuclear Power Program (MP of 2014, item 502),
nuclear power will become an important part of the energy sector after 2025. Given
the expected rise in fossil fuel prices in the long run and possible further CO 2
and other pollution contamination Atmospheric, nuclear power plants will be
a stable and economically efficient source of energy.
Own nuclear power will drastically reduce the need to import natural gas
from abroad. The production of nuclear energy will also allow a significant
reduction of coal for energy production.
Impact of the energy sector on the climate
One of the most recently discussed environmental issues in the public debate
is the impact of the energy sector on climate change. There is no doubt that the
processes of fuel combustion and, to a lesser extent, the production of electricity
and heat are one of the major anthropogenic sources of carbon dioxide emissions
into the atmosphere.
Especially in the latter sphere, Poland has serious international obligations,
including the fight against climate change and the reduction of airborne pollutants
that can travel long distances, ordering systematically and significantly reducing
emissions of carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides, dust and other
pollutants. Substances characteristic for power generation using conventional,
non-renewable fossil fuels.
Due to the ever-increasing concentrations of carbon dioxide and other
greenhouse gases in the atmosphere, in the 1990s at the Rio de Janeiro Earth
Summit, several countries decided to reduce their emissions – in the absence
of greenhouse gases control, the consequences of the melting of the glaciers,
which would lead to the sinking of much of the land. The result was the signing
and ratification of the so – The Kyoto Protocol, which complements the United
Nations Framework Convention on Climate Change.
The Kyoto Protocol is a legally binding agreement, in which industrialized
countries have been obliged to reduce total greenhouse gas emissions by 5.2%
by 2012 compared to 1990. Under the Protocol, the countries that have ratified it,
they have committed themselves to reducing their own emissions of carbon
dioxide, methane, nitric oxide, HFCs (alkyl halides) and PFCs (perfluorocarbons)
by 2012 – greenhouse gases.
National ceilings range from 8% for the European Union, 7% for the USA,
6% for Japan, 0% for Russia, and possible growth for Australia by 8% and 10%
for Iceland.
Despite the actions of the UN Convention on Climate Change, which have
been taking place for several years, the situation is not only improving but rather
deteriorating. Global CO2 emissions are rising rapidly. In the same period, Poland
reduced its emissions by more than a third, to around 342 million tonnes a year.
According to the Kyoto Protocol commitment, Poland was obliged to reduce
its greenhouse gas emissions by 6% in the years 2008-2012, ie 1988. This target
was realized in the early 1990s. CO2 emissions have also decreased slightly
in recent years. Poland submitted the next Assigned Amount to the UNC
Secretariat in December 2006. In 2007, an international team of experts reviewed
the Polish report. After application of ERT recommendations and modifications,
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the allocated emission units for Poland in 2008-2012 amounted to about
2.65 billion tons of CO2 equivalent.
In Poland, as a result of air pollution, it is about 45 thousand years old. People
are much more than in car accidents. The most polluted city in Poland is Krakow,
3
where the concentration of dust per year is 64 μg / m . On January 12, 2017, on
the current and forecasted air quality in Poland, the Chief Inspectorate for
Environmental Protection stated that the PM10 exceeded alarm levels in Skawina,
Cracow and Nowy Targ, while the level of information was exceeded in Zabrze,
Tychy, Żywiec, Jasło and Dąbrowa Górnicza and Rzeszow.
The Ministry of Health, in the words of the Undersecretary of State Piotr
Warczyński, stated in the UN Global Compact report: “WHO estimates that
in Poland, as a result of diseases linked to high air pollution emissions, people.
It is more than 15 times more than the fatal road accident victims in Poland, which
were 2938 in 2015. The European Environment Agency points out that air quality
continues to be a very important issue in the areas of public health, the economy
and the environment.”
Home furnaces and boilers receive over one million tons of coal waste every
year. Low-sulfur carbon, chlorine and ash should not be burned in households,
as this results in very high levels of dust and other carcinogenic substances.
In many countries coal of this type is treated as waste and is not sold, precisely
because of its very negative impact on air quality.
In 2013, the World Health Organization (WHO) included dust suspended
in carcinogens, recognizing that they have a noticeable and well-proven effect
on the incidence of lung cancer. According to WHO estimates, in the 2010 study,
lung cancer caused by air pollution died in the world of 230,000. People [Outdoor
air pollution is a leading environmental cause of cancer deaths. IARC, 2013].
3

Table No. 3: The dirtiest cities in Poland (amount of PM 2.5 in micrograms per m ).
Miejscowość

Województwo

Ilość pyłu PM 2.5

Żywiec
Śląskie
43 µg/m3
Pszczyna
Śląskie
43 µg/m3
Rybnik
Śląskie
40 µg/m3
Wodzisław Śląski
Śląskie
39 µg/m3
Opoczno
Łódzkie
39 µg/m3
Sucha beskidzka
Małopolskie
39 µg/m3
Gdów
Śląskie
38 µg/m3
Source: www.twojapogoda.pl/wiadomości/115992.oto-nowe-najbardziej-zanieczysz
czone-miast-w-polsce (downloaded 28.02.2017)

According to the World Health Organization (WHO), Poland was ranked 20th
on the list of the most contaminated countries. The annual PM10 concentration
3
3
is 33 μg / m . For comparison, in Russia it is 32.5 μg / m , in the Czech Republic
3
16
29 μg / m , and in Germany 25 μg / cubic meters . The World Health Organization
3
(WHO) has set a dust concentration (PM10) standard that is 20 μg / m per year.
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The increase in pollution of the air, soil, water and the contamination of
animals living in a given environment leads to the accumulation of toxins at the top
of the food pyramid, and consequently to the emergence of many diseases in
people living in the area. Air pollution is the main cause of many diseases
in humans and environmental pollution. The effect of air pollution is the
greenhouse effect, ozone hole, acid rain and smog especially in the area of
Cracow and surroundings.
Table No. 4: Percentage share of electricity production by type of power plant
in selected countries.
State

Hot Power plants

Hydropower plants

Power plants

Belgium
42,1
1,6
56,3
Brazil
6,8
93,2
0,0
China
80,4
18,1
1,5
France
7,3
17,0
75,7
Norway
0,5
99,5
Poland
97,2
2,8
Source: geography.opracowanie.pl/struktura_produkcji_energii_elektrycznej_na_wie
wie/ (downloaded 12.02.2017)

Excessive air pollution occurs in over 20% of the country.
Scientists predict that global warming, mainly caused by a significant increase
in carbon dioxide emissions, particularly from the burning of coal, oil, and petrol,
will increase the frequency and intensity of droughts, floods and storms
that endanger global agricultural production.
EU countries have pledged to reduce their greenhouse gas emissions by at
17
least 20% or even 30% by 2020, if the highest-emission countries as well as
emerging economies join this commitment. In addition, the EU countries have
committed themselves to increasing renewable energy production to 20% in the
final energy balance and the share of biofuels to 10%, and to reduce energy
consumption by 20% in 2020 compared to the business scenario as usual.
Different countries have adopted different commitments to increase the share
of renewable energy. For Poland, the expected ceiling is 15%, which in 2010
18
amounted to 9.5%.
The main objectives of Poland's energy policy in this area are:
 reduce CO2 emissions by 2020 while maintaining a high level of energy
security;
 reduction of SO2 and NO2 emissions and dusts (including PM10 and PM
2.5) to levels resulting from current and planned EU regulations;

17

On 17 December 2008, the European Parliament adopted directives for the implementation
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18
Dane Ministerstwa Gospodarki.

125

 limiting the negative impact of the power sector on the state of surface
and underground waters;
 minimize waste disposal by making the most of their use in the economy;
 change the structure of energy production towards low-emission
19
technologies.
Carbon dioxide emission
Significant growth in the country as well as in the world of energy demand
causes pollution to enter the atmosphere. The most important of these pollutants
are: carbon dioxide emissions, nitrogen oxides, carbon dusts, sulfur dioxide,
tropospheric ozone, lead and dust. The source of their emissions is progressive
industrialization, population growth, energy industry, and transport.
According to the European Commission, between 1995 and 2014, global CO 2
emissions increased by half from 21.2 billion tons to 33.3 billion tons, and in China
by 3 times from 3.1 to 9.1 billion tons (in the rest of Asia). from 1.7 to 3.8 billion
tons). It also rose in the US, albeit symbolically, from 5211 to 5234 million tonnes.
But not all parts of the world are growing carbon dioxide, and there are areas
where carbon dioxide emissions have declined significantly over the period.
As usual, it was the European Union where a drop from 4 billion tons to 3.6 billion
tons was recorded.
As for the percentage share of global CO2 emissions, it is as follows:
 China is the first place – 27.4% of global emissions;
 second place is the United States – 15.7% of global emissions;
 in third place - Asia without China – 11.5% of global emissions;
 fourth place was the European Union – 10.8% of global emissions.
According to demographic projections, in the year 2050, our planet will be
home to some 9 billion people, and it is anticipated that the depletion of gas,
oil and other resources will cause fuel and energy prices to rise sharply.
At the same time, to reduce the impact of human activity on the environment,
it is necessary to maintain the current living conditions. To counter this
phenomenon, the European Commission presented a roadmap up to 2050 with
a long-term goal of reducing emissions by 80-95%.
In light of forecasts, the current energy and transport policy, instead of
reducing CO2 emissions in the EU, could lead to an increase of around 5%
by 2030. According to the European Commission's forecasts, if current trends
and political programs do not change, EU Member States on energy imports will
increase from around 50% to around 65% of their total consumption in the EU
by 2030.
Since coal and gas account for more than 50% of all energy supplies
in the EU and remain a significant source of energy, the European Commission
in the „New Energy Policy” calls for more environmentally friendly technologies
to burn coal. It is expected that by 2030, around the world, twice as much electricity
will be produced from coal, which is now. This will also create new opportunities
for European exports. In order for fossil fuels to be used in a sustainable manner
since 2020, the EU must establish a favorable regulatory framework for developing
these innovative technologies and therefore need more and better investment
19
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in research and international action. The EU Emissions Trading System will also
20
have to include carbon capture and storage in the future.
All of Poland's current energy policy, which was so far prepared by individual
governments after the 90’s, unfortunately has to be taken into account that they did
not always take into account the achievements of previous policies. Instability
and lack of continuity in the implementation of particular energy policies did not
serve the development of the energy sector in Poland but its inhibition.
Energy security is very important for countries that are dependent on imported
energy. Their position on the energy market is very weak and they are susceptible
to external pressure not only in economic but also political terms. Consequently,
the European Union should oppose these phenomena and defend these states.
Solidarity with other states should work here.
Unfortunately, it is very regrettable to say that this solidarity is all missing,
we became very egotistical. This is a major problem and a serious threat to the
energy security of many EU countries when it comes to cooperation with Russia.
Some of them, especially Germans, in the name of their own interests and
relations with Moscow, are ready to sacrifice the security and interests of other
European Union countries.
In recent years, the demand for natural gas has increased significantly in the
world and in the EU. Also, all available forecasts provide for an increased demand
for this fuel in the near term. This in turn forces gas buyers to look for cheap raw
material and a certain supplier, but keep in mind not to become dependent on one
supplier. In Poland, the demand for significant quantities of gas will be due to the
development of gas-based investments in the near future.
It is important to safeguard against the gas crisis we had in 2009, where some
countries were not prepared for disruptions in gas supply. With this in mind, it is
expanding the storage facilities for gas storage, as well as the gas station in
Świnoujście, in order to be able to bring gas from different parts of the world and
not to supply gas from one direction only – eastern. Currently Poland is importing
liquefied gas from Qatar. Qatar will supply 1 mln of liquefied gas to Poland. Poland
is also in the process of negotiating a contract with the United States for liquefied
natural gas.
Also, with a view to improving the environment, polluted air as a result of using
the original sources of coal, Poland will want to abandon its source of hard coal
or brown coal in the near future and move on to alternative sources of energy.
What will definitely improve the condition of our environment, life and health
of every citizen.
The main goal of energy policy in the gas sector is to ensure energy security
of the country by diversifying sources and new directions of gas supply not only
from the east.
Energy supply and energy security are therefore crucial for the economic
and political stability of Poland and all states.
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Streszczenie
Ludzkość od dawien dawna zabiegała o bezpieczeństwo w tym szeroko
rozumianym pojęciu, ale z biegiem czasu okazało się, że bardzo ważne dla
człowieka również jest bezpieczeństwo energetyczne.
W ostatnich latach obserwowany jest wzrost popytu na gaz ziemny zarówno
w Polsce jak i na świecie. Surowiec ten wykorzystywany jest przez człowieka
w wielu gałęziach gospodarki, na potrzeby przemysłu, sektora usług, jak
i gospodarstw domowych.
Dzisiaj dostęp do surowców energetycznych jest podstawą egzystencji
każdego człowieka, narodu, państwa, ponieważ warunkuje on rozwój gospodarczy
i społeczny.
W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost zapotrzebowania na gaz, ropę
naftową zarówno w krajach UE jak i na świecie. Wszelkie dostępne prognozy
przewidują w dłuższym horyzoncie czasowym jeszcze większe zapotrzebowanie
niż obecnie na gaz ziemny jako paliwa przyjaznego dla środowiska i dla ludzi.
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa jest jednym
z priorytetowych celów w Polsce. Dotyczy to zwłaszcza utrzymania stałych dostaw
gazu ziemnego i ropy naftowej w takiej ilości aby wystarczały do zaspokojenia
potrzeb wszystkich klientów w Polsce, zarówno obecnie jak i w dłuższej
perspektywie czasowej.
Polska nie jest samowystarczalna w dostarczaniu gazu i ropy naftowej
dla przemysłu czy gospodarstw domowych, dlatego jest zobowiązana do importu
tych surowców z zewnątrz w większości z Rosji. Polska, aby nie być uzależniona
wyłącznie od jednego dostawcy surowców energetycznych szuka różnych
rozwiązań. Rząd chcąc zróżnicować swój bilans energetyczny dąży do
wprowadzenia energii jądrowej i zwiększenie energii odnawialnej.
Słowa klucze: bezpieczeństwo energetyczne, prawo energetyczne, gaz
ziemny, polska polityka energetyczna, polityka bezpieczeństwa energetycznego
państwa, emisja dwutlenku węgla
Summary
Humanity has long been seeking security in this broadly understood concept,
but over time it has turned out that energy security is also very important for human
beings.
In recent years, there has been an increase in the demand for natural gas
in both Poland and the world. This raw material is used by people in many
branches of the economy, for the needs of industry, service sector and private
households.
Today, access to energy resources is the basis for the existence of every
man, nation and state, as it determines economic and social development.
In recent years, there has been a significant increase in demand for gas and
oil in both EU and global countries. All available forecasts predict in a longer time
horizon even more demand than currently for natural gas as an environmentfriendly fuel and for man.
Ensuring state's energy security is one of Poland's priority objectives.
This applies in particular to maintaining a constant supply of natural gas and crude
oil in such a quantity that it is sufficient to meet the needs of all customers
in Poland, both now and in the long term.

128

Poland is not self-sufficient in providing gas and oil for industry or households,
which is why it is obliged to import these raw materials from the outside in most
of Russia. In order not to be dependent solely on one energy supplier, Poland
is looking for different solutions. The government, wanting to diversify its energy
balance, aims to introduce nuclear energy and increase renewable energy.
Only diversification along with improving energy efficiency will certainly help Poland
to meet challenges in terms of energy security as well as climate change.
Key words: energy security, energy law, natural gas, polish energy policy,
the state's energy security policy, the emission of carbon dioxide
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EKONOMICZNE DETERMINANTY BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

Wprowadzenie
Prezentowany artykuł jest wynikiem analiz wybranych teorii ekonomicznych
z perspektywy postrzegania w nich zasobów środowiska. W artykule przyjęto
hipotezę, że antropogenne zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego, są między
innymi determinowane przyjętym modelem rozwoju gospodarczego, który ma
bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa ekologicznego.
Zastosowano metodę analizy piśmiennictwa dotyczącego poruszanej
tematyki, z perspektywy przyjętego określenia bezpieczeństwa ekologicznego,
koncepcji szczupłości zasobów, teorii dóbr wspólnych oraz koncepcji
zrównoważonego rozwoju. Do analiz wykorzystano wybrane teorie rozwoju
gospodarczego oraz nurty w myśli ekonomicznej, dotyczące ochrony zasobów
przyrody i środowiska.
Dużym
problemem
teoretycznym,
dotyczącym
rozważań
nad
bezpieczeństwem ekologicznym, jest brak legalnej definicji tego rodzaju
bezpieczeństwa. Dlatego w artykule przyjęto określenie bezpieczeństwa
ekologicznego, zawarte w słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa
narodowego, które wskazuje, że bezpieczeństwo ekologiczne, to: „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
1
wdrażanie i realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju”.
Jako cezurę czasową przyjęto przełom lat 60. i 70. XX wieku do dziś,
gdyż w tym okresie kwestie dotyczące zagrożeń środowiska stały się przedmiotem
zainteresowania społeczności międzynarodowej, a przede wszystkim działań
podejmowanych w tym zakresie przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ)
oraz jej agendy. Społeczność międzynarodowa w tym okresie zdała sobie sprawę,
że ludzkość stanęła w obliczu globalnej klęski ekologicznej, której skutki mogły
zagrozić egzystencji obecnemu, jak i przyszłym pokoleniom.
We współczesnej myśli ekonomicznej, problematyka dotycząca społecznych
kosztów gospodarowania oraz barier wzrostu długo nie znajdowała się w orbicie
zainteresowania. Było to między innymi spowodowane tym, że do ok. połowy
XX wieku zdolności samooczyszczania się środowiska były większe niż poziom
zanieczyszczeń. Dotyczyło to również rozwiniętych państw Europy i Ameryki.
Panujący w ówczesnym czasie w ekonomii klasycznej paradygmat równowagi,
jako czynnika samoregulującego, powodował brak zainteresowania zarówno
kosztami społecznymi, jak i postępującą degradacją środowiska.
1

J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski (red.): Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
narodowego, wydanie szóste. Warszawa 2008, s. 16
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Zainteresowanie ekonomii problematyką dotyczącą ochrony przyrody
i środowiska w czasach współczesnych, jest bezpośrednio powiązane z pojęciem
szczupłości zasobów naturalnych środowiska przyrodniczego. W zasadzie już od
XIX wieku, koncepcję szczupłości zasobów naturalnych traktuje się jako aksjomat
w większości teorii rozwoju gospodarczego. Wywarła ona decydujący wpływ
również na wszystkie inne późniejsze teorie, nie wyłączając współczesnych.
Koncepcja ta opiera się na następujących przesłankach: rozwój gospodarczy
zależy od zasobów, ilość zasobów jest ograniczona, rozwój musi napotkać granice,
2
które wyznaczają istniejące zasoby. Dziś już wiadomo, że takie zasoby przyrody,
jak: gleba, woda, powietrze czy bioróżnorodność nie mogą być traktowane jak
dobra wolne. Na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego ludzkości, wymagają
one podejmowania działań ochronnych. Oprócz podstawowych w tym zakresie
działań politycznych i prawno-administracyjnych, coraz większego znaczenia
nabierają środki ekonomiczne, które stosowane są w celu zwiększenia
skuteczności ochrony.
Środowisko i jego zasoby w myśli ekonomicznej
Wydaje się, że najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na myśl
ekonomiczną w analizowanym okresie, jest przyjęcie założenia, że prowadzona
w tym okresie polityka ochrony środowiska i przyrody jest pochodną tempa
3
i
kierunków
przyjętego
modelu
rozwoju
społeczno-gospodarczego.
Potwierdzeniem tej tezy jest ranga, jaką środowisko i jego zasoby zajmują w myśli
ekonomicznej XX wieku.
Problematyka ta, od lat siedemdziesiątych XX wieku zaczyna odgrywać
znaczącą rolę w rozwoju teorii gospodarowania, które zaczynają uwzględniać
zanieczyszczenie środowiska oraz ograniczoność zasobów naturalnych, budząc
takim podejściem duże kontrowersje. Nie wszyscy politycy podzielali bowiem
poglądy mówiące o koniczności ochrony przyrody i jej zasobów. Na przykład
w roku 1970 Książę Filip Walijski pisze: „Ochrona przyrody stała się szeroko
zakrojoną i jedną z najbardziej dokuczliwych przeszkód w rozwoju współczesnego
świata. Osiągnęliśmy wysoką sprawność „ekonomicznej oceny” każdego
zagadnienia i cokolwiek nie może być policzone w środku płatniczym, to tak samo
jak gdyby w ogóle nie istniało w naszym świecie. Zabiegi ochronne i cała ideologia
są kłopotliwe, przeto większość ludzi uważa, iż ignorowanie tych spraw jest
4
wskazaną i jedyną drogą wyjścia”.
Inspiracją dla podjęcia tej tematyki w myśli ekonomicznej tamtego okresu były
między innymi raporty Klubu Rzymskiego, a szczególnie raporty: „Granice wzrostu”
(1972) oraz „O nowy ład międzynarodowy” (1978). Raporty te, będące globalnymi
analizami opartymi o zjawisko wyczerpywania się zasobów naturalnych i coraz
większej degradacji środowiska rodzą nowe nurty w myśli ekonomicznej dotyczące
tych kwestii. Zaczynają wykształcać się nowe gałęzie w naukach ekonomicznych,
to jest: ekonomika ochrony środowiska i ekonomia środowiska, które uznają,

2

Por. A. Woś, Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Warszawa 1995, s. 41
Por. K. Górka, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska (w:) K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki,
Ochrona środowiska. Problemy ekonomiczne, społeczne i prawne. Warszawa 2001. s. 116
4
S. Myczkowski, Człowiek – Przyroda – Cywilizacja. Warszawa 1976, s. 354
3
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że zasoby środowiska naturalnego przyczyniają się do rozwoju gospodarczego
5
państw.
Wyróżnić tu można dwie koncepcje. Pierwsza, to koncepcja nowego ładu
międzynarodowego, która jest pochodną poszukiwań rozwiązania problemów
ekologicznych w skali globalnej. W jej ramach zajmowano się głównie kwestiami
związanymi z ograniczeniem wzrostu oraz sposobem przezwyciężenia bariery
6
surowcowej. Druga, to nurt eksponujący konieczność waloryzacji wszystkich
komponentów środowiska w tym zagadnień moralnych i wartości estetycznych.
W nurcie tym dominującą jest problematyka odpowiedzialności za środowisko.
Podnoszone są kwestie dotyczące podmiotu odpowiedzialności oraz uzasadnienia
7
granic odpowiedzialności człowieka za środowisko przyrodnicze.
Przekłada się to na coraz większe znaczenie i docenianie w polityce
gospodarczej zasobów naturalnych. Takie walory, jak: nieskażone powietrze,
czysta i zdrowa woda, piękny krajobraz, możliwości rekreacji czy też wartości
lecznicze, coraz częściej decydują o kształcie polityki gospodarczej, poprzez to,
8
że stały się dobrami ekonomicznymi.
Przedmiotem prowadzonych analiz staje się również zjawisko ograniczoności
zasobów naturalnych, które może prowadzić nie tylko do naruszenia równowagi
między ich zasobami a zapotrzebowaniem na nie, ale może również prowadzić
9
do kresu bytu materialnego. Na tej podstawie powstaje teoria o wzrastającej
10
względnej ograniczoności zasobów. Ograniczoność zasobów zaczęto wiązać ze
wzrostem populacji, zdrowiem oraz zapotrzebowaniem na dobra konsumpcyjne
i estetyczne. Takie ujęcie doprowadziło do powstania teorii systemu zamkniętego,
która uwzględniając ograniczoność zasobów, była jednak od poprzednich bardziej
optymistyczna. Stawiała jednak pytania, na które nie potrafiono jednoznacznie
odpowiedzieć, np. czy poziom technologii i techniki umożliwi ludzkości
w przyszłości sprowadzanie surowców z innych planet i umieszczanie tam
11
ziemskich odpadów.
Inne podejście do kwestii szczupłości zasobów prezentuje teoria
dynamicznego ujęcia zasobów. Zwraca uwagę przede wszystkim na to, że
zarówno wielkość zasobów, jak i ich jakość zależą od wiedzy i postępu
12
technicznego. Na tym gruncie rodzi się pogląd, że kwestia dostępności zasobów
jest uzależniona tylko od barier technicznych, dotyczących kwestii ich wydobycia,
co wiązać się będzie z większymi kosztami ich pozyskania. W ekonomii zaczyna
dominować przekonanie, że najważniejszą kwestią staje się oszczędzanie
zasobów, które musi w programach gospodarczych mieć priorytet nad ich
pozyskiwaniem. Takie podejście spowodowało powstanie tzw. problemu
5

Por. J. Machowski, Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój. Stan prawny na dzień
1 stycznia 2003 roku. Warszawa 2003, s. 95
6
Zob. K. Górka, Ekonomiczne aspekty ochrony …, op. cit., s. 117
7
Por. K. Ledwoń, Ekologiczne podstawy kształtowania technosfery. Warszawa-Wrocław 1998, s. 43-45
8
Por. B. Prandecka, Ochrona środowiska przyrodniczego a rozwój gospodarczy i społeczny (w:) Kopeć
D., Ratajczak N. (red.): Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy. Łódź 2008,
s. 13
9
Por. K. Górka, Ekonomiczne aspekty ochrony…, op. cit., s. 118
10
Por. ibidem
11
K. Górka nawiązuje do koncepcji K. E. Mouldinga i B. Ward, która przedstawia Ziemię jako pojazd
kosmiczny, posiadający skończone zasoby. Por. ibidem.
12
Por. ibidem, s. 119
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optymalnego tempa wykorzystania zasobów, który dotyczył pozyskiwania zasobów
z nowych złóż oraz oszczędniejszego ich wykorzystywania. Problem ten
spowodował konflikt między osiąganiem zamierzonych celów rozwoju
gospodarczego i dynamiką produkcji, a ochroną środowiska przyrodniczego,
który powodował trudności w określeniu właściwych zasad racjonalnego
wykorzystania zasobów naturalnych. Receptą na przezwyciężenie tych trudności
miał być postulat, dotyczący pogodzenia rozwoju gospodarczego z kwestiami
środowiskowymi zawierający się w koncepcji ekorozwoju.
Ekorozwój, jako koncepcja wyraźnie biocentryczna, zawierała postulat
podporządkowania działalności gospodarczej wymogom ochrony środowiska
i przyrody. To z kolei rodziło wiele problemów praktycznych, które można było
rozwiązać tylko poprzez określenie nowego systemu wartości, które powinny
zredefiniować cele rozwoju oraz poszerzyć horyzont czasowy gospodarowania
zasobami naturalnymi. To z kolei, wymuszało konieczność opracowania
i wdrożenia systemu instrumentów ekonomicznych pozwalających stymulować
odpowiednią
działalność
podmiotów
odpowiedzialnych
za
degradację
13
środowiska. Ta nowa perspektywa w postrzeganiu zasobów przyrody owocuje
nowym podejściem do tych kwestii, wyrażonym w sformułowaniu zasady
14
racjonalnego gospodarowania.
Jest to przełom w postrzeganiu zasobów naturalnych w myśli ekonomicznej.
Od tej pory racjonalne gospodarowanie nie jest utożsamiane już tylko
z maksymalizacją efektów ekonomicznych, ale również z zapewnieniem
jak najlepszej jakości życia, postrzeganej już nie tylko z perspektywy poziomu
konsumpcji, ale uwzględniającej także bezpieczeństwo, możliwość samorealizacji,
współuczestnictwo w zarządzaniu i stan środowiska. Następuje tym samym
przeniesienie akcentu z ochrony zasobów biotycznych środowiska naturalnego
na aspekty antropogenne środowiska przyrodniczego, traktowanego jako
środowisko życia człowieka. Podejście to powoduje w ekonomii neoklasycznej
oraz polityce gospodarczej znaczące przewartościowania. Dotyczą one
wyznaczenia nowych celów rozwoju gospodarczego i społecznego przy założeniu,
że racjonalne wykorzystanie zasobów nie tylko wpływa na obniżenie kosztów
produkcji, ale przyczynia się również do ochrony środowiska przyrodniczego
Postulowano np. w odniesieniu do przedsiębiorstw, upowszechniać zasadę
oszczędności (minimum kosztów) przy jednoczesnej rezygnacji z zasady
15
maksimum efektów, przy danych nakładach.
Na tej kanwie rozwija się pogląd, który wskazuje na konieczność ekologizacji
gospodarki, która ma prowadzić do ekonomizacji środowiska i ekologizacji
ekonomii. Ekologizacja gospodarki byłaby pierwszym etapem rozwijania ochrony
środowiska, która na tym etapie miała być realizowana przez normatywy i przepisy
prawne oraz regulacje bezpośrednie, które wymuszałyby ograniczenie emisji
13

Ibidem
Zasada ta, jak wskazuje K. Górka powinna uwzględniać w szerszym kontekście także procesy
rozwojowe w skali globalnej. Por. ibidem
15
Jak pisze K. Górka: „zasada racjonalnego gospodarowania sformułowana w tym rozumieniu przez
O. Langego jest w ostatnich latach przedmiotem kontrowersji. Została ona bowiem sformułowana
na podstawie prakseologicznej zasady wydajności i oszczędności w odniesieniu do przedsiębiorstwa
kierującego się kryterium rentowności (a nie z punktu widzenia racjonalności w ujęciu globalnym)”.
Por. ibidem, s. 125
14
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zanieczyszczeń oraz ograniczały skutecznie inne szkodliwe dla środowiska
działania. W etapie drugim, tj. ekonomizacji środowiska i ekologizacji ekonomii,
ochrona środowiska powinna być realizowana poprzez stosowanie instrumentów
ekonomiczno-rynkowych (stymulujących przedsięwzięcia ochronne) oraz
wdrażanie zasad ekorozwoju w wyniku dążenia do osiągnięcia nowych celów
16
gospodarowania i zachowań społecznych.
Zgodnie z dominującym nurtem ekonomii neoklasycznej takie kwestie,
jak rachunek mikroekonomiczny i oszczędzanie surowców, powinny prowadzić
do racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska. Uznano, że ekonomizacja
środowiska jest wystarczającym narzędziem jego ochrony, a ekonomia
neoklasyczna dobrze radzi sobie z tą problematyką. Takie podejście było oparte
na dwóch kardynalnych założeniach teorii neoklasycznej. Pierwsze z nich
zakładało racjonalność indywidualistycznej maksymalizacji korzyści, a drugie
zakładało substytucyjność wszystkich dóbr i czynników produkcji. Tym samym
można było stopniowo dopasowywać się – poprzez odpowiednie reakcje,
do sytuacji braku zasobów. Te założenia spowodowały, że uznano rynek,
17
jako doskonały mechanizm alokacji zasobów. Uznano również, że równomierny
wzrost gospodarczy w dłuższym okresie, przy tempie 4-5% rocznie, jest możliwy
do osiągnięcia tylko dzięki stabilności osiągniętej poprzez stosowanie
odpowiednich mechanizmów. Gdy nastąpią krótkotrwałe wahnięcia, właśnie
te mechanizmy pozwalają wrócić na ścieżkę rozwoju równomiernego
(zrównoważonego). Jak pisze K. Górka: „odnosi się to również do rozwoju
zrównoważonego ekologicznie, dlatego substytucja technologiczna i mechanizmy
cenowe zapobiegają powstawaniu barier wzrostu wynikających z wyczerpywania
się zasobów naturalnych”. Pogląd ten stanowił podstawę do zaniechania
18
poszukiwań nowych paradygmatów rozwoju.
Niektórzy ekonomiści, jak np.: T. Veblen, J. Schumpeter, G. Myrdal
oraz J.K. Galbraith, poddali tę teorię krytyce, wskazując na nieuwzględnianie
w teorii neoklasycznej rosnącej skali gospodarowania, rozdzielenia własności
od
zarządzania,
struktury
instytucjonalnej
społeczeństwa,
elementów
o charakterze społecznym (tzw. społecznego potencjału rozwoju), celów
długookresowych, planowania w skali międzynarodowej czy innowacyjności
przedsiębiorców. Wskazali tym samym na to, że w gospodarce czynniki społeczne
oraz państwo będę odgrywały coraz większą rolę. Na gruncie tych poglądów
krystalizują się nowe teorie ekonomiczne. Do najważniejszych z punktu widzenia
omawianej problematyki, można zaliczyć: nową teorię wzrostu, teorię realnego
cyklu koniunkturalnego oraz teorię wyboru politycznego (nową ekonomię
19
polityczną).

16

Por. ibidem, s. 126
Por. P. Jeżowski, Ekonomia środowiska a ekonomia ekologiczna (w:) P. Jeżowski, Ochrona
środowiska i ekorozwój. Warszawa 2000, s. 10.
18
K. Górka, Ekonomiczne aspekty ochrony…, op. cit., s. 126
19
Nowa teoria wzrostu, nazywana jest także teorią wzrostu endogennego. K. Górka charakteryzuje
ją w sposób następujący: „(…) zrywa z egzogenicznym ujmowaniem czynników pracy i postępu
technicznego na rzecz intensyfikacji kapitału ludzkiego i edukacji, innowacyjności oraz
międzynarodowego transferu kapitału i technologii. Procesy gospodarcze w tych warunkach
prowadza do konwergencji gospodarek narodowych, czyli upodabniania się systemów zarządzania
i wyrównywania się poziomu dochodu krajowego brutto (PKB)”. Poza tym wymienione teorie
17
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Kolejnym ważnym etapem w uwzględnianiu przyrody i środowiska w teoriach
ekonomicznych jest poddanie krytyce teorii neoklasycznej przez keynesistów
i postkeynesistów. Wiąże się to z wprowadzeniem do teorii ekonomii pojęcia funkcji
20
produkcyjnej przyrody. Keynesiści zwracali uwagę na to, że ochrony środowiska
i sposobów wykorzystania jego zasobów nie można traktować tylko jako
mechanizmu systemu rynkowego. Według nich może to spowodować wystąpienie
na rynku monopoli. Postkeynesiści natomiast uważali, że w kwestiach dotyczących
środowiska, najważniejsze jest polityczne zdeterminowanie co do konieczności
jego ochrony ze względu na potrzeby przyszłych pokoleń. Dlatego uważali,
że konieczne jest uwzględnianie ocen politycznych w kwestiach środowiskowych.
Dotyczy to przede wszystkim kwestii optymalnego wykorzystania zasobów
naturalnych. Kwestia ta zawiera w sobie problem polityczny związany z równością
i sprawiedliwością międzygeneracyjną dotyczący zakresu praw przyszłych pokoleń
do korzystania z zasobów i egzystowania w niezdegradowanym środowisku
21
przyrodniczym. Dalszy rozwój teorii postkeynesowskiej w odniesieniu do kwestii
uwzględniania przez nią koncepcji zrównoważonego rozwoju, jest związany z jej
22
ewolucją w kierunku trwałości ekologicznej. Ewolucja ta wyraża się przede
wszystkim w:
1. Łączeniu teorii ekonomii z dyscyplinami przyrodniczymi oraz z etyką.
2. Zastąpieniu indywidualizmu holizmem i globalizmem, co w efekcie
spowodowało powstanie ujęcia całościowego w przestrzeni: społeczeństwo
– gospodarka – środowisko.
3. Wdrożeniu zasad etyki dotyczących odpowiedzialności za środowisko
(etyki ekologicznej) a także poczucia interesu globalnego (dotyczącego
całej ludzkości).
4. Przyjęciu nowych, długofalowych celów w gospodarce, które zapewniają
ochronę
środowiska,
równowagę
ekosystemów
oraz
ochronę
bioróżnorodności.

eksponują system demokratyczny oraz stabilną sytuację społeczno-polityczną jako czynniki rozwoju
gospodarczego. Por. ibidem, s. 127
20
Jest to ważne, bo jak pisze K. Górka: „Do tej pory przyroda nie występowała w takiej roli; jedynie
ziemia była wymieniana – oprócz pracy i kapitału – jako czynnik produkcji, głównie w rolnictwie. (…)
Dopiero H. Hoetling w XX w. stworzył podwaliny „ekonomii zasobów”. Obecnie funkcję produkcyjną
przyrody stara się rozwinąć w teoretycznych modelach H. C. Binswanger proponując (…)
rozszerzenie analizy ekonomicznej – obejmującej dotychczas tylko produkt społeczny – na dobra
i usługi dostarczane przez samą przyrodę”. Por. ibidem, s. 127-128. Podobnie wypowiada się
E. Łustacz, która twierdzi, iż pomijanie w teoriach ekonomicznych oraz w strukturze wskaźników
określających poziom życia elementu środowiska (pomimo tego, że jest on czynnikiem poziom
ten konstytuującym), wymaga nie tyle rewizji panującego stanu rzeczy, ile opracowania teoretycznych
i metodologicznych podstaw „modelu życia” z definicji zawierającego komponent środowiska. Por.
E. Łustacz, Problemy konsumpcji w aspekcie ochrony środowiska, (w:) L. Łustacz (red.): Ochrona
środowiska. Refleksje prawne, ekonomiczne i socjologiczne. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk,
s. 71
21
Takie ujęcie tej problematyki, jest kontr stanowiskiem do poglądów ekonomii neoklasycznej, które
sprowadzało do kategorii pieniężnych wszelkie społeczne korzyści i koszty związane z korzystaniem
ze środowiska. Por. S. Czaja, A. Becla, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wrocław
2007, s. 390-391
22
Więcej na ten temat: P. Jeżowski, Postkeynesizm a zrównoważony rozwój, (w:) B. Poskrobko (red.):
Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Białystok 2007, s.171-181
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5. Wprowadzeniu jakości środowiska do rachunku dochodu narodowego
(PKB) oraz zwiększenie roli polityki gospodarczej w stymulowaniu rozwoju
technologii przyjaznych środowisku.
Tak głębokie modyfikacje teorii neoklasycznej doprowadzają w latach
siedemdziesiątych XX wieku do powstania nowego paradygmatu ekonomii, który
stanowi alternatywne podejście do problematyki rozwoju gospodarczego.
23
Jest to koncepcja zrównoważonego i trwałego rozwoju. Być może jest ona
kluczem do znalezienia tzw. trzeciej drogi rozwoju społeczno-gospodarczego,
gdyż obecnie jest najdalej idącym programem zmian systemowych. Koncepcji
zrównoważonego rozwoju ma charakter dynamiczny, który uwzględnia potrzeby
wzrastającej liczby ludności świata i jest wielowymiarowa. Np. Z. Silski wyróżnia
następujące wymiary zrównoważonego rozwoju: społeczny, ekonomiczny,
ekologiczny, geograficzny oraz kulturowy.
Wymiar społeczny zawiera w sobie zapewnienie stałego wzrostu dochodu
oraz większej równości w jego podziale, w procesie rozwoju. Wymiar ekonomiczny,
zależeć ma od stałego napływu inwestycji publicznych i prywatnych oraz
efektywnego zarządzania zasobami i właściwego stanu środowiska
przyrodniczego. Wymiar ekologiczny ma być osiągnięty poprzez rozszerzenie
potencjału rozwojowego „Ziemi” w drodze intensyfikacji wykorzystania jej
potencjału surowcowego różnych ekosystemów. Jego realizacja dotyczyć ma
przede wszystkim: minimalizacji szkód wyrządzanych ekosystemom utrzymującym
życie; ograniczania zużycia paliw kopalnych i innych szybko wyczerpujących się
bądź środowiskowo szkodliwych produktów; redukcję ilości zanieczyszczeń przez
ochronę źródeł energii i zasobów, recyklizację oraz wprowadzenie do użytku
zasobów odnawialnych i nieszkodliwych; poszukiwania technologii powodujących
małe zanieczyszczenia i efektywnie wykorzystujących zasoby oraz wspierania
ochrony środowiska właściwej dla odnawialnego rolnictwa, kładącego nacisk na
biologiczne metody osiągania trwałości. Wymiar geograficzny dotyczy problemu
degradacji środowiska wynikającej z nierównomiernego rozmieszczenia ludzkiego
osadnictwa i działalności gospodarczej np.: nadmierna koncentracja ludności na
obszarach metropolitalnych oraz niszczenie wrażliwych, życiowo ważnych
ekosystemów przez niekontrolowane procesy kolonizacyjne. Wymiar kulturowy,
wskazuje, że procesy modernizacji pochodzą ze źródeł wewnętrznych, powodując
przekształcenia w ramach kulturowej ciągłości. Stąd wielorakość dróg dojścia do
nowoczesności oraz konieczność przełożenia koncepcji trwałego rozwoju
na szereg rozwiązań specyficznych pod względem lokalnych warunków

23

Nazwę podaję za K. Górką. Por. K. Górka, Ekonomiczne aspekty ochrony…, op. cit., s. 128.
K. Waloszczyk natomiast używa nazwy trwały ekorozwój, jako kategorii ekonomii ekologicznej,
w której chodzi głównie o podkreślenie jakości życia. Jak pisze J. Jaroń: „Tacy myśliciele jak:
E. J. Mischan, E. Schumacher, H. Henderson, F. Capra, P. Fornallaz uważają, iż od lat kilkudziesięciu
jakość życia w państwach dobrobytu ciągle się pogarsza. To akcentowanie jakości życia jest pierwszą
zasadą ekonomii proekologicznej, drugą zasada tej ekonomii jest możliwie czysta, to jest
bezodpadowa lub nadająca się do odzysku produkcja (…). Trzecią zasadą proekologicznej ekonomii,
jest popieranie małego i średniego biznesu, ponieważ prowadzi to do zwiększenia zatrudnienia
i kreatywności ekonomicznej przeciętnych obywateli”. Zob. J. Jaroń, Ekologia, sozologia, ekofilozofia,
ekoetyka, ekonomia proekologiczna. Warszawa 1997, s. 197
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ekosystemowych, kulturowych czy nawet związanych z danym konkretnym
24
miejscem.
Problematyka dotycząca racjonalizacji wykorzystania zasobów naturalnych
środowiska oraz usług środowiska jest obecnie przedmiotem zainteresowania
25
ekonomistów w nurcie ekonomii rozwoju. W ramach tego nurtu budowano
globalne modele wzrostu, uwzgledniające uwarunkowania ekologiczne. Łączyły
one kwestie środowiskowe ze wzrostem demograficznym i gospodarczym oraz
uwzględniały różnice rozwojowe między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi
się z perspektywy zanieczyszczenia środowiska, wyczerpywania zasobów
naturalnych oraz produkcji żywności.
Również nurt Nowej Ekonomii Instytucjonalnej (NEI) zajmuje się problematyką
zrównoważonego rozwoju, chociaż jak zaznacza B. Fiedor, nie jest ona zasadniczą
domeną badań tego nurtu. Badania, które w ramach tego nurtu były podejmowane,
dotyczyły głównie kwestii związanych z tzw. ładem ekologicznym. Zgodnie
z założeniami tego nurtu, dla urzeczywistnienia celów zrównoważonego rozwoju
konieczna jest odpowiednia „obudowa” instytucjonalna, a w szczególności
konieczność tworzenia instytucji zarówno formalnych, jak i nieformalnych.
Także Nowa Ekonomia Polityczna (NEP, teoria wyboru publicznego),
stwarza możliwość analizy mechanizmów związanych z funkcjonowaniem
zrównoważonego rozwoju z perspektywy identyfikacji zarówno aktorów życia
społecznego, jak i motywów ich działania, które ma na celu osiągnięcie celów
26
zrównoważonego rozwoju.
Podsumowanie
Analiza zaprezentowanych teorii oraz nurtów ekonomicznych wyraźnie
wskazuje, że podejście do znaczenia zasobów środowiska w myśli ekonomicznej
ewoluowało od maksymalnego wykorzystania zasobów, optymalizację
wykorzystania zasobów, ekorozwój do zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj
ekonomia wyraźnie wskazuje, że najważniejszymi czynnikami związanym
z wykorzystywaniem zasobów naturalnych są: możliwość zaspokojenia aspiracji
rozwojowych obecnego pokolenia jak również zabezpieczenie możliwości rozwoju
przyszłych pokoleń. Konieczne jest więc racjonalizowanie korzystania
z dostępnych zasobów, jak również ochrona środowiska naturalnego oraz
przyrody, której funkcja produkcyjna weszła już do kanonów myśli ekonomicznej.
Takie ujęcie kwestii związanych z ochroną środowiska i jego zasobów
surowcowych, jak również ochrony przyrody przekłada się na bezpośrednio
na poziom bezpieczeństwa ekologicznego. Zagrożenia, jakie niosły i mogą
w dalszym ciągu nieść procesy rozwoju gospodarczego, zależą przede wszystkim
od przyjętego przez dane państwo modelu gospodarki. Wiele wskazuje na to,
że kwestie ekologiczne stały się w obecnej dobie jedną z ważniejszych przesłanek
24

Por. Z. Silski, Współzależności między ochroną i kształtowaniem środowiska teorią i praktyką rozwoju
społeczno-gospodarczego (w:) Z. Silski, T. Madej, Gospodarka a środowisko naturalne. Koszalin
1997, s. 74-75
25
Problematyka dotycząca styku gospodarki i środowiska podejmowana jest obecnie przez
przedstawicieli wszystkich głównych szkół i nurtów ekonomicznych. Por. R. Piasecki (red.): Ekonomia
rozwoju. Warszawa 2007, s. 221
26
Więcej na ten temat: B. Fiedor, Nowa ekonomia instytucjonalna a zrównoważony rozwój, (w:)
B. Poskrobko (red.): Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem. Białystok 2007,
s. 151-169
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w tym względzie. Zaproponowany model rozwoju zrównoważonego potwierdza
to założenie. Zarówno w rozwoju gospodarczym, jak i działaniach na rzecz
bezpieczeństwa ekologicznego podstawą jest osiągnięcie celów zrównoważonego
rozwoju. Powiązanie ekonomii z bezpieczeństwem ekologicznym występuje
obecnie na wielu poziomach. Od kwestii globalnych, jak np. działania
przeciwdziałające ociepleniu klimatu, walka z głodem, ubóstwem, chorobami,
analfabetyzmem, utratą bioróżnorodności, pomocy państwom słabo rozwiniętym
do działań lokalnych związanych np. z dostępnością do zasobów środowiska.
Czynniki ekonomiczne są więc obecnie ważnymi determinantami bezpieczeństwa
ekologicznego zarówno na poziomie globalnym, jak i poszczególnych państw.
W związku z tym, bezpieczeństwo ekologiczne nie może już być traktowane
jako tylko działania mające na celu ochronę środowiska i przyrody czy też działania
następcze po wystąpieniu zagrożenia, które nazywamy ekologicznym, ale stało się
wielowymiarowym i wielopłaszczyznowym procesem, mającym na celu
zapewnienie ludziom właściwego poziomu jakości życia, zarówno w skali globalnej,
jak i lokalnej.
Streszczenie
Artykuł dotyczy ważnego zagadnienia, jakim jest postrzeganie zasobów
środowiska naturalnego, jego stanu oraz ochrony w myśli ekonomicznej. Czynniki
te odgrywają ważną rolę w problematyce bezpieczeństwa ekologicznego, zarówno
w skali globalnej, jak i lokalnej. Przyjęcie odpowiedniego modelu rozwoju
gospodarczego, warunkuje bowiem stan bezpieczeństwa ekologicznego.
Międzynarodowe inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, podejmowane
w tym zakresie od lat 70. XX wieku, niewątpliwie przyczyniły się do
zainteresowania tą problematyką przez ekonomię. Znalazło to odbicie
w ewolucji poglądów dotyczących tej problematyki, zawartych w teoriach i nurtach
ekonomicznych tamtego okresu, co w efekcie doprowadziło do zaproponowania
nowego paradygmatu rozwoju, jakim jest zrównoważony rozwój. Wdrażanie
tej koncepcji jest również podstawą do zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa ekologicznego, warunkującego zarówno podstawy życia
biologicznego na Ziemi, jak również jakość życia ludzi. Dlatego czynniki
ekonomiczne są ważnymi determinantami zarówno globalnego, jak i regionalnego
oraz lokalnego bezpieczeństwa ekologicznego.
Słowa klucze: bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomia, zasoby naturalne,
zrównoważony rozwój, myśl ekonomiczna, teorie ekonomiczne
Summary
The article concerns an important issue, which is the perception
of environmental resources, its status and protection in economic thought. These
factors play an important role in the issues of ecological security both on a global
and a local scale. Accepting an appropriate model of an economic development
determines the state of ecological security. International initiatives in the field
of environmental protection undertaken since the 1970s, have undoubtedly
contributed to the economy's interest in this subject. This was reflected
in the evolution of views on this subject, contained in the theories and economic
trends of that period, which ultimately led to the propose new paradigm
of development which is sustainable. The implementation of this concept is
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also the basis for ensuring an adequate level of ecological safety conditioning
both the basis of biological life on Earth as well as the quality of people’s life.
Therefore, economic factors are important determinants of both global, regional
and local ecological security.
Key words: ecological security, economics, natural resources, sustainable
development, economic thought, economic theories
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Anna GÓRSKA
IDEA ZERO WASTE JAKO INICJATYWA ODDOLNA
Wstęp
Europejczycy od wielu lat produkują coraz większe ilości odpadów, a ich dług
ekologiczny względem społeczeństwa rośnie. Mitem jest, że żyjemy w świecie
o nieskończonych zasobach, a co gorsze, z roku na rok środowisko jest coraz
bardziej zanieczyszczone odpadami. W związku z tym, należy zastanowić się
nad zmniejszeniem odpadów, oraz zagospodarowaniem już istniejących
niepotrzebnych rzeczy. Europejska strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju
wskazuje na niezbędne zmiany w tym temacie. Warto więc zastanowić się
nad społeczeństwem recyklingowym, które będzie uwzględniało redukcję zużycia
materiałów i energii w celu przekształcenia go w społeczeństwo o zerowej jakości
odpadów – zero waste, co zmniejsza zużycie materiałów i energii, ma wpływ
na gospodarkę lokalną i inicjatywy oddolne.
W czerwcu 2017 roku została zainicjowana przez organizacje środowiskowe
ze wszystkich państw śródziemnomorskich akcja Break Free From Plastic
Movement, aby ocalić kolebkę cywilizacji przed kryzysem związanym z produkcją
tworzyw sztucznych. Pierwsze spotkanie odbyło się rok wcześniej i było
1
wezwaniem do zmiany systemowej, by zapobiec zanieczyszczeniom.
W artykule tym przedstawione zostaną definicje zero waste, zasady działania
oraz przypadki wdrażania idei na przykładzie miast.
Studium definicji
Idea „zero waste” (pol. zero odpadów) jest filozofią zachęcającą do
wprowadzenia zmian w swoim życiu w taki sposób, by wszystkie produkty były
ponownie używane. W myśl tej idei, żadne odpady nie są składowane na
składowiskach odpadów lub spalane w spalarniach, ewentualnie ich bardzo
2
szczątkowe ilości. Filozofia ta opiera się na zasadzie minimalizmu i ponownego
wykorzystania na wzór natury. K. Malik podaje, że zero waste tworzy cykl
3
zamknięty, w którym używa się zasobów, zamiast tworzyć odpady.
Termin „zero waste” ma swoje początki w japońskim pojęciu kompleksowego
zarządzania jakością (TQM). Podejście to dotyczyło na początku przemysłu,
później zostało wykorzystane w idei recyklingu, ochrony środowiska i odpadów
komunalnych. Pojęcie to znane jest pod hasłem „zero śmieci” czy „zero odpadów”,
jednak termin ten mimo wszystko ma szersze znaczenie, oznacza bowiem „zero
4
marnowania”. Idea ta obejmuje odpowiedzialność producentów, eco-designu,
zmniejszenie ilości odpadów do minimum, zachęca do ponownego wykorzystania

1

http://www.zerowasteeurope.eu/category/waste/reduce-waste/ (pobrano 23.07.2017 r.)
E. Kowacka, K. Malik, Koncepcja „zero odpadów” jako element społecznej odpowiedzialności
biznesu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie”. 2013, nr 60, s. 45;
E. Lombardi, Zero Landfill is not Zero waste, „BioCycle Magazine”, 2011, nr 1
3
E. Kowacka, K. Malik, Koncepcja „zero odpadów”…, op. cit., s. 45
4
J. Gołębiewska, Śmieciowy detoks, http://progg.eu/smieciowy-detoks/ (pobrano 6.07.2017 r.)
2
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oraz recyklingu jako jednolitego działania. Idea zero waste oferuje nową politykę
5
i odchodzi od systemów spalarni.
Termin ten powstał w 1990 roku jako synonim całkowitego recyklingu, idei, że
wszystkie odrzuty zawsze powinny być zachowane do ponownego wykorzystania
6
komercyjnego. Koncepcja zero waste to przeciwieństwo marnowania.
Definicja przyjęta przez Zero Waste International Alliance (ZWIA) brzmi
następująco: „zero waste to cel, który ma charakter etyczny, ekonomiczny, wydajny
i wizjonerski, pomagający ludziom zmieniać swoje style życia i praktyki,
naśladować trwałe naturalne cykle, w których wszystkie odrzucone materiały mają
7
stać się źródłami dla innych”.
Realizacja idei eliminuje wszystko, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi,
zwierząt, i planety, zarówno na lądzie, w wodzie czy powietrzu.
Zero waste oznacza zaprojektowanie i zarządzanie produktami i procesami,
tak, aby systematycznie unikać i eliminować ich objętość oraz toksyczność
odpadów i materiałów, w celu odzyskiwania, oszczędzania wszystkich zasobów,
8
bez spalania czy ich grzebania.
W. Snow i J. Dickinson stwierdzili, że zero waste odnosi się do metod
zarządzania odpadami i planowania, skupiając się na zapobieganiu ich
9
powstawania w przeciwieństwie do zarządzania odpadami końcowymi.
GrassRoots Recycling Network (GRRN) definiuje zero waste jako zasadę
projektowania XXI wieku, obejmującą recykling, wykraczającą „poza recykling”,
poprzez zastosowanie systemowego podejścia do przepływu zasobów i odpadów
10
przy współudziale społeczeństwa.
Zero waste maksymalizuje recykling, minimalizuje marnotrawstwo, zmniejsza
konsumpcję i zapewnia, że produkty są ponownie używane, naprawiane lub
recyklingowane z powrotem do przyrody lub na rynek. Zadaniem zero waste jest
11
wyeliminowanie odpadów a nie zarządzanie nimi.
Zasady zero waste
Istnieją trzy wersje zasad zero waste: 3R, 5R, a obecnie można mówić
już o 8R.
Najważniejsza zasada 3R opiera się na hasłach: reduce, reuse i recycle,
12
czyli redukcji, ponownym wykorzystaniu i recyklingu. Filozofia wtóruje myśli
o wielokrotnym wykorzystywaniu rzeczy na wiele sposobów. Ogranicza kupowanie
produktów w opakowaniach, na zakupy zabiera się własne materiałowe torby,
szklane słoiki, pojemniki a papierowe ręczniki zastępuje bawełnianymi
ściereczkami. Istotny dla tej idei jest minimalizm, a więc rezygnowanie z wielu
zbędnych produktów. Rzeczy oddawane są do recyklingu, naprawiane i używane
13
przez innych ponownie.
5

R. Murray, Zero Waste, Greenpeace Environmental Trust Canonbury. London 2002, s. 3
http://urbanore.com/zero-waste-resources/ (pobrano 5.07.2017 r.)
http://zwia.org/ za: https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_waste (pobrano 5.07.2017 r.)
8
Ibidem
9
W. Snow, J. Dickinson, The end of Waste: Zero Waste by 2020, Auckland Zero Waste, New Zealand
Trust, 2001
10
http://www.grrn.org/ (pobrano 5.07.2017 r.)
11
Ibidem
12
https://centaurus.org.pl/zerowaste_-_zycie_bez_smieci_czy_to_mozliwe/ (pobrano 5.07.2017 r.)
13
Ibidem
6
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Rysunek nr 1: Zasada 3R w zero waste.
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Źródło: opracowanie własne

Reduce – redukuj – to najważniejsza zasada zero waste, w myśl której
ogranicza się liczbę produkowanych przez siebie odpadów. W praktyce oznacza
to rezygnowanie z przetworzonych produktów, opakowanych w plastik/papier.
Jednak, aby taka zasada zadziałała na szczeblu ogólnospołecznym, niezbędna
jest akcja informacyjna na temat nadmiernej produkcji rzeczy w tym i odpadów.
Reuse – użyj ponownie – polega na wielokrotnym użytkowaniu każdej
rzeczy tak, by był z niej pożytek i nie musiała lądować na wysypisku czy w spalarni.
Zasada ta jest o tyle istotna, że wiele rzeczy kupowanych jest na raz, w celu
spełnienia zachcianek. Przykładem zasady reuse jest oddanie odzieży dla innych,
dzielenie się starymi meblami, jeśli kupujemy nowe, czy robienie innych
użytkowych rzeczy z tych, które się już posiada, np. wazon ze szklanej butelki,
czy pojemniki na ryż, makaron ze słoików.
Recycle – przetwarzaj – zasada ta skupia się na recyklingu, czyli najpierw
segregowaniu odpadów a następnie na przetwarzaniu odpadów posegregowanych
na szkło, papier i plastik. Powstaje coraz więcej firm zajmujących się recyklingiem.
Inną wersją jest upcycle – przerabiaj.
Zasada 3R została powiększona przez Unię Europejską w kontekście
14
ograniczania odpadów o nowe dwie zasady: recover i renew.
Recover – odzyskuj – to zasada odnosząca się do pozyskiwania energii
z odpadów. Spalarnie odgrywają tu znaczącą rolę. Spalane są odpady
nienadające się do recyklingu. Powstała energia cieplna jest wykorzystywana
14

Zasada 5R – recykling i zrównoważone gospodarowanie odpadami, http://www.blog.esbud.pl/zasada5r-recykling-i-zrownowazone-gospodarowanie-odpadami/ (pobrano 28.07.2017 r.)
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w celu częściowego zapotrzebowania miast na energię. Przykładem jest
Sztokholm, w którym energia pozyskiwana jest z odpadów komunalnych.
Przy pomocy biogazu zasila komunikację miejską, która jest darmowa. Istnieją
podgrzewane chodniki, a zamiast koszy na śmieci są specjalne podziemne rury
zaciągające odpowiednio posegregowane odpady bezpośrednio do punktu
15
odbioru, gdzie zamieniane są w prąd i biogaz.
Renew – odnawiaj – zachęca z kolei producentów do tworzenia nowych
materiałów z biomasy, nowych technologii, w celu wydłużenia życia produktów,
16
jak i naprawiania starych zużytych rzeczy.
Rysunek nr 2 przedstawia zasadę 5R.
Rysunek nr 2: Zasada 5R w zero waste.
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Użytkownicy zero waste dodają również zasady: rethink (przemyśl na nowo),
17
refuce – odmawiaj i rot – kompostuj (Rysunek nr 3). Można zatem mówić już
18
o zasadzie 8R.

15

http://www.banita.travel.pl/sztokholm-inaczej/ (pobrano 28.07.2017 r.)
Zasada 5R – recykling i zrównoważone gospodarowanie odpadami, http://www.blog.esbud.pl/zasada5r-recykling-i-zrownowazone-gospodarowanie-odpadami/ (pobrano 28.07.2017 r.)
17
Ibidem
18
http://noweko.pl/zasada-5r/, (pobrano 28.07.2017 r.)
16
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Rysunek nr 3: Zasada 8R w zero waste.
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Zero waste relatywnie mniej kosztuje aniżeli marnowanie odpadów poprzez
ich spalanie. Celem polityki zero odpadów jest maksymalny odzysk materiałów
19
i zero składowania czy spalania.
Strategie idei zero waste na świecie
Nie ma pojedynczej strategii, która eliminowałaby problem odpadów.
Niezbędne są regulacje prawne, oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie.
Według EPA (United States Environmental Protection Agency), aby
20
zmniejszyć ilość odpadów, należy wykonać dziesięć kroków:
─ współpraca z EPA;
─ stworzenie zespołu;
19
20

http://urbanore.com/zero-waste-resources/ (pobrano 5.07.2017 r.)
E. Kowacka, K. Malik, Koncepcja „zero odpadów”…, op. cit., s. 46
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─
─
─
─
─
─
─
─

ocena składu odpadów;
ustalenie celu oraz planu podstawowego;
wdrożenie ustalonego programu;
edukacja pracowników;
ocena postępów;
raport osiągnięć;
dążenie do sukcesu i stabilizacja tempa;
analiza oraz ocena efektów.

Istnieje strategia włączenia idei zero waste w łańcuchu dostaw, poprzez
outsourcing. Ideę zero waste wprowadzają wielkie firmy, takie jak Unilever, Dulux,
21
Toyota, Honda, GM czy Subaru.
Idea wykorzystywana jest również przez miasta i samorządy. Przykładem
są: Sardynia i Capannori we Włoszech czy Oakland w USA.
Sardynia wdrożyła odrębny system zbierania odpadów od drzwi do drzwi,
którego gminy same ponoszą odpowiedzialność za składowane odpady
i są karane lub wynagradzane za ich ilość. Dzięki inicjatywie zero waste, Sardynia
i zero waste Italy – Sardynia osiągnęła w 2015 roku poziom recyklingu
regionalnego w wysokości 56%.
W sprawozdaniu pt. „W sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
22
w Sardynii” z 2015 roku, można odnotować, że z 377 gmin, aż 206 osiągnęło
wskaźnik recyklingu powyżej 65%, podczas gdy 47 – powyżej 75%.
Jest oczywiste, że z powodu tych starań, całkowita ilość odpadów wysłanych
do utylizacji w Sardynii maleje, co można zauważyć w poniższej tabeli nr 1.
Tabela nr 1: Produkcja odpadów komunalnych na Sardynii w latach 2006-2015
(dane liczbowe wyrażone w tonach na rok).

Źródło: Opracowanie polskie – własne z 17° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani
in Sardegna Anno 2015, AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE
SARDIGNA, Dicembre 2016, plik pdf, s. 33; http://www.sardegnaambiente.it/documenti/
21_393_20170307103332.pdf (pobrano 25.07.2017 r.)
21
22

Ibidem, s. 49
17° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna Anno 2015, AGENTZIA REGIONALE PRO
S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA, Dicembre 2016, plik pdf: http://www.sardegnaambie
nte.it/documenti/21_393_20170307103332.pdf (pobrano 25.07.2017 r.)
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Sardynia zmniejszyła wytwarzanie odpadów o 16% (143 724 ton) w 2015 roku
w porównaniu do 2009 roku, przy czym spadła połowę liczba odpadów
zutylizowanych z 690 647 ton w 2009 roku do 312 987 ton w 2015 roku
(tj. o 54,7%). Wzrosła zaś ilość odpadów zróżnicowanych o 137,3% w badanym
okresie. Odpady zróżnicowane to odpady przeznaczone do odzysku. W 2015 roku
stanowiły 56,4% produktów odpadowych, z tego, jak czytamy w raporcie, 37,8%
jest przetwarzane a 5,9% składowane na wysypisku. Odpady niesegregowane
są zmniejszane ze względu na ochronę środowiska, obecnie palone w spalarni
przez Tecnocasic.
Rysunek nr 4:
w Sardynii w 2015 roku.
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Źródło: Opracowanie polskie – własne z 17° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani
in Sardegna Anno 2015, AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE
SARDIGNA, Dicembre 2016, plik pdf, s. 33; http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_
393_20170307103332.pdf (pobrano 25.07.2017 r.)

Innym przykładem włoskiego miasta jest Capannori, gmina która cechuje się
23
jednym z największych wskaźników recyklingu odpadów komunalnych w Europie.
Ludność tej gminy to 46 700 osób. W ciągu 10 lat miasto zredukowało odpady
o 40%, a obecnie 82% odpadów zbierana jest u źródła. Idea zero waste w tej
gminie znalazła swoją realizację z uwagi na bojkot spalarni, która miała powstać
w pobliżu. W 2012 roku część wsi objęto taryfą: „płać za tyle ile wyrzucasz
(PAYT – pay-as-you-throw)”. W regionach gdzie realizowana była taryfa, uzyskano
odbiór posegregowanych odpadów 90%. Realizacja idei zero waste wsparta jest
nowoczesną technologią i mikroczipami umieszczonymi na pojemnikach lub
workach. Następnie taryfa została rozszerzona na cały teren. Kluczem do poprawy
selektywnej zbiórki były wcześniejsze konsultacje społeczne. 99% mieszkańców
Capannori segreguje śmieci, a 94% jest usatysfakcjonowana z tego systemu.
Aby było jeszcze czyściej wprowadzono urządzenia do kompostowania, które
rozdawano za darmo stołówkom, a mieszkańcom kompostowniki. Warto dodać, że
mieszkańcy, którzy kompostują organiczne odpady dostają 10% upust podatku
23

E. Szekalska, Jak Capannori stało się miastem bezodpadowym (w:) www.teraz-srodowisko.pl/
aktualnosci/Jak-Capannori-stalo-sie-miastem-bezodpadowym-943.html (pobrano 17.01.2018)
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odpadowego. Dzięki tym zachętom aż 96% domostw kompostuje odpady
24
organiczne. Aby wyeliminować opakowania, delikatesy Effecorta oferują produkty
sypkie na wagę, które pakowane są do własnych pojemników, lub torebek
papierowych.
Jeśli już mowa o sklepach zero waste, tych pojawia się coraz więcej
25
a pierwsze powstały w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. I tak np. w Holandii
i Belgii działa od 1974 roku Dille & Kamille (obecnie 29), w Antwerpii – Robuust,
w Berlinie – supermarket Original Unverpackt, w Dreźnie – Lose, w Bristolu –
Scoopaway, we Włoszech – wspomniane Effecorta, w Czechach – Bezobalu,
Nebaleno (Praga), w Hiszpanii – Granel, w Austrii – wiedeński Lunzers MassGreisslerei. Sklepy zero waste zaczęły pojawiać się także w Polsce, i tak są
we Wrocławiu – Bez Pudła, w Warszawie – Nagie z Natury, w Poznaniu – BIOrę.
Idea zero waste wdrażana jest także w stolicy Słowenii – Lublanie. Lublana
to pierwsza europejska stolica w ramach UE, której działania oparte zostały na idei
zero waste. W przeciągu ostatniej dekady ilość selektywnie zebranych odpadów
na mieszkańca wzrosła z 16 do 145kg. Stolica przyjęła zobowiązanie, że do 2025
roku przynajmniej ¾ odpadów zostanie rozdzielonych oraz zmniejszy ilość
odpadów do 60 kg na mieszkańca rocznie, i nie wyrzuci więcej, jak 30 kg. Jako
jedyna stolica nie posiada spalarni. Wobec powyższego poszła w kierunku zero
waste. Głównym celem jest nie marnowanie cennych zasobów, zapobieganie
26
wytwarzania odpadów. Stawia na ponowny recykling.
Całkowity recykling nie jest możliwy bez pomocy przemysłu. Inicjatywa zero
waste świadomie wiąże „odpowiedzialność społeczną” z „odpowiedzialnością
przemysłową”. Łączy praktyki społecznościowe tj. ponowne użycie, naprawa,
recykling, i kompostowanie z eliminacją toksycznych odpadów i przeprojektowanie
opakowań produktów zgodnie z normami ekologicznymi. Istnieje potrzeba
rozwijania zrównoważonych społeczności i zrównoważonych firm. Zero waste łączy
praktykę etyczną i solidną wizję ekonomiczną przedsiębiorstw, które wpływają
na dobrobyt i poprawę gospodarczą regionu. Dlatego idea zero waste opłaca się
wszystkim. Tworzy bowiem lokalne zadania i przedsiębiorstwa, celem których jest
zbieranie i przetwarzanie materiałów na nowe produkty. W przedsiębiorstwa
ogranicza koszty utylizacji, zmniejsza zapotrzebowania na pierwotne materiały,
27
i zwiększa wydajność.
Obecny system przemysłowy i społeczeństwo działa w jednym kierunku.
Nastawione są na konsumpcyjny tryb życia, a co za tym idzie przepływ
pierwotnych zasobów do zanieczyszczających wysypisk i spalarni. Powoduje
to degradację środowiska. Powinno się przejść na cykl zamknięty, okrągły,
w którym to, co zostanie wyprodukowane da się wykorzystywać maksymalnie.
Natura w doskonałym swym obiegu nic nie marnuje. Wszystko jest idealnie
przetwarzane i czemuś służy. Warto zastanowić się także, nad zmniejszeniem
produkcji.

24

http://www.effecorta.it/ (pobrano 17.01.2018)
http://www.green-projects.pl/2015/12/sklepy-bez-opakowan/ (pobrano 17.01.2018)
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Obecnie temat ten zainteresował polskich naukowców i był podjęty
na VIII Konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”.
M. Gołębiewska, zajmująca się w Komisji Europejskiej sprawami środowiskowymi,
podkreślała podczas dyskusji, że najważniejszym aspektem w europejskiej polityce
odpadowej jest zapobieganie powstawania śmieci. Wdrożenie idei wymaga
aktywnego udziału wielu podmiotów rynku, współpracy lokalnych władz,
aż po samych mieszkańców. Podkreślono jednak, że w Polsce, 90% odpadów
to odpady przemysłowe a nie komunalne, w związku z czym przedsiębiorcy
28
powinni być włączeni w proces wprowadzania w życie zero waste.
Ponowny recykling – przykłady społeczne „ecoparków”
Jednym z przykładów działania ponownego recyklingu jest Urban Ore
w Kalifornii w USA. Działa od 30 lat, zarabia 3 mln dolarów rocznie i daje
29
27 pełnoetatowych, dobrze płatnych miejsc pracy. Początkowo, w 1976 roku,
miasto wezwało do ponownego zagospodarowania odpadów z uwagi na coraz
większe składowiska. Znajdowały się na nich różne odpady, od zwykłych
kompostowanych po auta. Należało zrobić z tego inicjatywę dla regionu. Zero
waste było, więc pilnym projektem i potrzebą dla kolejnych pokoleń w zakresie
ochrony środowiska i nie marnowania rzeczy.
Innym miejscem naprawy zużytych, starych rzeczy i ich odsprzedaży jest
ReCYCLE NORTH w Burlington w stanie Vermont. W roku 1991, firma rozpoczęła
innowacyjny program naprawy i odsprzedaży przedmiotów gospodarstwa
domowego, które w przeciwnym razie byłyby do wyrzucenia. Dzięki wizji
przedsiębiorstwa, 750 osób przeszło szkolenie zawodowe, nabyło umiejętności
niezbędne do podjęcia pracy zarobkowej, a 10 000 osób o niskich dochodach
otrzymało potrzebne artykuły gospodarstwa domowego i materiały budowlane.
Pozyskano ze składowiska ponad 10 000 ton materiałów, a 50 osób dzięki temu
przedsięwzięciu ma stałe zatrudnienie. Przedsięwzięcie jest społecznym
zamysłem, to model równowagi środowiska, edukacji, szkolenia i możliwości
30
ekonomicznych w centrum Vermont. W 2012 roku, w celu łagodzenia ubóstwa,
odzyskano i ponownie wykorzystano na rynku lokalnym 1,4 mln sztuk różnych
przedmiotów o wartości 7 mln dolarów i 5,264 ton odpadów. Firma każdego roku
bierze udział w różnych projektach pomocy ludziom. Gdy w 2011 roku udzielano
pomocy dotkniętym burzą tropikalną Irene, to w 2014 roku rozdano 700
komputerów złożonych z e-odpadów, monitorów i innych części, które przekazane
zostały z wysypiska do punktu. Przy okazji, stażyści zdobyli cenne doświadczenie,
niezbędne certyfikaty i możliwość późniejszego zatrudnienia. Komputery są
rozdawane, ale także sprzedawane za symboliczne kwoty, co generuje dochód
31
firmie i możliwość dalszego działania w idei zero waste. Głównym celem jest
ochrona środowiska, zmniejszenie ubóstwa i pomoc młodzieży oraz długotrwale
bezrobotnym zdobyć umiejętności i narzędzia do podjęcia pracy.
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Zero Waste – jak zacząć ideę w gminie?
Wiele społeczności wprowadziło przepisy prawne, w myśl których najlepszym
rozwiązaniem jest zarządzanie odpadami. I tak dla społeczności,która chce być
zero waste niezbędne są następujące kroki:
1. wyznaczenie celu na określony okres czasu (zwykle to 10-20 lat),
2. projekt programu konsultowany z daną społecznością,
3. edukacja w zakresie gospodarki odpadami, ekologii i zero waste,
4. nadzór specjalistów nad projektem,
5. udział lokalnej społeczności, powstawanie nowych firm z zakresu
recyklingu, upcyklingu, - zachęty finansowe, podatkowe,
6. pomoc dla ekologicznego rolnictwa – uprawy przydomowe, społeczne
inicjatywy oddolne, np. miejska farma itd., sklepy ekologiczne zero waste,
itd.,
7. na kompost powinna trafiać wyłącznie materia organiczna – kompostowniki
domowe, dane w ramach akcji – za darmo,
8. reverse vending – powstanie większej ilości automatów do recyklingu
butelek – upusty przy zakupach – programy lojalnościowe na produkty eko,
9. odbieranie odpadów niebezpiecznych za darmo w ramach programu,
10. stare składowiska mogą zmieniać się w parki przemysłowe, ekoparki.
Zmiany polityczne w zakresie zero waste mają wielki wpływ na gospodarkę
regionu, miasta, gminy. Warto zastanowić się, czy zamiast wydawać dużych kwot
32
pieniędzy na składowanie odpadów, nie lepiej zainwestować w nie jako zasoby.
Przykładem jest Szwecja, która z odpadów produkuje biogaz, posiada automaty
butelek, i w dużej mierze nastawiona jest na odzyskiwanie energii z odpadów.
Jednak sama idea zero waste byłaby najlepiej zorganizowana gdyby
nie produkowano odpadów, a wszystkie produkty były w szklanych pojemnikach,
które trafiałyby do hut lub parków przemysłowych lub zostawały w domach.
Tworzywa dopuszczalne w stylu zero waste to wszystkie, którym można dać drugie
życia, bądź szybko się rozłożą. Papier jest dopuszczalny, ale wyłącznie szary,
bez trujących farb.
Prawne rozwiązania zero waste przyjęły następujące społeczności:
 Canberra, Australia (populacja 300 000). Przyjęła plan bez marnowania
w 1996 roku do 2010. Zakładał on brak odpadów miasta do 2010.
Dwa składowiska zastąpiono „Nieruchomością odzyskiwania zasobów”.
Od tego czasu recykling wzrósł o 80%. W 2016 roku przyjęto nową ustawę
o gospodarce odpadami i odzyskiwaniu zasobów w celu dalszej
minimalizacji wytwarzania i składowania opadów, maksymalizacji
ponownego wykorzystania odpadów, wspierania innowacji i inwestycji
w gospodarowaniu odpadami, a także promowaniu odpowiedzialności
33
za redukcję odpadów.
 Del Norte, Kalifornia, USA (populacja 32 000). prowadzi swoją strategię
w zakresie odpadów stałych z kompleksowym planem zero-odpadów,
który został przyjęty w 2000 roku.
32
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 Nowa Zelandia – „Zero Waste New Zeland Trust” . W 2001 r. 40%
mieszkańców chciało wprowadzenia idei zero waste. Podejmowane
są starania by cel przyjęto na poziomie krajowym. Podstawowe cele
strategii to zmniejszenie szkodliwości skutków odpadów i poprawienie
efektywności wykorzystania zasobów. W 2017 roku przyjęto ustawę
zakazującą produkcji i sprzedaży produktów zawierających mikrokulki
z tworzyw sztucznych, z uwagi na ich niebiodegradowalność. Zawarte
są one w kosmetykach, peelingach, pastach do zębów, ściernych środkach
35
czyszczących itp. Dzięki podjętym działaniom udało się przekierować
z 60 do 90% odpadów ze składowisk do powtórnego odzysku. Szczególne
znaczenie ma przetwarzanie szkła. Rada okręgowa otrzymała nagrodę
Green Ribbon Kapiti za redukcję gazów cieplarnianych o 48%
w 2010 roku, ze względu na wiele inicjatyw związanych z energią
36
i odpadami.
 Seattle, Washington, USA (populacja 534,700). Inicjatywa została podjęta
w 1998 roku. Plan kładzie nacisk na zarządzanie zasobami odpadowymi.
 Hrabstwo Santa Cruz w USA (230 000 mieszkańców) przyjęło w 1999 roku
Zero Waste jako cel długoterminowy.
34

Zero waste to strategia, która nakłada na obywatela obowiązki, jednak
świadomy obywatel, działa na rzecz ochrony planety i dba o zrównoważony rozwój
dla przyszłych pokoleń.
Podsumowanie
Zero waste stanowi w obecnych czasach konsumpcjonizmu i nadmiernej
produkcji odpadów podstawowe wyzwanie. Warto byłoby uświadomić sobie,
że zawiera w sobie głębszą filozofię, której istota sprowadza się do minimalizmu
w życiu. Nie każdy chce sobie pozwolić na minimalizm w myśl zasady 8R,
większość woli wygodę i konsumpcyjny styl życia. Dlatego należałoby
od najmłodszych lat wprowadzić ideę zero waste jako modną, potrzebną
i skuteczną. Oznacza to zmianę stylu życia, wywieranie wpływu na korporacje,
rządy i lokalne gospodarki w celu ograniczenia produkcji odpadów, przy
jednoczesnej edukacji społeczeństwa, aby dbać o środowisko i w jaki sposób
to robić.
Streszczenie
Idea zero waste idealnie wpisuje się w politykę gospodarki obiegowej i wpływa
na ochronę środowiska. Celem artykułu jest zobrazowanie tej idei, jej elementów
składowych, ukazanie jej na przykładach. Wdrożenie idei „zero waste” wymaga
współpracy i aktywnego udziału wielu podmiotów, by mogła ona zadziałać zarówno
na gruncie indywidualnym, rodzinnym i lokalnym.
Słowa klucze: zero odpadów, recykling, energia z odpadów, odpady
komunalne, gospodarka odpadami komunalnymi
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Summary
The idea of zero waste ideally fits into the politics of the economy, and affects
the environment. The purpose of this article is to illustrate this idea, its constituent
elements, showing it by example. Implementing the idea of “zero waste” requires
the cooperation and active participation of many entities so that it can work
on the individual, family and local level.
Key words: zero waste, recycling, waste energy, municipal waste, municipal
waste management
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BEZPIECZEŃSTWO PIESZEJ TURYSTYKI GÓRSKIEJ W POLSCE
Wstęp
Turystyka górska w Polsce ciągle się rozwija. Wraz ze wzrostem
wynagrodzeń i wypłacanych świadczeń zwiększeniu ulega liczba turystów
w górach. Najwięcej podróżnych wybiera, głównie w czasie wakacji i ferii
zimowych, najbardziej sławne miejscowości m.in. Zakopane czy Szczawnicę,
z których można dotrzeć w różne miejsca pasma górskiego. W czasie wakacji
turyści chcą zdobyć sławne szczyty (Rysy, Giewont, Kasprowy Wierch, Babia
Góra, Trzy Korony) i miejsca (Morskie Oko, Dolina Kościeliska). Zwiększona ilość
osób na szlaku może przyczyniać się do zwiększenia liczby wypadków, a tym
samym zwiększenia interwencji ratowników górskich.
W artykule zawarto wybrane definicję dotyczące bezpieczeństwa, organizację
ratownictwa górskiego, zadania służb ratowniczych oraz przykłady wypadków.
Wybrane definicje
Góry – obszar Beskidu Niskiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu
Średniego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Żywieckiego, Beskidu Małego, Beskidu
Śląskiego, Bieszczadów, Gorców, Pienin, Sudetów Wschodnich, Sudetów
Środkowych, Sudetów Zachodnich, Tatr, pasma Spisko-Gubałowskiego oraz
Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej z wyłączeniem obszarów jednostek osadniczych
1
i dróg publicznych.
Ratownictwo górskie – organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które
uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia
2
w górach oraz transportowanie zwłok z gór.
Ratownik górski – osoba spełniająca wymagania określone w ustawie z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191,
poz. 1410 z późn. zm.) dla lekarza systemu oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu
technik ratownictwa górskiego i topografii obszaru, na którym działa dany podmiot
uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego, zatrudnioną lub pełniącą
3
służbę w tym podmiocie lub będącą członkiem tego podmiotu.
Wypadek – nagłe zdarzenie lub zachowanie, którego następstwem jest
naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia osoby przebywającej
4
w górach lub na zorganizowanych terenach narciarskich.

1

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych
terenach narciarskich (Dz. U. 2011, nr 208, poz. 1241 z późn. zm.)
2
Ibidem
3
Ibidem
4
Ibidem
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Organizacja ratownictwa górskiego w Polsce
Piesza turystyka górska w Polsce w znacznym stopniu zaczęła rozwijać się
od połowy XIX wieku, kiedy powstawały pierwsze organizacje turystyczne
m.in. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK). Powstałe w 1873 roku Polskie
Towarzystwo Tatrzańskie (PTT) odpowiedzialne było za budowę schronisk,
hoteli i szlaków. Zdobywanie tatrzańskich szczytów i rozwój narciarstwa stało
się przyczynkiem do utworzenia, w 1909 roku, pierwszego stowarzyszenia
ratowniczego w kraju – Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
(TOPR). W okresie międzywojennym TOPR zostało przyłączone do PTT,
a następnie wchodziło w strukturę zakopiańskiego oddziału PTT. Na terenie
pozostałych pasm górskich działały Stacje Ratunkowe Oddziałów PTT oraz
Zimowe Górskie Pogotowia Ratunkowe Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa.
Po wojnie połączono PTK oraz PTT i utworzono Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze (PTTK). W 1952 roku utworzono Sekcje Terenowe Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR): Tatrzańskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe PTTK z siedzibą w Zakopanem (TOPR), Beskidzkie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe PTTK z siedzibą w Bielsku-Białej (BOPR),
Krynickie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe PTTK z siedzibą w Krynicy (KOPR),
Sudeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Jeleniej Górze (SOPR).
W następnych latach TOPR, BOPR, KOPR i SOPR przekształcono kolejno
na Grupy Regionalne GOPR: Tatrzańska, Beskidzka, Krynicka oraz Sudecka.
W 1954 roku powstała Grupa Podhalańska, w 1961 r. Grupa Bieszczadzka,
a w 1976 r. Grupa Sudecka została podzielona na Grupę Karkonoską i Grupę
Wałbrzysko-Kłodzką. W 1977 GOPR zostało wyłączone ze struktur PTTK,
w związku z czym powstało odrębne stowarzyszenie. W 1991 roku Grupa
Tatrzańska GOPR odłączyła się od struktur GOPR-u i powstała samodzielna
organizacja pod nazwą Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą
w Zakopanem. Ostatnią powstałą grupą była powołana w 1998 roku Grupa
5
Jurajska.
W roku 2015 w ratownictwie górskim pracowało 1179 ratowników, z czego
1039 ochotników (893 w GOPR i 143 w TOPR) i 140 ratowników etatowych
6
(103 w GOPR i 37 w TOPR).
2
Obszar działania GOPR-u to 20,410 km powierzchni i 7,2 km szlaków
turystycznych. GOPR posiada siedem Stacji Centralnych (Szczyrk, Sanok,
Podlesice, Jelenia Góra, Krynica Zdrój, Rabka Zdrój, Wałbrzych), w których
pełnione są dyżury całodobowe, 37 Stacji Ratunkowych (25 całorocznych,
7
12 sezonowych) oraz 27 stacji i punktów dzierżawionych.
Obszar działań TOPR obejmuje Tatry i Pogórze Spisko-Gubałowskie.
Całoroczna baza znajduje się w centrum Zakopanego. W czasie wzmożonego
ruchu turystycznego uruchamiane są trzy bazy w: Dolinie Rybiego Potoku, Dolinie
8
Pięciu Stawów Polskich i Dolinie Suchej Wody.

5

GOPR, Służba ratownicza (w:) www.gopr.pl/historia-gopr/sluzba-ratownicza (pobrano 28.08.2017 r.)
GUS, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016. Warszawa 2016, s. 413
7
GOPR, O GOPR (w:) https://www.gopr.pl/gopr/o-gopr (pobrano 28.09.2017 r.)
8
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GOPR i TOPR działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą
o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach
9
narciarskich.
Zadania służb ratowniczych w górach
Zgodnie z art. 3 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich odpowiedzialnymi za zapewnienie
odpowiednich i bezpiecznych warunków należy m.in. do: ministra właściwego
do spraw wewnętrznych, samorządu terytorialnego, dyrekcji parków narodowych
i krajobrazowych położonych na obszarze gór (np. Tatrzański Park Narodowy,
Babiogórski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Pieniński Park
Narodowy). Wedle ustawy zapewnienie bezpieczeństwa polega na:
─ oznakowaniu terenów, obiektów i urządzeń do uprawiania sportu, rekreacji
lub turystyki;
─ ustaleniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia;
─ zapewnieniu podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa
górskiego warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które
uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia
lub zdrowia;
─ ogłaszaniu komunikatu lawinowego.
Nie tylko służby ratownicze mają swoje obowiązki, posiadają je także osoby
przebywające w górach (turyści, narciarze). Do ich obowiązków należy:
─ zapoznanie się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu
lub urządzenia i ich przestrzeganie;
─ stosowanie się do znaków;
─ zapoznanie się oraz dostosowanie swoich planów aktywności
do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy
pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania
się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia
zagrożenia lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków
atmosferycznych;
─ bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania
ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby
oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ
10
na bezpieczeństwo osób.
Grupy ratownicze TOPR i GOPR działają na podstawie odpowiednich
statutów, których zawarte są m.in. cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.
Cele GOPR-u realizowane są poprzez:
─ organizowanie i prowadzenie służby ratowniczej (szkolenie ratowników,
działalność ratownicza, utrzymywanie stałych punktów ratunkowych,
pomoc przy likwidowaniu klęsk żywiołowych i katastrof);
─ prowadzenie działalności zapobiegawczej (ogłaszanie komunikatów
lawinowych, działalność profilaktyczna i informacyjna);
11
─ ochronę naturalnego środowiska górskiego.
9

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. op. cit.
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. op. cit.
GOPR, Statut GOPR (w:) https://www.gopr.pl/gopr/statut-gopr (pobrano 28.08.2017 r.)
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Do celów TOPR-u i środku ich realizacji należy:
 ochrona zdrowia, prowadzenie ratownictwa i pomoc ofiarom katastrof
i klęsk żywiołowych;
 ochrona środowiska naturalnego;
 opracowywanie komunikatów lawinowych;
 prowadzenie zajęć profilaktycznych;
 organizowanie, kierowanie i prowadzenie działań ratowniczych;
12
 współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi.
Wypadkowość w latach 2010-2015
W tabeli poniżej (tabela nr 1) zamieszczono liczbę interwencji poszczególnych
grup GOPR-u i TOPR-u w latach 2010-2015.
Tabela nr 1: Liczba interwencji i ilość ratowników w latach 2010-2015.
Rok
Grupa
ratownicza

2010

2011

2012

2013

2014

2015

i

r

i

r

i

r

i

r

i

r

i

r

Beskidzka

975

280

712

423

461

340

201

397

182

286

235

302

Bieszczadzka

151

204

155

203

389

192

154

191

164

135

179

136

Jurajska

514

97

428

101

472

101

123

96

140

67

93

69

Karkonoska

174

153

186

153

532

157

314

160

242

84

334

94

Krynicka

373

262

343

230

162

228

98

210

76

145

117

145

Podhalańska

348

328

270

209

333

277

130

284

150

160

186

164

WałbrzyskoKłodzka

261

164

242

135

342

147

196

144

150

86

192

87

Tatrzańska

2055

251

2218

284

325

265

290

123

150

86

379

180

Suma

4851 1739

4554

1738 3016

1707

1506

1605

1254

1049

1715 1177

Gdzie: i – interwencje ogółem; r – liczba ratowników ogółem.
13
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W powyższej tabeli zobaczyć można zestawienie liczby interwencji
i ratowników w poszczególnych grupach ratowniczych GOPR-u i TOPR-u.
Zauważyć można różnice w ilości interwencji w zależności od grupy ratowniczej.
Najwięcej akcji ratowniczych i interwencji wykonuje się w grupie Tatrzańskiej
TOPR, co związane jest z rosnącą popularnością Tatr. Najczęściej wybieranymi
kierunkami wycieczek w tym paśmie gór jest Morskie Oko, Kasprowy Wierch,
Giewont oraz coraz częściej wybierana Orla Perć. Najmniej interwencji występuje
na terenie funkcjonowania grupy Jurajskiej GOPR. Zależy to od względnie małego,

12
13

TOPR, Statut TOPR (w:) http://www.topr.pl/organizacja-topr/statut-topr (pobrano 28.08.2017 r.)
GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (dane za lata 2001-2016). Warszawa
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w porównaniu do gór, obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a także
ukształtowaniem terenu.
Na rysunku poniżej (rysunek nr 1) przedstawiono liczebność interwencji
i ratowników ogółem w latach 2010-2015.
Rysunek nr 1: Liczebność interwencji i ratowników ogółem w latach 2010-2015.
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Gdzie: i – interwencje ogółem; r – liczba ratowników ogółem.
14
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na powyższym wykresie (rysunek nr 1) zauważyć można tendencję spadkową
ilości interwencji grup ratowniczych oraz ilości ratowników. Nagły spadek ilości
15
interwencji związany jest z nowelizacją ustawy, która zwolniła TOPR i GOPR
z obowiązku świadczenia pomocy na terenach narciarskich, albowiem obowiązek
ten przeszedł na właściciela obiektu. W związku z mniejsza liczbą interwencji
zmniejszeniu uległa liczba ratowników. Jedynie w 2013 roku liczba ratowników
przewyższała liczbę interwencji.
Przykłady wypadków w polskich górach
Jednym z największych wypadków w polskich górach była lawina w Białym
Jarze w Karkonoszach. Tragedia, w której zginęło 19 osób, miała miejsce
20 marca 1968 roku. W marcowy słoneczny poranek, pomimo ostrzeżeń GOPR-u
o nawisach śnieżnych, grupa turystów z Kujbyszewa wyruszyła czarnym szlakiem
z Karpacza na Śnieżkę. Grupa zamierzała wjechać wyciągiem na Kopę, jednakże
z powodu zbyt silnego wiatru - 25 m/s – wyciąg nie był czynny i część podróżnych
zrezygnowała z próby zdobycia Śnieżki. Na rozwidleniu szlaku, na Kopę
14
15

Ibidem
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. op. cit.
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i do schroniska Strzecha Akademicka, na 25 turystów zsunęło się ok. 50 tys. ton
śniegu, z prędkością ponad 100 km/h. Do Białego Jaru natychmiast udali się
okoliczni mieszkańcy, aby rozpocząć akcję ratowniczą. Sprzęt, jakim dysponował
GOPR był niewystarczający. Zasięg sąd do badania gruntu był niedostateczny,
gdyż wynosił 3 metry, a wysokość czoła lawiny – 20 metrów. Lawinisko miało
blisko kilometr długości i 80 m szerokości. Na zasypanym obszarze pracowali
ochotnicy, ratownicy GOPR i wojsko, które nieskutecznie próbowało odstrzelić
część niezsuniętego nawisu, ciągle zagrażającego wszystkim niosącym pomoc.
Do ratowników z polski dołączyła czechosłowacka Horská sluzba wraz z psem
tropiącym, który pomógł w zlokalizowaniu ciał ofiar. W lawinie zginęło 12 obywateli
ZSRR, czterech mieszkańców NRD i trzech Polaków. Zagrożenie lawinowe
w Białym Jarze podobnie jak w Kotle Łomnickim, Kotle Małego Stawy, Kotle
Somogorni i Śnieżnych Kotłach jest bardzo duże. Po wielu lawinach zdecydowano
16
się zamknąć Biały Jar na okres zimowy, jednakże wielu turystów ignoruje zakaz.
Drugim równie groźnym wypadkiem spowodowanym przesunięciem się mas
śniegu, była lawina 28 stycznia 2003 roku, w której zginęło 9 turystów. W styczniu
21 uczniów należących do Klubu Sportowego „Pion” działającego przy Liceum
Ogólnokształcącym nr 1 w Tychach wraz z bratem jednego z uczniów (drugi
opiekun) i założycielem Klubu udało się do Schroniska nad Morskim Okiem, aby
zdobyć najwyższy polski szczyt – Rysy. Po przybyciu grupy do schroniska
dyżurujący ratownik TOPR odradzał organizatorowi wycieczki próbę zdobycia
szczytu, jednakże została ona zbagatelizowana. Dzień później tj. 27 stycznia
pierwsza grupa zaliczyła udany atak na szczyt, czym zachęciła pozostałych
uczestników do wyprawy na Rysy. W nocy warunki atmosferyczne uległy
pogorszeniu, ociepliło się i zaczęło padać, w związku z czym ogłoszono drugi
stopień zagrożenia lawinowego. 28 stycznia jedenastu uczniów i dwóch opiekunów
udało się na szlak. Trzech uczniów z organizatorem szli na czele, a drugi opiekun
z tyłu. Czteroosobowa grupa idąca z przodu, znajdując się ponad Kotłem
pod Rysami, zauważyła, że 10-15 poniżej urywa się śnieg i zmierza do
znajdujących się 20 metrów niżej i wchodzących do żlebu osób. Lawina porwała
dziewięć osób. Pierwszego dnia spod śniegu wydobyto trzy osoby, z czego jedna
przeżyła. Kolejnego dnia na miejsce przybyli ratownicy Horskiej Zachrannej Sluzby
z psami tropiącymi. W trakcie transportu słowackich ratowników rozbiciu uległ
śmigłowiec TOPR-u „Sokół”. Dalsze poszukiwania były bezowocne. Ratownicy
podejrzewali, że ciała pozostałych uczestników zostały wtłoczone wraz
z lawiną do Czarnego Stawu. Po roztopieniu się pokrywy śnieżnej rozpoczęto
przeszukiwanie jeziora i odnaleziono pozostałe ciała. Winnym nieumyślnego
sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób uznano
17,18,19
założyciela Klubu „Pion”.
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Augustyn A., Największa tragedia w polskich górach (w:) http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,
19794023,najwieksza-tragedia-w-polskich-gorach.html?disableRedirects=true (pobrano 28.08.2017 r.)
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Szymaszek A., Lawina pod rysami – 10 lat po tragedii, w której zginęli licealiści (w:)
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Najbardziej znanym szlakiem w polskich górach jest Orla Perć. Szlak ten
uchodzi za najbardziej niebezpieczny w Tatrach, a pomimo tego szeroka grupa
nieprzygotowanych (fizycznie i sprzętowo) turystów próbuje go przejść. Otwarta
w 1906 roku „Orla”, wraz ze szlakami dojściowymi, pochłonęła ponad 140 ofiar,
20
co stanowi jedną piątą wszystkich ofiar w Tatrach. Przyczyn wypadków jest wiele:
poślizgnięcie na płatach zalegającego śniegu, pobłądzenia, spadające kamienie,
lawiny, czy też brak rozwagi i ostrożności.
Do wypadku spowodowanego najprawdopodobniej poślizgnięciem doszło
29 kwietna 2004 roku. Dyżurujący ratownik TOPR o godzinie 18:30 odebrał
zgłoszenie od turysty znajdującego się w Koziej Dolince, który widział osobę
spadającą z masywu Koziego Wierchu. Ratownicy udający się na akcję ratowniczą
znaleźli młodą kobietę. Ustalono, że spadła z, położonej 200 metrów wyżej, Koziej
Przełęczy Wyżnej. W skutek upadku kobieta poniosła śmierć na miejscu. Okazało
się również, że turystka wybrała się w góry wraz ze swoim kolegą. Ratownicy
wszczęli poszukiwania mężczyzny, którego udało się odnaleźć w Dolince Pustej.
Mężczyzna z urazem głowy i zanikiem pamięci został przetransportowany
21
do szpitala. W ciągu ostatnich kilku lat zauważyć można więcej turystów
w Tatrach z małymi dziećmi. Bardzo często turyści ci nie są wyposażeni
w odpowiedni sprzęt, a dzieci nie mają odpowiedniej kondycji na przejście
tak trudnego szlaku. Niejednokrotnie wyprawa taka kończy się udziałem śmigłowca
22,23
ratunkowego grupy TOPR.
Groźne są nie tylko same zdarzenia wypadkowe, ale także zachowanie
turystów. W ciągu ostatnich trzech lat ratownicy TOPR, policja i straż pożarna
ściągała liczne grupy turystów z Polany Włosienica, a także z parkingu na Palenicy
Białczańskiej. Po godzinie osiemnastej w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia
2015 roku grupa stu turystów wezwała pomoc, ponieważ nie mieli jak wrócić
z Polany Włosienica, gdyż wszystkie wozy konne, którymi chcieli wrócić, już nie
jeździły. Policja i straż pożarna odeskortowały podróżnych na parking na Palenicy
Białczańskiej, gdzie zaparkowane były ich samochody. Na tym samym parkingu
utknęła grupa niemogąca powrócić autobusami, gdyż te po osiemnastej już nie
24,25
kursowały.
Podobna sytuacja miała miejsce rok później 31 grudnia 2016 roku.
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Grupa osiemdziesięciu turystów, w tym 22 dzieci źle zaplanowała wycieczkę i nie
26,27
byli w stanie sami kontynuować drogi powrotnej.
Podsumowanie
Polskie góry są coraz chętniej odwiedzane, a liczba osób aktywnych fizycznie
ciągle rośnie. Rozwój ratownictwa górskiego, a tym samym lepsze wyposażenie
sprzętowe powala na sprawne i udane interwencje. Prowadzenie akcji
informacyjnych i szkoleń powoduje wzrost świadomości wśród turystów.
Świadomość ta przekłada się na wzrost bezpieczeństwa na szlaku. Jednakże
niejednokrotnie można spotkać osoby, które po raz pierwszy wybrały się w wysokie
partie gór, chcąc od razu zdobyć najwyższe szczyty. Osoby te przeważnie nie
posiadają odpowiedniego wyposażenia, wiedzy i przygotowanie fizycznego.
Historia pokazała, że tragedie w górach są wynikiem brawury, brakiem
odpowiedzialności i elementarnej wiedzy na temat gór (np. tragedia licealistów
porwanych przez lawinę). Przeprowadzone badania wykazały, iż najwięcej
wypadków zdarza się w Tatrach, a najmniej na terenie Jury KrakowskoCzęstochowskiej. Wynika to z faktu ukształtowania terenu i ilości turystów
chcących przejść dany szlak.
Streszczenie
W artykule podjęto tematykę bezpieczeństwa pieszej turystyki górskiej
w Polsce. Zamieszczono najważniejsze definicje (góry, ratownictwo górskie,
wypadek), historię, organizację i zadania ratownictwa górskiego w Polsce.
Następnie przedstawiono wypadkowość w latach 2010-2015. Zawiera ona liczbę
interwencji i ilość ratowników w poszczególnych grupach ratowniczych. Ostatnią
częścią artykułu są opisy największych wypadków w polskich górach.
Słowa klucze: bezpieczeństwo, góry, akcje ratownicze, wypadki
Summary
The paper presents the results of research on the safety of mountain tourism
in Poland. Contains the most important definitions (mountains, mountain rescue,
accident), history, organization and tasks of mountain rescue in Poland. Accident
presentation in 2010-2015, which includes the number of intervention
and the number of rescuers in each rescue group. The last part of this article
is the description of the biggest accidents in the Polish mountains.
Key words: safety, mountains, rescue actions, accidents
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UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Wstęp
Niewątpliwie na przełomie ostatnich lat rzeczywistość doznała ogromnych
zmian. Wykreowanie przez media wizja człowieka szczęśliwego zazwyczaj
połączona jest z bogactwem i dobrobytem. Świat za wszelką cenę stara się spełnić
postawione wymagania pozyskując jak najwięcej dóbr materialnych. Każdy wie,
że zapewnienie odpowiednich warunków materialnych przez człowieka nie jest
łatwą rzeczą. Poprzez ciężką i długotrwała pracę i oszczędzanie środków można
dorobić się potrzebnych dóbr. Jednakże wielu ludzi stara się za wszelką cenę
zarobić środki finansowe w szybki, lecz często nielegalny sposób. Często wówczas
dochodzi do łamania prawa, obowiązujących wartości. Oczywiście ma to swoje
negatywne konsekwencje dla społeczności lokalnych. Łamanie prawa oraz
nieprzestrzeganie zasad moralnych zawsze zagraża bezpieczeństwu. Głównym
celem powstania opracowania było przeanalizowanie wybranych aspektów
uwarunkowań bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Podjęto również rozważania o typologii zagrożeń związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa zbiorowości lokalnych oraz przybliżono wybrane zagrożenia,
na jakie mogą być narażone zbiorowości lokalne.
Typologia wybranych zagrożeń może ułatwić działanie w przypadku
wystąpienia symptomów danego niebezpieczeństwa oraz przyspieszyć możliwość
działania.
Typologia zagrożeń bezpieczeństwa zbiorowości lokalnych
Zapewnienie bezpieczeństwa zbiorowości lokalnych wiąże się z ogromnym
zaangażowaniem w działanie oraz stawianiem czoła trudnościom, które nierzadko
stają na drodze. Choć wydawałoby się, że niesienie pomocy jest czymś łatwym
i przyjemnym to w rzeczywistości może okazać się prawdziwym problemem oraz
nowym doświadczeniem w kontaktach z ludźmi. Skupiając uwagę na podejściu
pragmatycznym bezpieczeństwa zbiorowości lokalnych, ma się na myśli podejście
oraz aktywność, która to zapewnia możliwość swobody oraz przetrwania,
realizacji własnych interesów, podejmowaniu wyzwań oraz ograniczaniu ryzyka,
1
zapewniania obiektywnego i subiektywnego poczucia spokoju i porządku.
Podmiotem bezpieczeństwa mogą być jednostki wraz z ich ambicjami, potrzebami
rozwoju oraz samorealizacji jak i grupy społeczne czy też zbiorowości lokalne.
Utożsamiając się z powyższym podziałem bezpieczeństwa można wyróżnić
następujące rodzaje:
─ bezpieczeństwo indywidualne,
─ bezpieczeństwo grupowe,
─ bezpieczeństwo międzynarodowe,
1
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─ bezpieczeństwo narodowe,
─ bezpieczeństwo globalne.
Głównym celem zbiorowości lokalnych jest ich rozwój i dbanie o własne
interesy. Można z nich wyróżnić interesy pierwszo i drugorzędne. W pierwszej
grupie można wyróżnić dbałość o takie dobra jak zapewnienie sobie
jak najlepszego bytu. Mowa tutaj o zaspokojeniu podstawowych potrzeb takich
jak pożywienie, mieszkanie, odzież. Do tej grupy można zaliczyć również takie
wartości jak potrzeba posiadania samochodu, ubezpieczenia oraz wszelkie
potrzeby życia codziennego. Drugą wartością są potrzeby nadrzędne. Takie,
bez których człowiek mógłby funkcjonować i przetrwać, ale dzięki którym poziom
życia podnosi się. Dzięki prywatnej opiece medycznej dostęp do szybkiej
i profesjonalnej pomocy lekarskiej jest ułatwiony, prywatne przedszkole pozwalają
dzieciom uczyć się i wychowywać w miejscach o podwyższonym standardzie
natomiast prywatne ubezpieczenie chroni nas na wypadek nieprzewidzialnego
zdarzenia.
Obecnie pojęcie bezpieczeństwo ma znacznie szerszy zakres, niż
w przeszłości. W jego skład wchodzą aspekty:
─ wojskowe,
─ ekologiczne,
─ społeczne,
─ gospodarcze,
─ polityczne,
─ technologiczne.
Najczęściej pojęcie bezpieczeństwa określa się jako stan wolny od zagrożeń,
niepokoju. Tworzy on poczucie pewności. Stan „bez pieczy” od łacińskiego słowa
2
sine cira-securitas. Przeciwieństwem do słowa bezpieczeństwo jest pojęcie
zagrożenia. Najogólniej jest ono rozumiane jako brak poczucia bezpieczeństwa,
stan niepokoju. W dzisiejszych czasach zagrożenie jest codziennością,
rzeczywistością życia codziennego. W związku z tym identyfikacja zagrożeń
oraz wiedza o nich jest podstawowym warunkiem do rozpoczęcia działań
zapobiegawczych.
Bezpieczeństwo wojskowe opiera się w głównej mierze na przeciwdziałaniu
ataku zbrojnego. W przeszłości głównym przeciwnikiem państwa miał być inne
podmioty prawa międzynarodowego. Niestety, historia ataków przeciwko USA
nauczyła nas, że niebezpieczeństwo ataków militarnych nie wywodzi się jedynie
ze strony innych państw. Powstało wiele organizacji niebędących podmiotem
prawa międzynarodowego, które to są doskonale przygotowane zarówno
pod względem technologicznym, jak i szkoleniowym do przeprowadzania
zamachów na ludzkie życie. Naukowcy badając formy i sposoby wywierania
wpływów ekonomicznych, politycznych czy też kulturowych wyróżnili wiele form
bezpośredniego i pośredniego użycia siły. Do przykładów takich incydentów
zalicza się:
─ demonstracja siły,
─ dywersje militarne,
─ blokada militarna,
─ szantaż militarny,
2
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─ prowokacja militarna,
─ incydent graniczny,
─ ograniczone użycie środków przemocy zbrojnej,
─ zbrojne starcie graniczne,
─ napaść zbrojna grup nieformalnych,
─ konflikt lokalny,
3
─ konflikt między państwami.
Bezpieczeństwo ekologiczne odnosi się w głównej mierze do zagrożeń
skierowanych przeciwko funkcjonowania życiowej przyrody oraz naturalnego
środowiska życia człowieka. Zagrożenia porządku i harmonii funkcjonowania
przyrody może zostać spowodowane zarówno celowym działaniem człowiek
na szkodę środowiska, jak i czynnikami naturalnymi. Do owych czynników
naturalnych zaliczamy:
─ susze,
─ mrozy,
─ powodzie,
─ pożary,
─ wiatry,
─ trzęsienia ziemi,
─ lawiny,
4
─ pożary.
Do głównych zagrożeń bezpieczeństwa ekologicznego związanych
z działalnością człowieka zalicza się:
─ załamanie równowagi przyrodniczej poprzez nadmierną eksploatacje
zasobów środowiska,
─ zanieczyszczanie sfer ziemi i otocznia poprzez substancje pochodzenia
przemysłowego, komunalnego i transportowego,
─ postępująca degradacja ekosystemów w skutek zanieczyszczeń odpadami
5
toksycznymi oraz katastrof ekologicznych.
Pojęcie związane z zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego określa
wszelkiego rodzaju zagrożenia związane z utratą spokoju wśród społeczności
lokalnej. Mowa tutaj o takich zagrożeniach jak na przykład utrata życia i zdrowia
czy też tożsamości narodowej lub etnicznej. Ogółem mówiąc wszelkiego rodzaju
niebezpieczeństwa związane z obniżeniem poziomu spokoju wewnętrznego
ludności można zaliczyć do zagrożeń bezpieczeństwa społecznego. Powodem
takich zagrożeń jest odrębność pomiędzy zbiorowościami oraz wzajemnym
oddziaływaniem członków w owej zbiorowości. Różne warunki życia, odmienność
w komunikowaniu się, podział pracy a także zróżnicowany status życia
społecznego negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa pośród społeczności.
Główną przyczyną takiego zjawiska jest naruszenie wolności praw człowieka
i podstawowych wolności. Wolność człowiek jest prawem wrodzonym
i osobistym. Możliwość swobodnego wypowiadania się, szczęścia, decydowania
o własnym życiu, zakaz tortur i nieludzkiego traktowania oraz jedno
z najważniejszych przywilejów, czyli prawo do życia jest świętością, jeśli chodzi
3
4
5
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o życie i wolność człowieka. Naruszenie tych przywilejów wiąże się z zagrożeniem
bezpieczeństwa człowieka oraz łamaniem wszelkiego rodzaju konwencji,
6
a także przywilejów moralnych.
Zagrożenia gospodarcze są bardzo często utożsamiane z zagrożeniami
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Wpływ na poziom funkcjonowania
i rozwoju państwa ma bardzo wiele czynników. Najogólniej rzecz biorąc
to zadaniem każdego państwa jest pozyskanie jak największej ilości dóbr
materialnych oraz pieniędzy. Proces produkcji, wymiana handlowa, dostęp
do surowców naturalnych oraz ich wydobycie wpływają pozytywnie na rozwój
gospodarki państwa. W różnych przypadkach zagrożenie ekonomiczne państwa
może pojawić się w sytuacjach, gdy pojawi się sytuacja niskiego rozwoju
gospodarczego oraz dysproporcje rozwoju ekonomicznego na tle innych państw.
W takiej sytuacji jedno z państw staje się mało atrakcyjnym partnerem w handlu
oraz wymianie towarów, ponieważ nie jest w stanie zaproponować towarów
atrakcyjnych, wartych zainteresowania oraz wymiany na inne dobra. Pojawia się
wtedy zjawisko polegające na ograniczonym dostępie do wewnętrznej gospodarki
innych państw ich środków finansowych oraz zasobów naturalnych.
Do negatywnych skutków takiej sytuacji można zaliczyć również utratę rynków
zbytu, co powoduje utratę płynności finansowej oraz przepełnienie danego dobra
w państwie. W takiej sytuacji można mówić już o niestabilności finansowej danego
państwa oraz o kryzysie finansów publicznych. Kolejnym zagrożeniem może być
ograniczanie dostępu do najnowszych technologii przez państwo lepiej rozwinięte.
Powoduje to znaczną dysproporcje pomiędzy państwami oraz opóźnia rozwój
gospodarczy państwa słabiej rozwiniętego. Nowe technologie pozwalają
przyspieszyć rozwój oraz produkcje a także umożliwiają zastosowanie nowych
sposobów wydobycia surowców naturalnych. Skutkiem takiego zjawiska jest
blokada gospodarcza oraz dyskryminacja. W sytuacji, gdy gospodarka jednego
państwa staje na krawędzi bankructwa umożliwia to rozwój „szarej strefy”
gospodarki oraz powstawania grup przestępczych zajmujących się „praniem
7
brudnych pieniędzy” działających na szkodę skarbu państwa. Biorąc pod uwagę
niebezpieczeństwa oraz skutki zachwiania bezpieczeństwa ekonomicznego warto
wziąć pod uwagę sposoby oraz możliwości zapewnienia owego spokoju, ponieważ
skutki zachwiania taką gospodarką mogą być bardzo bolesne w skutkach a także
ciężkie w naprawie.
Według słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego
bezpieczeństwo polityczne określa się jako „stan, w którym nasilają się zadania
zorganizowanych grup społecznych (politycznych) uniemożliwiających wypełnianie
przez państwo jego głównych funkcji, a przez to osłabiające lub niweczące
8
działania organów lub instytucji realizujących cele i interesy narodowe”.
Wraz z postępem techniki, która ułatwia życie pojawiły się nowe zagrożenia
związane z zagrożeniami technologicznymi. Pojawienie się komputerów oraz
rozwój Internetu spowodował wręcz nieograniczone możliwości rozwoju. Niestety
dzięki szybkiemu postępowi pojawiły się również liczne zagrożenia związane
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z cyberprzestępczością. Internet umożliwił wielu hakerom dostęp do danych
różnych instytucji chroniących społeczeństwo oraz ich mienie.
Omówienie pojęcia demoralizacji
Demoralizacja według słownika języka polskiego demoralizacja jest to
zachowanie, które odbiega od ustalonych norm moralnych. Początkiem takiego
zachowania może być rozwiązłość obyczajów a kończąc na zachowania
9
prowadzących do łamania prawa. Aktem prawnych regulującym wszelkiego
rodzaju normy i wartości mogące zaliczać się jako podstawy do uznania
zachowania mającego znamiona demoralizacji wśród nieletnich uznaje się Ustawę
10
z dnia 26 października 1982 roku „o postępowaniu w sprawach o nieletnich”.
Ilekroć w ustawie mowa jest o osobach nieletnich rozumie się przez to osoby,
które ukończyły 18 roku życia. Wyżej wymieniony akt prawny stosuje się wobec
osób, które przed ukończeniem 18 roku życia dopuściły się czynów karalnych.
Naturalną rzeczą jest to, iż ustawa jednoznacznie określa, jakie to są czyny.
Otóż Art. 1 § 2 Pkt 2 Mówi nam, że czyn karalny, jakiego osoba nieletnia mogła się
dopuścić jest to przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz wykroczenia
z Art. 51, 62, 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 134 Kodeksu Wykroczeń.
Pierwsze z wykroczeń mogących popełnić osoba nieletnia, które zaliczy
się do przewinień mówiących o demoralizacji jest to zakłócanie spokoju i porządku
publicznego – Art. 51 KW. Mówi ono o tym, że jeżeli ktoś krzykiem, hałasem,
alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek
nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze aresztu,
11
ograniczenia wolności albo grzywny. Na co dzień młodzież bardzo często
dopuszcza się tego wykroczenia odtwarzając głośno muzykę w trakcie ciszy
nocnej lub bez wiedzy rodziców organizując nocne spotkanie towarzyskie
w mieszkaniu w trakcie, którego głośno się zachowują.
Kolejnym przewinieniem, na które popełnienie jest narażony młody człowiek
jest to czyn z Art. 69 KW, który mówi o wykroczeniu przeciwko oznaczaniu
przedmiotów. Czytając treść tego artykuły można dowiedzieć się, że umyślne
niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaku umieszczonego przez organ państwowy
12
podlega karze aresztu, grzywny albo karze naganny. Podróżując po polskich
drogach spotykamy się ze zjawiskiem polegającym na braku możliwości
odczytania znaku np. drogowego. Młodzież często nie zdaje sobie sprawy
z odpowiedzialności głupiego żartu oraz konsekwencji, jakie może wywołać
takie uszkodzenie. Kierowca jadący pierwszy nową drogą poprzez wprowadzenie
w błąd może spowodować zdarzenie drogowe, którego skutkiem może być
krzywda ludzka.
Następnym omówionym wykroczeniem będzie wykroczenie z Art. 74 KW.
czyli niszczenie znaków ostrzegawczych. Treść tego uchybienia mówi o tym,
że jeżeli ktoś niszczy, uszkadza, usuwa znak lub napis ostrzegający o grożącym
niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka podlega karze aresztu,
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ograniczenia wolności albo grzywny. Podobnie jak przy powyższym wykroczeniu
popełnianym najczęściej dla zabawy, młody człowiek może odpowiadać
przed sądem, ponieważ waga oraz konsekwencje tego wykroczenia mogą być
tragiczne w skutkach.
Rzucanie kamieniami w pojazd jest również bardzo częstym występkiem
popełnianym przez osoby poniżej 18 roku życia. Mówimy tutaj o czynie z Art. 76
KW, który mówi o tym, że rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazdy
mechaniczne będące w ruchu będzie karane grzywną, ograniczeniem wolności
14
lub aresztem. Wyżej wymienione łamanie prawa jest wykroczeniem bardzo
poważnym, za które sądy wymierzają surowe kary. Jest to również tworzenie
ogromnego zagrożenia w ruchu lądowy, ponieważ kamień rzucony np. z wiaduktu
w rozpędzony pojazd może spowodować wypadek, którego skutkiem może być
śmierć ludzka. Fakt niszczenia cudzego mienia w tym przypadku został celowo
pominięty ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu, w porównaniu z jaką
szkodą może zostać wyrządzony.
Wykroczenie z Art. 85 KW, czyli naruszenie obowiązków związanych
15
ze znakami drogowymi to nic innego jak usuwanie lub wyłączanie znaku lub
sygnału drogowego. Konsekwencje tego wykroczenia zostały już omówione
w związku z naruszeniem wykroczeń z Art. 69, 74 KW.
Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
16
tj. czyn z Art. 87 KW. Również zaliczane jest jako przewinienie prowadzące
do demoralizacji młodego człowieka. Prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu
alkoholu jest możliwe jedynie w sytuacji, jeżeli w trakcie badania krwi człowieka
na zawartość alkoholu wynik będzie oscylował w granicach od 0,2 do 0,5 promila.
Ramy te określa Art. 115 §16 Kodeksu karnego. W niektórych przypadkach
to wykroczenie może być również związkowe z Art. 94 KW, czyli prowadzeniem
17
pojazdu bez uprawnień.
Jednakże nie jest to oczywistością, ponieważ
w dzisiejszych czasach uprawnienia do kierowania pojazdem zostały znacznie
rozszerzone i może to być zarówno motorower, który również jest zaliczany
do pojazdów mechanicznych jak i samochody klasyfikujące się do poruszania się
w ramach ograniczeń, jakie stawia kategoria B1 prawa jazdy.
Demoralizacja jest również kradzież do kwoty ¼ minimalnego wynagrodzenia,
o którym mowa w Art. 119 KW Mówi nam on o tym, że jeżeli ktoś dopuści się
kradzieży nieprzekraczającej wyżej wymienionej kwoty podlega karze aresztu,
18
ograniczenia wolności albo grzywny. W dzisiejszych czasach wykroczenie jest
plagą nie tylko wśród młodzieży. Różnego rodzaju sklepy codziennie odnoszą
liczne straty spowodowane zwykłymi kradzieżami sklepowymi. Większość
interwencji Policji kończy się mandatem w wysokości od 20 do 50 złotych jednak
coraz częściej funkcjonariusze kierują sprawy do sądu, ponieważ sąd ma znacznie
większą możliwość ukarania złodzieja wyższą kwotą a w skrajnych przypadkach
nawet ograniczyć wolność osoby.
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Młodzi ludzie, którzy podatni są na nowe trendy bardzo często narażeni
są na możliwość popełnienia wykroczenia, o którym mówi Art. 122 KW,
czyli paserstwo. Chęć dokonania zakupu nowej, modnej rzeczy po podejrzanie
atrakcyjnej cenie wiedząc, że pochodzi ona z kradzieży lub przywłaszczenia
również jest wykroczeniem, za które młody człowiek odpowiada. Otóż Art. 122
Kodeksu wykroczeń mówi nam, że jeżeli ktoś nabywa mienie wiedząc o tym,
że pochodzi ono z kradzieży lub przywłaszczenia, lub pomaga do jej zbycia w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej lub pomaga w jej ukryciu, jeżeli wartość mienia
nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia podlega karze aresztu, grzywny
19
albo ograniczenia wolności. Warto tutaj zaznaczyć, że nie tylko kupowanie takich
dóbr jest karane, ale również pomoc w ich zbyciu lub przechowywanie takiej
rzeczy, o czym młodzież rzadko kiedy wie, a bardzo często się dopuszcza.
Art. 124 KW, czyli uszkodzenie mienia również jest wykroczeniem zaliczanym
jako proces demoralizacji nieletniego. Umyślne niszczenie, uszkadzanie lub
czynienie niezdatnej do użytku cudzej rzeczy, której szkoda nie przekracza
¼ minimalnego wynagrodzenia jest karana grzywną, ograniczeniem wolności lub
aresztem. Ponadto usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo również jest karane.
Ponadto, jeżeli wyżej wymienione wykroczenie zostanie popełnione można orzec
również obowiązek zapłaty równowartości za uszkodzone mienie albo obowiązek
20
przywrócenia do stanu poprzedniego. Tak więc za wyżej popełnione wykroczenie
można odpowiadać nie tylko jako popełnienie danego czynu, ale również może
zostać nałożony obowiązek naprawy uszkodzonego mienia.
Wraz z rosnącą popularnością oglądania rozrywki na żywo pojawia się kolejna
możliwość popełnienia wykroczenia a mianowicie nabywanie biletów w celu
odsprzedaży. Jest to przewinienie popełniane na podstawie Art. 133 KW. Artykuł
ten mówi o tym, że jeżeli ktoś nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu
na imprezy sportowe, rozrywkowe lub artystyczne albo takie bilety sprzedaje
z zyskiem podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Występek
ten jest popełniany najczęściej w trakcie dużych, dobrze rozreklamowanych imprez
masowych gdzie bilety zostają sprzedane w przeciągu kilku godzin od ogłoszenia
ich sprzedaży. Osoby, które w krótkim czasie dokonają zakupu dużej ilości biletów
mają szansę na duży zarobek. W trakcie upływu czasu pojawia się coraz to
większy problem w dokonaniu zakupu wejściówek na dane widowisko. Wtedy
pojawiają się osoby, które oferują możliwość odsprzedaży takich biletów za kwotę
kilkukrotnie wyższą popełniając tym samym wykroczenie, o którym mowa
w Art. 122 KW. Zazwyczaj z tym zjawiskiem spotykamy się przed meczami piłki
nożnej. Wtedy to odpowiednie służby starają się ujawnić taką osobę i zastosować
aparat represji celem zaprzestania tego procederu.
Wobec osoby nieletniej, czyli osoby w wieki od 13 do 18 roku życia można
zastosować aparat represji w postaci zastosowania środków wychowawczych oraz
środek poprawczy polegający na umieszczeniu osoby w zakładzie poprawczym.
Taka kara może być orzeczona tylko i wyłącznie w przypadku, gdy inne środki
wychowawcze nie są w stanie zapewnić skutecznej i odpowiedniej resocjalizacji
młodego człowieka. Rozumieć przez to można nieskuteczność zastosowanych kar
na daną osobę. Objawiać się to może ponownym popełnieniem czynu
19
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zabronionego lub też stałym uchylaniem się od obowiązku szkolnego. Wobec takiej
osoby sąd rodzinny może udzielić upomnienia oraz zobowiązać do określonego
21
postępowania.
Rozumieć przez to należy, że osoba skazana takim
postanowieniem sądu zobowiązana jest do naprawienia wyrządzonej szkody
wyrządzonej, wykonania określonych prac na rzecz pokrzywdzonego lub
społeczności lokalnej. Ponadto, gdy osoba uchyla się od obowiązku szkolnego sąd
może nakazać małoletniemu podjęcie nauki lub pracy czy też udział
w odpowiednich zajęciach terapeutycznych pomagających nauczyć taką osobę
prawidłowych wzorców zachowań. Dodatkowo decyzją sądu osoba może mieć
zakaz przebywania w środowisku, w którym przebywała do tej pory, ponieważ takie
otoczenie może mieć negatywny wpływ na resocjalizację osoby lub ją
22
uniemożliwi. Dodatkowo sąd może ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców
lub opiekunów prawnych, organizacji młodzieżowej lub innej organizacji, osoby
godnej zaufania, zakładu pracy, zastosować nadzór kuratora sądowego, który
regularnie odwiedza osobę oraz sprawuje nad nią nadzór. Systematyczna
dokumentacja sporządzana przez kuratora oraz wystawiana opinia umożliwia
sądowi wgląd w proces resocjalizacji małoletniego, przez co możliwe jest
zastosowanie innych środków lub zaprzestanie ich stosowania. Osobę małoletnią
można również skierować do ośrodka kuratorskiego lub organizacji, która dzięki
wykwalifikowanej kadrze oraz doświadczeniu terapeutycznym, wychowawczym,
szkoleniowym może pomóc młodej osobie w jej problemach. Wyżej wymienioną
osobę umieszcza się w takim ośrodki po uprzednim porozumieniu się z tą
organizacją czy instytucją. Kolejnym środkiem zapobiegania demoralizacji jest
orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczenie przepadku rzeczy
uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego, umieszczenie osoby
23
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub rodzinie zastępczej.
Demoralizacja wśród młodzieży w dzisiejszych czasach jest zjawiskiem
powszechnym, stale rozwijającym się. Łatwy dostęp do środków odurzających jest
główną przyczyną popełniania przez osoby wyżej wymienionych czynów karalnych.
Nierzadko też kradzieże stają się powodem do pozyskiwania środków na
zakup narkotyków czy alkoholu. Natomiast przeciwdziałanie demoralizacji oraz
wprowadzenie procesu resocjalizacji takiej osoby jest bardzo skomplikowanym
i długotrwałym działaniem. Wymaga on zaangażowania i współpracy wszelkich
organów państwowych a przede wszystkim rodziców bądź opiekunów prawnych.
Należy również pamiętać, że największą pracę musi włożyć osoba mająca problem
z przestrzeganiem prawa. To dzięki jej chęciom dążenia do samodoskonalenia się
oraz przestrzeganiu dyscypliny możliwe jest odniesienie sukcesu. Podsumowując
nasuwa się teza, że bardzo łatwo jest przestać przestrzegać prawa oraz odgórnie
określonych norm moralnych a powrót do stanu przeciwnego jest procesem
długotrwałym, wymagającym ogromnego poświęcenia.
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Streszczenie
W artykule podjęto próbę przeanalizowania wybranych uwarunkowań
bezpieczeństwa lokalnego. Podejście to wymaga przybliżenia typologii zagrożeń
na poziomie lokalnym. Uogólniając można stwierdzić, że na poziom
bezpieczeństwa, łamanie prawa wpływa między innymi chęć uzyskania w szybki
sposób środków finansowych.
Słowa klucze: bezpieczeństwo, społeczność lokalna, demoralizacja
Summary
The article describes selected conditions of a local security. This approach
demands an analyze of typology of hazards at the local level. Generally, a desire
to obtain quickly’s funds influences on a level of safety and on a violation of the
law norms.
Key words: security, local community, demoralization
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Piotr LIZAKOWSKI, Marcin FITAS, Adam KRAMPICHOWSKI
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
ROLA I ZNACZENIE STRAŻY GMINNYCH
W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I ICH WPŁYW
NA BEZPIECZEŃSTWO LOKALNE
Wstęp
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań
własnych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina podejmuje nie tylko
bezpośrednie działania o charakterze interwencyjnym. Na wzrost poziomu
bezpieczeństwa wpływa także realizacja innych zadań samorządu, których celem
jest ograniczanie pośrednich przyczyn stanowiących podłoże przestępczości oraz
patologii społecznych. Są to np. działania w obszarze edukacji, wychowania,
ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu,
1
narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinach. Straż Miejska została
powołana do szeroko pojętej pomocy w rozwiązywaniu problemów społeczności
lokalnej – gminy. Jej struktura została dostosowana do jak najlepszego kontaktu
z mieszkańcem, do jego oczekiwań. Strażnik – to nie „człowiek wyrwany z innego
świata”, to z reguły mieszkaniec tej samej gminy, który wie, jakiego rodzaju
problemy mogą występować na jej terenie, ale jednocześnie potrzebuje wsparcia
logistycznego, permanentnego dokształcania się, właściwego podejścia do osób
w skrajnych sytuacjach, jakie często nieoczekiwanie spotyka w swojej pracy.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy było powołanie nowej, umundurowanej
formacji porządkowej – Straży Miejskiej, podporządkowanej organom samorządu
terytorialnego. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki straży miejskiej jako
szczególnej instytucji samorządowej, oraz jej wpływ na bezpieczeństwo lokalne.
Artykuł składa się z trzech rozdziałów.
W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienia związane z istotą
samorządu terytorialnego, definicję systemu samorządowego w Polsce, podstawy
prawne jego funkcjonowania. Wskazano na strukturę organizacyjną gminy oraz
scharakteryzowano zadania własne i zlecone gminy.
W rozdziale drugim przedstawiono miejsce straży gminnej (miejskiej),
wskazując na tryb jej tworzenia oraz genezę jej powstania. Scharakteryzowano
podstawowe pojęcia, związane ze strażą gminną (miejską). Omówiono jej zadania
oraz kompetencje strażników.
W trzecim rozdziale przedstawiono strukturę organizacyjną w Straży Miejskiej
w Gdyni, przedstawiono wyniki podjętych interwencji w latach 2013-2015.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
Jednostki samorządów lokalnych mają za zadanie organizować działania
w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie,
a także koordynować współdziałanie podległych im gmin. Ponadto możliwe
są przypadki, w których „właściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć
1
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na powiat obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie należącym
do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń
dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością”. Do zadań
wykonywanych przez powiat należą również zadania powiatowych służb, inspekcji
i straży, które – mimo że znajdują się w pionie administracji rządowej –
są realizowane pod zwierzchnictwem starosty. Samodzielność w podejmowaniu
decyzji przez samorządy lokalne w zakresie realizacji zadań na rzecz spełnienia
potrzeb społeczeństwa rodzi pytanie, czy samorządy te są świadome, jakim
dysponują wachlarzem możliwości w zakresie kształtowania bezpieczeństwa
publicznego i ile z tych możliwości wykorzystują. Samorząd powołano w celu
realizacji zadań regionalnych i lokalnych, są to najczęściej zadania
administracyjne, które sprawniej mogą być realizowane przez lokalne organy,
potrafiące trafniej określić warunki i potrzeby danego regionu oraz elastycznie
reagować w przypadku różnych wydarzeń. Samorząd, wykonując uprawniony jest
ponadto do stosowania środków władczych, a w ramach wykonywania tych zadań
2
podlega nadzorowi ze strony państwa. Dodatkowo wprowadzenie systemu wyboru
przedstawicieli samorządu przez mieszkańców regionu pozwala im mieć poczucie,
że władza nie jest im narzucona, że mogą decydować, czy poziom świadczonych
3
im usług jest zadowalający oraz wprowadzać pożądane zmiany. Jednocześnie
mieszkańcy uczestniczą w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Budzenie
świadomości wśród nich, że mają wpływ, przynosi korzyści dla regionu,
aktywizując lokalną społeczność. Organy samorządu lokalnego przywrócono
w 1990 roku na mocy ustaw z dnia 8 marca o samorządzie terytorialnym. Zgodnie
z tzw. Małą Konstytucją z 1992 roku gmina stanowiła podstawową jednostkę
samorządu lokalnego – podstawową formę organizacji życia politycznego
w społecznościach lokalnych. Gminę definiowano jako związek obywateli
4
zamieszkujący dane terytorium. Gminy zyskały prawa oraz nałożono na nie
pewne obowiązki, które miał spełniać samorząd wybierany w demokratycznych
wyborach przez mieszkańców danego obszaru.
5
W Polsce w 1990 roku po zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
6
i uchwaleniu ustawy o samorządzie terytorialnym wprowadzono dualistyczny
model administracji publicznej w terenie. Zgodnie z Ustawą o samorządzie
gminnym „Samorząd terytorialny, to wydzielony na podstawie prawa organ
administracji publicznej, działający na określonym obszarze, którego mieszkańcy
tworzą na podstawie prawa wspólnotę i mogą podejmować decyzje w kwestii
realizacji potrzeb społeczności z danego terytorium; to instytucja lokalnej
społeczności, którą powołuje się, aby sprawowała na podległym jej terenie władzę
administracyjną, zapewniając jednocześnie jej odpowiednie środki finansowe, aby
7
mogła realizować zlecone zadania”. 1 stycznia 1999 roku nastąpiły istotne zmiany
w polskim systemie samorządności terytorialnej, weszła wtedy w życie reforma
administracji publicznej, która pogłębiła decentralizację ośrodków władzy w Polsce.
Reforma wprowadzała trójstopniowy podział administracyjny kraju na gminy,
2
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powiaty i województwa. Każdy szczebel administracyjny miał posiadać swój
własny organ samorządu terytorialnego. Kompetencje każdej z jednostek
administracyjnych są odrębne. Zadania, jakie ustawy nakładają na jednostki
administracyjne można podzielić na: własne (wynikające z inicjatywy danej
jednostki administracyjnej) i zlecone – przez organy administracji rządowej,
finansowane ze środków własnych gminy / powiatu / województwa oraz
finansowane z budżetu państwa. Na poziomie gminy zadaniem samorządu jest
przede wszystkim zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności: dbanie o porządek
i bezpieczeństwo publiczne, ekologię, komunikację, szkolnictwo służbę zdrowia
i opiekę społeczną. Władze gminy mogą ponadto wydawać tzw. przepisy gminne
obowiązujące tylko na terenie danej gminy.
Zadania własne i zlecone gminy
Pozycję prawną i rolę samorządu gminnego charakteryzuje zakres zadań
8
i kompetencji gmin, zawarty w rozdziale drugim ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z artykułem 6.1 ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych
podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach,
o których mowa w ustęp 1, należy do gminy. W artykule 7 ustawy wymieniono
dokładnie, jaki zakres spraw wchodzi w pojęcie zadań własnych gminy. Według
artykułu 7.1 zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy. Realizacja zadań gminy o charakterze nieobowiązkowym
powinna być wypadkową potrzeb wspólnoty i możliwości finansowych gminy.
Zadania zlecone gmina wykonuje na podstawie delegacji, wynikającej z ustawy
bądź porozumienia, państwo zaś traktuje je jako zadania rządowe z określonymi
9
tego konsekwencjami (finansowanie wykonania, ściślejszy nadzór i kontrola).
Nadzór nad gminą sprawują organy rządowe: Prezes Rady Ministrów i wojewoda,
a w zakresie spraw budżetowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Również
w przypadku powierzania gminie nowych zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej nie powinny mieć miejsca sytuacje, w których gminy muszą występować
na drogę sądową przeciwko Skarbowi Państwa w celu uzyskania środków
finansowych, niezbędnych do zrealizowania powierzonych im zadań zleconych.
Struktura organizacyjna gminy
W świetle postanowień artykułu 33 Ustawy o samorządzie gminnym
obligatoryjną formą organizacyjną gminy (miasta) jest urząd gminy (miasta).
W 1992 roku Sąd Najwyższy uznał, że zakładem pracy w stosunku do
pracowników samorządowych jest urząd odpowiedniej jednostki samorządu
terytorialnego, a nie wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta czy marszałek,
będący kierownikiem tego urzędu. Czas pracy pracowników samorządowych nie
może przekroczyć czterdzieści godzin tygodniowo i ośmiu godzin na dobę.
Aparat pomocniczy gminy realizuje zadania: własne, określone Statutem Gminy
i uchwałami Rady Gminy, zlecone z zakresu administracji rządowej, powierzone
w drodze porozumień z właściwymi organami administracji rządowej
8
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oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także wynikające z przepisów
szczególnych. W Urzędzie prowadzi się centralne rejestry kancelaryjne oraz spisy,
spraw odpowiadające im teczki przewidziane instrukcja kancelaryjną
Straż miejska (gminna) jako instytucja samorządowa
Straże miejskie (gminne) powstawały wraz z tworzeniem się miast już
w okresie średniowiecza. Początkowo bardzo silną pozycję miał wójt, który to miał
obowiązek zapewnienia spokoju i poszanowania lokalnego prawa, a do jego
egzekucji zatrudniał pachołków miejskich. W większych miastach za porządek,
bezpieczeństwo pożarowe, chwytanie i karanie złodziei, strzeżenie więzień i bram
miasta odpowiedzialny był tzw. land wójt, będący pierwowzorem komendanta
straży miejskiej. Siedzibę swą miał w ratuszu, a po zapadnięciu zmroku obchodził
bramy miejskie i ulice sprawdzając, czy wszędzie panuje spokój, czy nie ma gdzieś
zagrożenia pożarowego. Kierował on strażnikami miejskimi, pełniącymi funkcje
typowo policyjne, a wyposażonymi w tarcze, kusze. Na mocy dekretu z dnia
23 lutego 1809 roku nałożono na administrację miejską i wiejską obowiązek
utrzymania porządku i spokoju publicznego oraz wykonywania dozoru policyjnego
według ogólnych przepisów policyjnych. W czasie Powstania Styczniowego Rząd
Narodowy wydał dekret nakazujący władzy lokalnej, burmistrzom i wójtom
formowanie straży bezpieczeństwa, które to miały zapewnić porządek.
W 1866 roku wprowadzono ustawę o straży miejskiej, która znosiła dotychczas
istniejące komendy policyjne funkcjonujące na podstawie przepisów Konstytucji
z 1815 roku. Pierwowzorem dzisiejszej Policji były lokalne Straże, których
zadaniem było dbanie o szeroko rozumiane bezpieczeństwo i porządek w mieście.
Zmiany ustrojowe z przełomu lat 80. i 90. minionego wieku położyły nacisk
na samorządność lokalną. Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 roku stała
się punktem zwrotnym dla zdecentralizowania władzy państwowej, stąd
podejmowanie decyzji zaczęło spływać na barki samorządu terytorialnego,
tj. gminy. Jednym z zadań własnych gminy stało się zaspokojenie potrzeb
zbiorowych wspólnoty w zakresie porządku publicznego. Straż jest jednostką
organizacyjną gminy. Rada gminy może postanowić o umiejscowieniu straży
w strukturze urzędu gminy. W takim przypadku szczegółową strukturę
organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta, Straż Miejska (Gminna) jest samorządową, umundurowaną
formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku
publicznego, działającą na podstawie przepisów prawa.
Funkcjonowanie Straży Miejskiej (Gminnej), opiera się na zasadzie
hierarchicznego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności
oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Strażą
Miejską kieruje Komendant, zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez wójta,
burmistrza, prezydenta miasta, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie
komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. W gminach, w których organem
wykonawczym jest burmistrz, prezydent miasta, straż nosi nazwę „straży miejskiej”.
Koszty funkcjonowania straży w całości pokrywane są z budżetu gminy. Rada
gminy określa stan etatowy, szczegółową strukturę organizacyjną, a także
10
decyduje o wyposażeniu straży.
10
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Do zadań straży należy w szczególności:
─ ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
─ czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie
określonym w przepisach o ruchu drogowym,
─ kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym
w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
11
zbiorowym,
─ współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia
i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków
klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
─ zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem
osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu
przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości,
świadków zdarzenia,
─ ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
─ współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku
podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
─ doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca
ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód
do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych
osób,
─ informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także
inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym
i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi
i organizacjami społecznymi,
─ konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
12
pieniężnych dla potrzeb gminy.
Powyższe zadania straży wykonują pracownicy straży, zwani „strażnikami”.
Z dniem 25 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2002
roku o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 130, poz. 1190), która zmienia przede wszystkim ustawę z dnia 29 sierpnia
1997 roku o strażach gminnych oraz trzy inne ustawy, które ustanowiły:
1. przyznanie prawa do przetwarzania danych osobowych – bez wiedzy
i zgody osoby, których dane te dotyczą – uzyskanych w wyniku
wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach
o wykroczenia oraz uzyskanych z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których
straż posiada dostęp,
2. ustanowienie dostępu do baz danych centralnej ewidencji pojazdów
i centralnej ewidencji kierowców (tzw. CEPIK), oraz dostępu do danych
ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych
i utraconych dowodów osobistych,
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3. wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez straże ewidencji etatów,
wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań
straży, w zakresie praw i obowiązków strażników:
─
odebranie prawa do użycia broni palnej gazowej z jednoczesnym
umożliwieniem
stosowania
przez
strażników
paralizatorów
elektrycznych,
─
przyznanie prawa do obserwowania i rejestrowania przy użyciu
środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych
(tzw. monitoring wizyjny),
─
przywrócenie prawa do podejmowania decyzji o przemieszczeniu
lub usunięciu pojazdu z drogi na koszt właściciela w sytuacji
pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia
ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
─
przyznanie prawa do dodawania poleceń lub sygnałów uczestnikowi
ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze,
─
rozszerzenie ochrony prawnej strażników,
─
ustanowienie odrębnych badań lekarskich i psychologicznych
13
strażników i osób ubiegających się o przyjęcie do straży. W związku
z wykonywaniem swoich zadań straż współpracuje z Policją.
W zakresie wykonywania uprawnień określonych w artykule 12 ustawy
o strażach gminnych, użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu
bezpośredniego oraz ewidencji, o której mowa w artykule 9a ustęp 1 nadzór nad
działalnością straży sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego
(Stołecznego) Policji działającego w jego imieniu (Dz. U. 2011, poz. 13).
Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi)
reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. nr 123,
poz. 779), której przepisy zostały znowelizowane w 2009 roku ustawą z dnia
22 maja 2009 roku o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz
ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 97, poz. 803). Tryb sprawowanego
nadzoru, a w szczególności działalności kontrolnej, określa Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie
trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
(Dz. U. nr 220, poz.1733) wydane na podstawie delegacji zawartej w artykule 9
ustępie 6 ustawy.
Prawa i obowiązki strażnika oraz odpowiedzialność dyscyplinarna
i porządkowa
Strażnikiem miejskim może zostać tylko obywatel polski, który ukończył 21 lat,
korzysta z pełni praw publicznych, ma minimum średnie wykształcenie, jest
sprawny fizycznie i psychicznie, nie był karany sądownie, cieszy się dobrą opinią
i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ściganie z oskarżenia
publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
ma uregulowany stosunek do służby wojskowej. Strażnicy oraz osoby ubiegające
się o przyjęcie do pracy w tym charakterze podlegają obowiązkowym badaniom
lekarskim i psychologicznym. Po przyjęciu do służby, strażnik zostaje zatrudniony
13

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych
strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. 2010, poz. 1012)

181

na czas określony (maksymalnie 12 miesięcy), podczas którego odbywa
tzw. przeszkolenie podstawowe. Kończy się ono egzaminem przed komisją
egzaminacyjną, powoływaną przez właściwego terytorialnie komendanta
wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. Po ukończeniu szkolenia podstawowego
z wynikiem pozytywnym, strażnika można zatrudnić na czas określony nie dłuższy
niż 3 lata albo na czas nieokreślony. Z dniem zatrudnienia strażnik składa pisemne
ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie
lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać
porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby”.
Strażnik wykonuje czynności administracyjno-porządkowe na terenie miasta
bądź gminy, której rada gminy (miasta) ma prawo powołać Straż Miejską.
Do obowiązków służbowych strażnika należy kontrola przestrzegania przepisów
porządkowych i administracyjnych oraz realizacja zadań związanych
z utrzymaniem bezpieczeństwa obywateli, a w szczególności zapewnienie
porządku publicznego oraz ochrona mienia. W pracy strażnika miejskiego
(gminnego) duże znaczenie ma ścisła współpraca z innymi służbami
odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo (np. policja, straż pożarna,
pogotowie ratunkowe), zwłaszcza podczas uroczystości państwowych, religijnych,
imprez masowych kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i handlowych.
Strażnik wykonując zadania straży ma prawo do:
1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych
środków oddziaływania wychowawczego,
2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia
ich tożsamości,
3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego
doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
3a. dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych
bagaży osoby:
a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu
zabronionego pod groźbą kary,
b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt. 3,
c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt. 7,
jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której
czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne
przedmioty dla życia lub zdrowia,
4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia
określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach
o wykroczenia,
5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie
do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych –
w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach
o wykroczenia,
6. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół
w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu
drogowym,
7. wydawania poleceń,
8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

182

9. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek
gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności
publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby
o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie
o Policji.
Wobec osób uniemożliwiających wykonywanie zadań określonych w ustawie
strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego, tj. siłę fizyczną
w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, kajdanki,
pałki obronne wielofunkcyjne, psy i konie służbowe, przedmioty przeznaczone
do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane
pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 roku
o broni i amunicji, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą
energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń oraz
ręczne miotacze gazu. W ściśle określonych sytuacjach przy ochronie obiektów
komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz konwojowaniu dokumentów,
przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy strażnik
może użyć również broni palnej bojowej.
Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić
umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat
14
gminny. Strażnik przy wykonywaniu czynności służbowych jest obowiązany
przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której
czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający
odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.
W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony
prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Do obowiązków strażnika należy w szczególności:
1. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie
poleceń przełożonych,
2. poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
3. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub
mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami,
przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
6. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7. zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
Strażnika zawiesza się w pełnieniu obowiązków pracowniczych w razie
wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o ścigane
z oskarżenia publicznego i popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Można go również zawiesić
w pełnieniu obowiązków w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania
karnego w sprawie o ścigane z oskarżenia publicznego i popełnione nieumyślnie
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, jeżeli jest to celowe z uwagi na
dobro postępowania lub dobro pracy na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.
W uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia można przedłużyć na dalszy
14
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okres, nie dłużej niż do czasu ukończenia postępowania karnego. W sprawach
dotyczących strażników, a nieuregulowanych w ustawie, mają zastosowanie
przepisy o pracownikach samorządowych.
Wpływ Straży Miejskiej w Gdyni na bezpieczeństwo lokalne
W dniu 24 marca 1999 Uchwałą Rady Miasta nadano Straży Miejskiej
15
Regulamin organizacyjny, który to określał zadania i zmiany organizacyjne.
Obecnie Straż Miejska w Gdyni zatrudnia 106 funkcjonariuszy, posiada
osiemnaście pojazdów, w tym cztery wyposażone w „klatkę” do przewozu osób,
jeden pojazd terenowy, trzy skutery, i sześć rowerów, które służą do patrolowania
między innymi ścieżek rowerowych.
Obecnie Straż Miejska w Gdyni liczy 11 komórek organizacyjnych:
─ Referat Służb Dyżurnych i Monitoringu Wizyjnego Miasta;
─ I Referat Dzielnicowy Straży Miejskiej;
─ II Referat Dzielnicowy Straży Miejskiej;
─ III Referat Dzielnicowy Straży Miejskiej;
─ Referat Patrolowo – Interwencyjny;
─ Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki i ochrony środowiska;
─ Referat Wykroczeń, Skarg i Analiz;
─ Samodzielne stanowisko ds. ochrony Urzędu;
─ Samodzielne stanowisko ds. informatycznych;
─ Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych;
─ Samodzielne stanowisko ds. kontaktu z mediami.
Ilość zrealizowanych interwencji przez Straż Miejską w Gdyni w latach:
─ w 2013 roku Straż Miejska przeprowadziła 29413 interwencji ogółem,
np. wykroczenia:
─ przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (8674),
─ przeciwko porządkowi publicznemu (6085),
─ przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (6003),
─ interwencje dotyczące zwierząt (2640),
─ interwencje dotyczące śmieci (139),
─ pouczono osób (3615), nałożono mandatów karnych (1938),
skierowane wnioski do Sądu Rejonowego (86), zabezpieczono imprez
masowych (787);
─ w 2014 roku Straż Miejska przeprowadziła 26059 interwencji ogółem,
np. wykroczenia:
─ przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (9534),
─ przeciwko porządkowi publicznemu (8148),
─ przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (8377),
─ interwencje dotyczące zwierząt (3146),
─ interwencje dotyczące śmieci (86),
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pouczono osób (3712), nałożono mandatów karnych (2769),
skierowane wnioski do Sądu Rejonowego (99), zabezpieczono imprez
masowych (862);
─ w 2015 roku Straż Miejska przeprowadziła 26595 interwencji ogółem,
np. wykroczenia:
─ przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (10998),
─ przeciwko porządkowi publicznemu (7628),
─ przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (7968),
─ interwencje dotyczące zwierząt (3713),
─ interwencje dotyczące śmieci (108),
─ pouczono osób (2980), nałożono mandatów karnych (2340),
skierowane wnioski do Sądu Rejonowego (69), zabezpieczono imprez
16
masowych (547).
─

W celu lepszego rozeznania problemów nurtujących mieszkańców naszego
miasta i pomocy w ich rozwiązywaniu „byciu bliżej drugiego człowieka, mieszkańca
gminy” w ramach struktury Straży Miejskiej powstało stanowisko strażnika
rewirowego, który z założenia ma mieć bezpośredni kontakt z Radami Dzielnic.
Ponieważ struktura Referatu Dzielnicowego zawiera również podział na
poszczególne rewiry i dalej rejony, które odpowiadają granicom działania
określonego rewirowego, funkcjonariusze tam pracujący powinni dobrze znać swój
teren, a w związku z tym społeczności lokalne, instytucje i organizacje tam
działające. Strażnicy realizują interwencje o podwyższonym ryzyku, np.
w sytuacjach zakłócania porządku w budynkach, spożywania alkoholu przez duże
grupy osób, bójki, dewastacji mienia itp., co wymaga dużej odporności psychicznej
na stres, a także umiejętności pracy w zespole w celu wzajemnej asekuracji.
Zapobieganie najdrobniejszemu zagrożeniu nie dopuszcza do ich dalszego
rozwoju. W przypadku jakichkolwiek zagrożeń, odpowiednie przygotowanie
i szybkie reagowanie na zdarzenie jest najlepszym sposobem, aby zminimalizować
straty. Podejmowanie działań w tym zakresie jest jednym z zadań własnych gmin,
które nie są jednak w stanie samodzielnie zapobiegać wszystkim zagrożeniom.
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego opiera się na wspólnych
inicjatywach samorządów z organizacjami rządowymi i pozarządowymi,
jednostkami ratowniczymi i interwencyjnymi oraz ze społecznością lokalną
w celu osiągnięcia spójności społecznej, ukształtowania bezpiecznego środowiska
zamieszkania i stworzenia przyjaznych przestrzeni publicznych. Działania straży
miejskiej mają charakter prewencyjny, zapewniając opiekę od strony
bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. Niejednokrotnie wspomagają
mieszkańców miasta poprzez rozwiązywanie ich problemów, na przykład
egzekwując od innych instytucji wykonywanie ich obowiązków na rzecz obywateli,
doradzając, wskazując właściwy organ, gdzie mogą oni załatwić swoją sprawę
w sposób merytorycznie właściwy. Kontrolowane są nieruchomości pod względem
zawartych umów na wywóz nieczystości komunalnych stałych i ciekłych.
Przeprowadzane są kontrole legalności ustawionych reklam na terenach,
stanowiących własność gminy. Strażnicy starają się monitorować i rozpoznawać
16
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rejony, w których występują zagrożenia, koncentrują się na drobniejszych
sprawach, dotyczących występków chuligańskich czy związanych z czystością
miasta.
Streszczenie
W artykule opisano działania straży miejskiej i podstawy prawne jej
działalności, która ma charakter prewencyjny, zapewniając opiekę od strony
bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, oraz dając wsparcie mieszkańcom
w przypadkach konieczności rozwiązywania ich problemów.
Słowa klucze: straż gminna, samorząd terytorialny, bezpieczeństwo
Summary
The article describes the operation of the municipal police and the legal basis
for its activities, which has a preventive nature, providing protection from the
security, law and order, and giving support to the residents in case of the need to
solve their problems.
Key words: municipal police, local government, security
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POMOC SPOŁECZNA JAKO ELEMENT KSZTAŁTOWANIA
BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH
Wstęp
Jednym z podstawowych zadań państwa w zakresie polityki społecznej
jest zagwarantowanie osobom potrzebującym poczucia bezpieczeństwa
socjalnego. Dlatego każdy członek społeczeństwa postrzega funkcjonowanie
polityki społecznej państwa poprzez pryzmat możliwości zaspokajania swoich
osobistych potrzeb. Pomoc społeczna jako część składowa systemu
zabezpieczenia społecznego ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
1
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja
pomocy społecznej została uregulowana w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
2
o pomocy społecznej. Pisząc o pomocy społecznej J. Jończyk używa obrazowej
metafory, według której pomoc społeczna to nisko umieszczona siatka
zabezpieczenia społecznego chroniąca przed twardym upadkiem na dno w razie
osunięcia się ze szczebli społecznej drabiny i niezatrzymania się na wyższych
poziomach ochrony, które zapewniają ubezpieczenia społeczne i uregulowania
3
odrębne oraz instytucje bezrobocia i zasiłków: rodzinnego, pielęgnacyjnego
i wychowawczego. W tym sensie pomoc społeczna stanowi niezbędną i integralną
część prawa zabezpieczenia społecznego, a różnice między pomocą społeczną
i innymi instytucjami prawa zabezpieczenia społecznego wiążą się przede
4
wszystkim ze specyfiką chronionego ryzyka jak również funkcją tej instytucji.
Pomoc społeczna jest również postrzegana jako instytucja polityki społecznej
państwa, która, dzięki świadczeniom pieniężnym i niepieniężnym dokonywanym
na rzecz osób społecznie wykluczonych lub takim wykluczeniem zagrożonych,
5
przyczynia się do zachowania pokoju społecznego. Definicja wykluczenia
społecznego znajduje się między innymi w „Narodowej Strategii Integracji
Społecznej dla Polski”, zgodnie z którą oznacza ono sytuację uniemożliwiającą
lub znacznie utrudniającą jednostce lub grupie, zgodne z prawem pełnienie
ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej,
6
gromadzenie zasobów oraz zdobywanie dochodów w godny sposób.
1
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3
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Funkcjonowanie pomocy społecznej sprzyja zachowaniu porządku publicznego,
który dotyczy zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego,
ekonomicznego, finansowego, bankowego, prawnego, czy regionalnego,
ekologicznego, socjalnego, czy też wynikającego z sytuacji kryzysowej
7
i terroryzmu. Analiza zapisów ustawy o pomocy społecznej prowadzi do konkluzji,
że główny ciężar obowiązków zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej
spoczywa na samorządzie terytorialnym, w szczególności na jednostkach
gminnych i powiatowych, zobowiązanych do wykonywania zadań pomocy
społecznej i udzielania pomocy nawet wówczas, gdy istnieje obowiązek osób
fizycznych lub prawnych do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób
8
wymagających wsparcia. Celem artykułu jest przedstawienie w ogólnym zarysie
roli i zadań pomocy społecznej na poziomie lokalnym, rozumianym przede
wszystkim jako te szczeble administracji samorządowej, które znajdują się najbliżej
osób potrzebujących wsparcia. Mam na myśli gminę oraz powiat. Wiele miejsca
poświęcono również omówieniu wpływu funkcjonowania systemu pomocy
społecznej na bezpieczeństwo socjalne osób potrzebujących będących
uczestnikami wspólnot lokalnych.
System zabezpieczenia społecznego
Nie istnieją przepisy prawne zawierające definicję terminu „zabezpieczenie
społeczne”. Również w dyskusjach naukowych, w debatach politycznych
czy artykułach prasowych określenie to nie jest jednolicie definiowane.
J. Piotrowski określa zabezpieczenie społeczne jako „(…) całokształt środków
i działań instytucji publicznych, za pomocą których społeczeństwo stara się
zabezpieczyć swoich obywateli przed niezawinionym przez nich niedostatkiem,
przed groźbą niemożności zaspokojenia podstawowych społecznie uznanych
9
za ważne potrzeb.” A. Rajkiewicz uważa, iż zabezpieczenie społeczne to „(…)
system świadczeń, do których obywatele mają prawo lub z których mają
możliwość korzystania, w wypadkach i na warunkach określonych odpowiednimi
10
przepisami.” W. Szubert za zabezpieczenie społeczne uznał: (…) urządzenie
społeczne, tworzone przez państwo i gwarantujące rzeszom obywateli minimum
11
egzystencji w obliczu wypadków losowych.” W podobnym tonie wypowiada się
J. Kroszel: „Tradycyjnie za główny cel systemów zabezpieczenia społecznego
uznaje się zagwarantowanie bezpieczeństwa w jego wąsko socjalnoekonomicznym rozumieniu, a więc bezpieczeństwa socjalnego. Działania
podejmowane dla realizacji tego celu są nakierowane na zmniejszenie
i kompensowanie następstw zaistnienia zagrożeń zaliczanych do ryzyk
12
socjalnych.” W takim ujęciu system zabezpieczenia społecznego stanowi zbiór
świadczeń zróżnicowanych zarówno co do ich zakresu przedmiotowego, sytuacji
życiowych i związanego z nimi ryzyka, jak też w odniesieniu do zakresu
7
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podmiotowego oraz źródeł i trybu ich finansowania. W systemie tym wyróżnić
można następujące elementy składowe: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia
gospodarcze (osobowe i majątkowe), zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczną,
ochronę zdrowia, rehabilitację inwalidów, świadczenia dla bezrobotnych oraz inne
rodzaje świadczeń socjalnych. Jak stwierdza Z. Pisz „Wszystkie elementy
składowe, mimo odmienności rodzajowej, łączy jedno wspólne zadanie, które
zdecydowało o powstaniu i rozwoju zabezpieczenia społecznego we wszystkich
krajach. Chodzi o zapewnienie każdej osobie, każdej zbiorowości, poczucia
bezpieczeństwa w bardzo wielu okolicznościach i sytuacjach życiowych,
charakteryzujących się tym, że ich wystąpienie, bez względu na to, czy zostało
zawinione przez zainteresowanych, czy ma charakter losowy, jest połączone
z zagrożeniem materialnych warunków bytu. Może ono być następstwem choroby,
kalectwa, bezrobocia, powiększenia rodziny czy też – jak w przypadku naszego
13
kraju – gruntownych przeobrażeń systemu ekonomiczno-społecznego.” Wydaje
się, że z punktu widzenia celów pomocy społecznej oraz potrzeb osób
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych najtrafniej sens zabezpieczenia
społecznego określił J. Piotrowski. Chodzi przede wszystkim o to, by chronić
obywateli danego państwa przed ryzykiem trudnych sytuacji życiowych, które
obejmuje kwestie takie jak ubóstwo, niesprawność czy uzależnienie. Pomoc
społeczna, zwana dawniej opieką społeczną, wyrosła z tradycji łagodzenia skutków
ubóstwa. J. Jończyk zawraca uwagę, że pojęcie trudnych sytuacji życiowych dużo
lepiej niż używane niegdyś pojęcie ubóstwa oddaje sens zdarzeń, które wymagają
ochrony w formie pomocy, ponieważ stanowi kategorię ogólniejszą, nadrzędną
wobec niekorzystnych faktów i wynikających z nich potrzeb, osłabia osąd moralny,
podkreśla losowy charakter przyczyn, które sprawiają, że człowiek popada
w trudną sytuację życiową i dzięki temu lepiej pasuje do koncepcji pomocy na
14
rzecz „osób i rodzin”, w tym także rodzin faktycznych. Pomoc społeczna jest
15
jedną z technik zabezpieczenia społecznego mających na celu zapewnienie
przez państwo bezpieczeństwa socjalnego obywateli. Jako metoda uzupełniająca
pozostałe dwie metody zabezpieczenia społecznego, pomoc społeczna nie opiera
się na prawie do świadczeń (roszczeniu o przyznanie świadczenia) z tytułu
opłacanych składek, jak to ma miejsce w przypadku ubezpieczeń społecznych
bądź na prawie do świadczeń z tytułu zaopatrzenia społecznego, w ramach
13

Uwagi ogólne na temat zabezpieczenia społecznego (w:) Z. Pisz (red.): Zabezpieczenie społeczne.
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15
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którego ustawodawca w drodze ustawy określa, które z zasług lub potrzeb będą
16
zaspokajane z funduszów publicznych. W odróżnieniu od ubezpieczenia oraz
zaopatrzenia społecznego, pomocą społeczną objęte zostały wszystkie osoby
znajdujące się w potrzebie, niezależnie od ich aktywności zawodowej czy
indywidualnych zasług, pod warunkiem, że spełnią wskazane w ustawie kryterium,
którym jest osiąganie dochodów poniżej ustawowego kryterium (kryterium
dochodowe). Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są wyłącznie ze
środków publicznych, co oznacza, że uprawniony nie uczestniczy w tworzeniu
funduszu przeznaczonego na wypłatę świadczeń. W związku z powyższym
o wysokości świadczeń decyduje ustawodawca w drodze ustawy bądź przekazuje
uprawnienia do ustalania wysokości świadczenia organowi udzielającemu pomocy
w oparciu o ocenę dokonywaną przez ten organ w zakresie potrzeby udzielenia
17
pomocy oraz w oparciu o zasady określone w ustawie.
W literaturze przedmiotu znaleźć można stwierdzenie, że „(…)
bezpieczeństwo socjalne w drugiej połowie XX wieku zajęło czołową pozycję
wśród wartości i potrzeb współczesnego obywatela cywilizowanego świata, na
trwale wpisując się w katalog podstawowych praw obywatelskich ustrojów
18
demokratycznych”.
Jednak definicja legalna bezpieczeństwa socjalnego,
podobnie jak zabezpieczenia społecznego nie występuje zarówno w polskich,
jak i w europejskich aktach normatywnych. Zgodnie z definicją M. Księżopolskiego
bezpieczeństwo socjalne to „stan wolności od zagrożeń, których skutkiem jest brak
lub niedostatek środków utrzymania. Zagrożenia te to przede wszystkim zdarzenia
zaliczane do typowych ryzyk socjalnych, takich jak: choroba, wypadek przy pracy
i choroba zawodowa, niepełnosprawność, starość, utrata pracy, macierzyństwo,
zgon żywiciela rodziny. Poprzez niedostatek środków utrzymania należy
w tym kontekście rozumieć zarówno niedostateczny poziom środków pieniężnych
lub rzeczowych, będących w dyspozycji danej jednostki czy rodziny, jak i brak
odpowiedniej opieki, gdy stan zdrowia lub sytuacja, w jakiej znalazła się
19
dana osoba, wymagają udzielenia jej pomocy w takiej formie.” Natomiast
bezpieczeństwo społeczne, w odróżnieniu od bezpieczeństwa socjalnego
określane jest jako stan wolności od niedostatku materialnych środków utrzymania
i istnienie realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostek; obejmuje więc nie tylko
stan wolności od ryzyka socjalnego, ale i od zagrożeń rozwoju psychospołecznego
jednostki, których źródłem może być całokształt uwarunkowań społecznych,
politycznych i ekonomicznych. Wyłącznie socjalno-ekonomiczne rozumienie
bezpieczeństwa pozwala ograniczyć pole zainteresowań do analizy systemu
zabezpieczenia społecznego rozumianego tradycyjnie, wyjście zaś poza
materialne ujęcie poziomu życia jednostki „zakłada konieczność spojrzenia na całą
politykę społeczną pod kątem realizacji jednej z jej naczelnych wartości –
20
bezpieczeństwa”
– stwierdza M. Księżopolski. W konsekwencji każdy system
16

Por.: I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa
2010, s. 20 i nast.
17
I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa 2010,
s. 19-20; J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Bezrobocie i pomoc społeczna. Kraków 2003, s. 394-395
18
Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa pokoju społecznego (w:) L. Frąckiewicz (red.):
Bezpieczeństwo socjalne. Katowice 2003, s. 11
19
B. Rysz-Kowalczyk (red.): Leksykon polityki społecznej. Warszawa 2001, s. 20
20
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zabezpieczenia społecznego podlega ocenie również pod kątem jego wpływu
na pozamaterialne aspekty poziomu życia jednostki i ograniczenie zagrożeń
jej rozwoju. Należy w tym miejscu podkreślić, że bezpieczeństwo socjalne
jest różnie definiowane przez polskich naukowców. W aspekcie potrzeby
przedstawia to zagadnienie J. Jończyk. Autor podkreśla, że potrzeba socjalnego
bezpieczeństwa istnieje zanim wystąpią zdarzenia losowe i ich skutki. Jego
zdaniem poczucie socjalnego bezpieczeństwa zapewnia gwarancyjna funkcja
zabezpieczenia społecznego, wyzwala ona człowieka od obawy przed skutkiem
socjalnego ryzyka i tworzy więcej przestrzeni dla aktywności zawodowej,
21
gospodarczej, społecznej i politycznej.
Natomiast A. Rajkiewicz kwestę
bezpieczeństwa socjalnego postrzega jako kategorię polityki społecznej, która
wyraża socjalne potrzeby społeczeństwa, prawo do określonych świadczeń oraz
powinności państwa do organizowania odpowiednich instytucji. Bezpieczeństwo
socjalne w takim ujęcie jest rozumiane jako pojęcie zbiorcze, obejmujące potrzeby
ludzkie, prawa obywatelskie i powinności państwa. Według tego badacza istotę
bezpieczeństwa socjalnego „stanowią gwarancje uzyskania pomocy zewnętrznej
(pozarodzinnej) w przypadkach zdarzeń losowych i innych sytuacjach prawem
22
bądź umowami określonych.”
Pomoc społeczna w polskim systemie zabezpieczenia społecznego
W swoim opracowaniu dotyczącym pomocy społecznej I. Jędrasik-Jankowska
zwraca się uwagę na to, że prawo do pomocy społecznej jest elementem prawa
23
do zabezpieczenia społecznego
gwarantowanego w art. 67 Konstytucji
24
Rzeczypospolitej Polskiej. Przeciwnego zdania jest J. Jończyk, który uważa,
że w Konstytucji brakuje prawa do pomocy społecznej, czyli do powszechnej
ochrony ryzyka trudnych sytuacji życiowych. Zdaniem tego badacza wnioskowanie
o istnieniu prawa do pomocy społecznej na podstawie art. 67 ust. 2 Konstytucji jest
wątpliwe, ponieważ w tym przepisie chodzi o prawo do zabezpieczenia
społecznego osób pozostających bez pracy nie z własnej woli i niemających
25
środków utrzymania, co łączy się z instytucją bezrobocia. Podstawę prawną
udzielania świadczeń z pomocy społecznej oraz funkcjonowania podmiotów
wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej stanowi ustawa z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami wspomnianej wyżej
ustawy, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą
na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
21

J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Bezrobocie
i pomoc społeczna. Kraków 2003, s. 13-14
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Potrzeba bezpieczeństwa socjalnego (w:) „Polityka społeczna”. 1988, nr 3 oraz Strategiczne
problemy polskiej polityki społecznej (w:) „Studia i Materiały”. 1993, z. 1
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Por.: I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa
2010, s. 19-20
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Art. 67. 1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy
ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy
zabezpieczenia społecznego określa ustawa. 2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli
i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres
i formy określa ustawa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.
Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)
25
J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Bezrobocie
i pomoc społeczna. Kraków 2003, s. 27
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uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy
administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie
partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim,
innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do
współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna
ma charakter subsydiarny (pomocniczy) wobec obowiązku osoby lub rodziny
pokonywania trudnej sytuacji życiowej, polegającego na wykorzystaniu własnych
środków i możliwości oraz uprawnień. Innymi słowy, jeżeli osoba lub rodzina tego
obowiązku nie wykona lub wykona go nienależycie, nie wystąpi wówczas
podstawowa przesłanka udzielenia pomocy społecznej. Ustawa o pomocy
społecznej w artykule 7 wymienia przykładowo powody powstania sytuacji,
w których udziela się pomocy społecznej. Zaliczają się do nich m. in. ubóstwo,
sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką
chorobę, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą
lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenia losowe
i sytuację kryzysową, klęskę żywiołową lub ekologiczną. To wyliczenie nie ma
jednak charakteru zamkniętego i pomoc może zostać udzielona także w innych
sytuacjach wymagających interwencji. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej
przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce
zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast
cudzoziemcom wyjątkowo na zasadach określonych w ustawie o pomocy
26
społecznej oraz w ustawie o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują i przebywają
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. J . Jończyk podkreśla, że stosowanie
zasady obywatelstwa oraz miejsca zamieszkania (domicylu) stanowi jedną
z istotnych różnic między pomocą społeczną a ubezpieczeniami społecznymi
i ubezpieczeniem zdrowotnym, które w coraz szerszym zakresie podlegają
regulacjom międzynarodowym i ponadnarodowym. Powodem tego rozróżnienia
jest finansowanie świadczeń ubezpieczeniowych ze składek, zaś świadczeń
pomocniczych z podatków. Dodatkowo, w zakresie pomocy społecznej stosowane
jest kryterium dochodu, a świadczenia zależą w znacznym stopniu od ocen
i uznania organu pomocy społecznej. Ponieważ wartość świadczenia zależy
od realnego produktu narodowego per capita i od kontrolowanych w miejscu
zamieszkania kosztów i posiadanych środków utrzymania, czyli od kryterium, które
w pomocy społecznej nie może być ignorowane, należy stosować zasady
27
obywatelstwa i domicylu.
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Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1990
z późn. zm.)
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J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Bezrobocie
i pomoc społeczna. Kraków 2003, s. 396-397
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Pomoc społeczna jest zadaniem państwa. Na organach władzy ciąży
obowiązek wykonywania konstytucyjnych zadań gwarantujących ochronę osób
i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, poprzez udzielanie różnych form
wsparcia. Związane z tym obowiązki zostały podzielone przez ustawodawcę
pomiędzy różne organy. Zdecydowanie najwięcej zadań z zakresu pomocy
społecznej powierzono samorządom terytorialnym. Po przywróceniu samorządu
terytorialnego w Polsce w 1990 roku pomoc społeczna stała się jednym
z najważniejszych zadań gminy. Utworzenie kolejnych jednostek samorządu
terytorialnego od 1 stycznia 1999 roku spowodowało nowy podział obowiązków
w dziedzinie pomocy społecznej między gminą, powiatem i województwem
samorządowym. Obecnie zadania te polegają na świadczeniu pomocy finansowej
i rzeczowej, wykonywaniu usług oraz sporządzaniu programów, planów
i sprawozdań. Zadania powiatu i gminy dotyczące pomocy społecznej podzielono
na własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej należy opracowanie
i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, udzielanie schronienia, zapewnianie
posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, a także
przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków (celowych
i okresowych) jak również opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością
sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem. W ramach zadań własnych obowiązkowych gmina zobowiązana jest
także do prowadzenia pracy socjalnej, organizowania i świadczenia usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu, prowadzenia i zapewnienia miejsc
w mieszkaniach chronionych, dożywiania dzieci czy sprawienia pogrzebu. Gmina
organizuje także pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia
28
po zwolnieniu z zakładu karnego. Zadania własne gminy niemające statusu
zadań o charakterze obowiązkowym, co oznacza, że mogą być wykonywane
w miarę możliwości samorządu gminnego obejmują przyznawanie i wypłacanie
zasiłków specjalnych celowych, przyznawanie i wypłacanie pomocy na
ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy
w naturze, prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej
i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób
wymagających opieki, opracowanie i realizacja projektów socjalnych,
podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
oraz współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert
pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji
28

Zob. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)
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o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu
Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia
29
i instytucjach rynku pracy. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez gminę, a finansowanych z budżetu państwa w zakresie
ich realizacji i obsługi zalicza się organizowanie i świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, prowadzenie i rozwój
infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację
zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także
udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
korzystającym ze wsparcia państwa na podstawie ustawy o cudzoziemcach,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia
oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono
zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłacanie wynagrodzenia za
30
sprawowanie opieki.
Zadania własne jednostek samorządu powiatowego
obejmują natomiast zadania wykraczające poza możliwości i potrzeby jednostek
niższego szczebla (gminy), jak na przykład prowadzenie i rozwój infrastruktury
domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich
skierowanych osób, czy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu
więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych
domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, przyznawanie
pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki
socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki
wychowawcze. Samorząd powiatowy zobowiązany został także do pomocy
w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się
do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki
socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie.
Pomoc w integracji ze środowiskiem świadczona jest także cudzoziemcom, którzy
uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami
przewidzianymi w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym
29
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trudności w integracji ze środowiskiem. Powiat, w ramach zadań własnych,
zobowiązany został do prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej, udzielania
informacji o prawach i uprawnieniach, jak również podejmowania innych działań
niż wymienione, jako zadania własne powiatu, a wynikających z rozeznanych
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potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Zadania
administracji rządowej realizowane przez powiat to: realizacja zadań wynikających
z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia, prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których
32
mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Zakończenie
Na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można stwierdzić, że głównymi przyczynami
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2010-2016 były kolejno:
33
ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność.
Rozpatrując powyższą listę powodów trudnych sytuacji życiowych z perspektywy
polityki samorządu lokalnego nasuwa się refleksja, że każdy z nich stanowi
potencjalną przyczynę wykluczenia społecznego i zarazem ważne wyzwanie
dla władz samorządowych. Polityka pomocy społecznej w społecznościach
lokalnych powinna zatem odwoływać się do innych polityk, jak na przykład rynku
pracy, oświatowej czy ochrony zdrowia oraz korzystać z ich instrumentów.
Nie można zapominać, że pomoc społeczna jest finansowana ze środków
publicznych. Jej beneficjentami są głównie osoby ubogie, będące w trudnych
sytuacjach życiowych. Zdaniem autora istnienie pomocy społecznej, stanowi
realizację gwarancyjnej funkcji zabezpieczenia społecznego i tworzy poczucie
socjalnego bezpieczeństwa we wspólnotach lokalnych. Tym samym przyczynia się
34
do zwiększenia bezpieczeństwa państwa. Nie można jednocześnie zapominać
o skutkach ekonomicznych funkcjonowania pomocy społecznej polegających
na ponoszeniu przez budżet państwa kosztów związanych z koniecznością
finansowania redystrybucji skierowanej do osób pozostających bez środków
do życia. Mając na uwadze okoliczność wspomnianą powyżej można przyjąć,
35
że w interesie ekonomicznym państwa leży objęcie jak największej liczby osób
systemem ubezpieczeń społecznych.
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Zob. Ibidem, art. 19
Zob. Ibidem, art. 20 ust. 1
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Zob. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Raporty i statystyki. Statystyki pomocy
społecznej (w:) https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spo
lecznej/ (pobrano 31.10.2017 r.)
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Oczywiście, jeżeli utożsamiamy bezpieczeństwo państwa z bezpieczeństwem obywateli. Więcej
na ten temat: B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2009, s. 52
i s. 177
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M. Badak wyróżnia dwie alternatywy dotyczące interesów ekonomicznych państwa. Pierwsza
sprowadza państwo do roli strażnika budżetu, a druga oznacza funkcjonowanie państwa w sposób
zbliżony do przedsiębiorstwa. W pierwszym przypadku interesy ekonomiczne państwa sprowadzać
się będą do takiego kształtowania jego działalności, by w skali roku budżetowego uzyskać
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Streszczenie
Pomoc społeczna stanowi, obok ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia
społecznego, jedną z technik zabezpieczenia społecznego. Ustawa z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej główny ciężar obowiązków zapewnienia
realizacji zadań pomocy społecznej nakłada na samorząd terytorialny,
w szczególności na jednostki gminne i powiatowe, które zobowiązane są
do wykonywania zadań pomocy społecznej i udzielania pomocy nawet wówczas,
gdy istnieje obowiązek osób fizycznych lub prawnych do zaspokajania
niezbędnych potrzeb życiowych osób wymagających wsparcia. Autor artykułu
w sposób syntetyczny przedstawia rolę i zadania pomocy społecznej na poziomie
lokalnym, rozumianym przede wszystkim jako najniższy szczebel administracji
samorządowej – gminę. Wiele miejsca w opracowaniu poświęcono również
omówieniu wpływu funkcjonowania systemu pomocy społecznej na
bezpieczeństwo socjalne obywateli będących uczestnikami wspólnot lokalnych.
Słowa klucze: pomoc społeczna, bezpieczeństwo socjalne, system
zabezpieczenia społecznego, ryzyko socjalne, polityka społeczna
Summary
Social assistance constitutes, besides social insurance and social provision,
one of the techniques of social security system. Law on Social Assistance
of 12 March 2004 has imposed the main effort of executing of social assistance
as well as providing social assistance on local authorities – communes and districts
– despite the existence of legal and moral obligation of natural or legal persons
to satisfy basic social needs of people who require support. Author of the article
in a synthetic manner presents the role and tasks of social assistance on the local
level, understood mainly as a commune. In this article much attention was given
to discussing the influence of functioning of social assistance system on the social
security of citizens living in local communities.
Key words: social assistance, social security, social security system, social
risk, social policy
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Wprowadzenie
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„Meditrans” SP ZOZ w Warszawie (dalej WSPRiTS „Meditrans”) jest jedną
z najbardziej zasłużonych dla mieszkańców stolicy instytucji ochrony zdrowia.
Od jej założenia w 1897 roku kilkakrotnie zmieniały się struktura, nazwa
i podległość organizacyjna. Jednak zasadniczy cel, stojący przed tą instytucją
pozostał niezmienny. Jest nim dążenie do udzielenia jak najszybszej pomocy
medycznej każdej osobie, która znajduje się w stanie zagrożenia życia i zdrowia.
Dla porównania w roku 1898 wykonano 4223 wyjazdów tj. ok. 11 na dobę,
a w 2015 roku wykonano ponad 233 000 wyjazdów, tj. około 700 na dobę. Należy
zaznaczyć, że WSPRiTS „Meditrans” to jeden z największych tego typu zakładów
opieki zdrowotnej w Polsce, świadczący usługi w zakresie pomocy doraźnej
i transportu sanitarnego.
Wiele innowacyjnych metod działania zastosowanych przez 120 lat istnienia
w WSPRiTS „Meditrans” było później wykorzystywanych przez inne jednostki
ratownictwa medycznego w Polsce i za granicą. „Warszawskie pogotowie
ratunkowe było prekursorem w skali Europy udzielania pomocy specjalistycznej
w nagłych przypadkach z zakresu: chirurgii, ginekologii, pediatrii i kardiologii.
Jako jedno z nielicznych posiadało własny szpital. W 1969 r. rozpoczęła
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funkcjonowanie pierwsza karetka reanimacyjna, stacjonująca w centrali pogotowia
1
przy ul. Hożej 56” – czytamy w pracy o dziejach tego pogotowia.
Zadaniem powołanego w 2001 roku i wciąż modernizowanego systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego (dalej PRM) jest przede wszystkim
podejmowanie działań ratowniczych w sytuacjach nagłych zagrożeń życia lub
2
zdrowia. System PRM w Polsce, zwłaszcza w ostatniej dekadzie, uległ znacznej
rozbudowie. Każde działanie podejmowane na rzecz wspierania systemu PRM
przekłada się na intensyfikację bezpieczeństwa, zarówno pojedynczej jednostki,
jak też całego społeczeństwa.
Niniejszy artykuł jest jednym z nielicznych w skali kraju, w którym autorzy
dokonali oceny funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej ZRM),
które funkcjonują w rejonie działania WSPRiTS „Meditrans”. Podobnej ocenie
poddano dotychczas działalność pogotowia w kilku miastach Polski. W artykule
o Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy omówiono średnie
obciążenie dobowe ZRM, dokonano analizy zrealizowanych wezwań oraz zbadano
3
realizację w praktyce ustawowych norm czasu dojazdu. Natomiast w artykule
poświęconym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
dokonano analizy funkcjonowania na podstawie kart zlecenia wyjazdów ZRM i kart
4
medycznych czynności ratunkowych, w rejonie operacyjnym.
Analiza działań WSPRiTS „Meditrans” jest niezbędna, choćby dlatego, że
biorąc pod uwagę liczbę realizowanych wyjazdów w ciągu roku, zajmuje ona
pierwsze miejsce wśród wszystkich dysponentów ratownictwa medycznego
w kraju. Doświadczenie pracowników pogotowia zdobyte w akcjach ratowniczych
podczas wypadków masowych, jak również podczas uroczystości religijnopatriotycznych na ogromną skalę (m.in. wizyty papieża Jana Pawła II, pogrzeb
ofiar katastrofy smoleńskiej, beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki czy podczas
zabezpieczenia medycznego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012),
są niezwykle cenne w kontekście dalszego unowocześniania metod działań
ratowniczych oraz samego systemu PRM.
Cel pracy
Celem głównym niniejszej pracy była ocena funkcjonowania WSPRiTS
„Meditrans” w Warszawie w latach 2013-2015, w rejonie operacyjnym 14/01
na podstawie:

1

2

3

4

R. Dmowski, A. Kamecki, Na sygnale i nie tylko. Pogotowie Ratunkowe w Warszawie w latach 18972015. Siedlce 2016, s. 75; Zobacz także: A. Mul, 75 lat Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
Warszawa 1972; H. Bojczuk, Warszawskie Pogotowie Ratunkowe. Od Okólnika do Poznańskiej 18971945, cz. I. Warszawa 2010
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006, nr 191,
poz. 1410 ze zm); Zobacz także S. Poździoch (red.): Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Komentarz. Warszawa 2013
T. Branicka-Bielecka, J. Jakubaszko, A. Witkowski, S. Katafias, J. Pawlik, W. Janiszewski, Ocena
funkcjonowania wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na podstawie analizy
interwencji zespołów ratownictwa medycznego w latach 2007-2008 (w:) „Przegląd NaukowoMetodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa”. 2015, nr 3 (28), s. 355- 364
D. Filip, A. Górski, M. Wojtaszek, D. Ozga, Analiza funkcjonowania zespołów ratownictwa
medycznego w rejonie operacyjnym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
w 2012 roku (w:) „Anestezjologia i Ratownictwo”. 2016, 10, s. 278-285
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1. Zestawienia rocznego obciążenia ZRM funkcjonujących w rejonie działania
WSPRiTS „Meditrans”, w porównaniu z interwencjami ZRM w pozostałych
rejonach operacyjnych województwa mazowieckiego;
2. Analizy porównawczej zrealizowanych wezwań, uwzględniając stan
pacjentów (z zagrożeniem zdrowotnym, bez zagrożenia zdrowotnego)
oraz liczby pacjentów przewiezionych do szpitali, izb przyjęć, szpitalnych
oddziałów ratunkowych, pracowni hemodynamiki oraz pacjentów
przekazanych zespołom LPR.
Jednocześnie na podstawie przeprowadzonej ankiety celem pośrednim
niniejszej pracy było m. in. poznanie opinii członków ZRM, jak często spotykają
się z zjawiskiem wezwań nieuzasadnionych i co jest najczęstszą przyczyną
takich wezwań? Jak oceniają pracę dyspozytorów medycznych oraz jak oceniają
funkcjonowanie systemu PRM w aglomeracji warszawskiej?
Materiał i metody
Analizę porównawczą interwencji ZRM wykonujących świadczenia w rejonie
operacyjnym WSPRiTS „Meditrans” oraz pozostałych dysponentów wykonujących
świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim,
przeprowadzono na podstawie statystycznych zestawień rocznych otrzymanych
z Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zestawienia
obejmowały lata 2013-2015. Natomiast badanie ankietowe przeprowadzono
w IV kwartale 2015 roku, wzięło w nim udział 338 członków ZRM (lekarzy systemu,
ratowników medycznych, pielęgniarek/pielęgniarzy systemu oraz kierowcówratowników medycznych), którzy wykonywali świadczenia medyczne w ZRM
WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie, w rejonie operacyjnym 14/01. W okresie
przeprowadzania badania stan osobowy członków ZRM wynosił 678 osób,
a w badaniu udział wzięło 338, co stanowiło 49,8%:
─ stan osobowy lekarzy systemu 128 – w badaniu wzięło udział 48,
co stanowi 37,5%;
─ stan osobowy pielęgniarek/pielęgniarzy systemu 69 – w badaniu wzięło
udział 51, co stanowi 73,9%;
─ stan osobowy ratowników medycznych 339 – w badaniu udział wzięło 155,
co stanowi 45,7%;
─ stan osobowy kierowców - ratowników medycznych 142 – w badaniu udział
wzięło 84, co stanowi 59,1%.
Narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz ankiety własnego
5
autorstwa, który składał się z 11 pytań: zamkniętych i półotwartych. Wśród nich
znalazły się także pytania, które charakteryzowały respondentów pod względem
metrykalnym (wiek, płeć), a także dotyczące wykonywanego zawodu medycznego
oraz stażu pracy w ZRM.
Omówienie wyników
Zgodnie z zapisami ustawy o PRM, planowanie, organizowanie,
koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest
zadaniem wojewody (Art. 19 ustawy o PRM). System PRM w danym
województwie, działa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu,
5

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 2010, s. 190-201
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za którego sporządzenie oraz realizację odpowiada wojewoda (Art. 21 ustawy
o PRM). Plan zawiera informacje dotyczące m. in.: liczby i rozmieszczenia
jednostek systemu, obszaru działania i rejony operacyjne, lokalizację i teren
działania centrów dyspozytorskich i centrów powiadamiania ratunkowego, liczbę
stanowisk dyspozytorskich oraz wykaz centrów urazowych, szpitalnych oddziałów
ratunkowych oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa
medycznego.
W okresie objętym analizą w województwie mazowieckim, zgodnie z zapisami
ustawy o PRM oraz Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe
6
Ratownictwo Medyczne, funkcjonowało 6 rejonów operacyjnych: 14/01 Warszawa,
14/02 Płock, 14/03 Radom, 14/04 Siedlce, 14/05 Ostrołęka oraz 14/06 Grodzisk
7
Mazowiecki. Ponadto w województwie mazowieckim zlokalizowanych było
2 Centra Powiadamiania Ratunkowego (dalej CPR) (Warszawa, Radom),
5 Centrów Dyspozytorskich (dalej CD) (Warszawa, Płock, Radom, Siedlce,
Ostrołęka) oraz jedna Dyspozytornia Medyczna (dalej DM) (Grodzisk Mazowiecki).
CPR-y odpowiedzialne za obsługę połączeń alarmowych z numeru 112
obsługiwały następujące obszary województwa mazowieckiego: CPR Warszawa –
m. st. Warszawa, CPR Radom – wszystkie powiaty województwa za wyjątkiem
m. st. Warszawy. Natomiast CD i DM odpowiedzialne były za przyjmowanie
połączeń alarmowych z numeru 999 i obsługę następujących obszarów:
1. rejon operacyjny 14/01 Warszawa – m. st. Warszawa, powiaty: warszawski
zachodni, legionowski, otwocki oraz część powiatu nowodworskiego,
pruszkowskiego, wołomińskiego i mińskiego;
2. rejon operacyjny 14/02 Płock – powiat płocki z miastem Płock (bez gminy
Słubice), powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płoński, sierpecki
i żuromiński oraz część powiatu legionowskiego, nowodworskiego
i pułtuskiego;
3. rejon operacyjny 14/03 Radom – powiat radomski łącznie z miastem
Radom, powiaty białobrzeski, grójecki, lipski, kozienicki, przysuski,
szydłowiecki i zwoleński;
4. rejon operacyjny 14/04 Siedlce – powiat siedlecki z miastem Siedlce,
powiat garwoliński, łosicki, węgrowski, sokołowski oraz część powiatu
mińskiego i wołomińskiego;
5. rejon operacyjny 14/05 Ostrołęka – powiat ostrołęcki z miastem Ostrołęka
oraz powiaty: makowski, wyszkowski, przasnyski, ostrowski oraz część
powiatu pułtuskiego;
6. rejon operacyjny 14/06 Grodzisk Mazowiecki – powiaty: grodziski,
żyrardowski, sochaczewski i piaseczyński oraz część powiatu płockiego
8
i pruszkowskiego.

6

Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa
mazowieckiego. Warszawa 2016, s. 39, www.mazowieckie.pl (data dostępu 26.12.2016)
Numery rejonów operacyjnych składają się z dwóch liczb, gdzie pierwsza z nich (np. 14) oznacza
numer województwa, a druga (np. 01) oznacza kolejny numer rejonu operacyjnego w danym
województwie.
8
Wojewódzki plan działania, dz. cyt., s. 42-44
7
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W latach objętych analizą w województwie mazowieckim funkcjonowało
178,75 dobo karetek łącznie z dwoma zespołami wodnymi (tab. 1), które
wykonały w poszczególnych latach następującą liczbę wyjazdów: w 2013 roku
442 009, w 2014 roku 446 433 oraz w 2015 roku 467 756 (tab. 2). Natomiast
w rejonie operacyjnym obsługiwanym przez WSPRiTS „Meditrans” (łącznie
z podwykonawcami) funkcjonowało 65,25 dobo karetek (co stanowiło 36,50%
wszystkich ZRM w województwie mazowieckim), które wykonały w każdym
omawianym roku blisko 50% wszystkich zrealizowanych wyjazdów w skali
województwa. Dlatego w tym rejonie odnotowano największe obciążenie średniej
dobowej liczby interwencji ZRM, które wyniosło 9,16. gdzie w porównaniu
do innych rejonów operacyjnych średnia dobowa liczba interwencji ZRM wynosiła
od 3,8 do 7,1. Podobne wyniki uzyskujemy dokonując porównania liczby pacjentów
przewiezionych do: szpitali (tab. 3), izb przyjęć (tab. 4) oraz szpitalnych oddziałów
ratunkowych (tab. 5), gdzie udział interwencji ZRM obsługujących rejon 14/01,
jest także blisko 50% w skali całego województwa. Natomiast dokonując analizy
porównawczej liczby pacjentów przewiezionych do pracowni hemodynamiki,
obserwujemy spadek liczby pacjentów w rejonie operacyjnym Warszawa,
z 1562 pacjentów w roku 2013, 93 pacjentów w roku 2014 do 532 pacjentów
w roku 2015, co odpowiednio stanowi 47,7%, 16,2% i 35,1% w skali całego
województwa (tab. 6). Jednocześnie analizując dane dotyczące liczby pacjentów
przekazanych zespołom lotniczego pogotowia ratunkowego, biorąc pod uwagę
wzrost ogólnej liczby wyjazdów ZRM, liczba pacjentów w okresie badanym
utrzymywała się na podobnym poziomie (tab. 7).
Tabela nr 1: Liczba i rodzaj ZRM w poszczególnych rejonach operacyjnych
województwa mazowieckiego w latach 2013-2015.

Nazwa rejonu
operacyjnego

14-01 Warszawa

Liczba i rodzaj
zespołów
ratownictwa
medycznego
w 2013 roku
S
P
29
36,25

Liczba i rodzaj
zespołów
ratownictwa
medycznego
w 2014 roku
S
P
29
36,25

Liczba i rodzaj
zespołów
ratownictwa
medycznego
w 2015 roku
S
P
28
37,25

14-02 Płock

14

14

14

14

14

14

14-03 Radom

16

14

16

14

16

14

14-04 Siedlce

8

11,5

8

11,5

8

11,5

14-05 Ostrołęka

8

11,5

8

11,5

8

11,5

14-06 Grodzisk Maz.
5
11,5
Łączna liczba dobo
80
98,75
karetek
Źródło: opracowanie własne na
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

5

11,5

5

11,5

80

98,75

79

99,75

podstawie

zestawień

Wydziału

Zdrowia
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Tabela nr 2: Liczba wyjazdów ZRM w poszczególnych rejonach operacyjnych w latach
2013-2015.
Liczba
Liczba
Liczba
wyjazdów
wyjazdów
wyjazdów
w 2013 roku
w 2014 roku
w 2015 roku
14-01 Warszawa
218320
232750
233402
14-02 Płock
50796
54855
54554
14-03 Radom
69179
69847
70177
14-04 Siedlce
33703
35124
36687
14-05 Ostrołęka
26980
29020
30317
14-06 Grodzisk Mazowiecki
43031
44837
42619
Łączna liczba wyjazdów
442009
466433
467756
Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień Wydziału Zdrowia
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Nazwa rejonu operacyjnego

Tabela nr 3: Liczba pacjentów przewiezionych do szpitali w poszczególnych rejonach
operacyjnych w latach 2013-2015.
Liczba
Liczba
Liczba
pacjentów
pacjentów
pacjentów
Nazwa rejonu operacyjnego
przewiezionych przewiezionych przewiezionych
do szpitali
do szpitali
do szpitali
w 2013 roku
w 2014 roku
w 2015 roku
14-01 Warszawa
148866
153956
151763
14-02 Płock
30544
33391
32665
14-03 Radom
47145
47172
46939
14-04 Siedlce
24270
25176
26236
14-05 Ostrołęka
19469
19715
20641
14-06 Grodzisk Mazowiecki
28450
28147
27497
Łączna liczba wyjazdów
298744
307557
305741
Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień Wydziału Zdrowia
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Tabela nr 4: Liczba pacjentów przewiezionych do izb przyjęć w poszczególnych
rejonach operacyjnych w latach 2013-2015.

Nazwa rejonu
operacyjnego

Liczba pacjentów
przewiezionych
do izb przyjęć
w 2013 roku
49894
6088
12331
8074
1968
17274

14-01 Warszawa
14-02 Płock
14-03 Radom
14-04 Siedlce
14-05 Ostrołęka
14-06 Grodzisk Maz.
Łączna liczba
95629
wyjazdów
Źródło: opracowanie własne na
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Liczba pacjentów
przewiezionych
do izb przyjęć
w 2014 roku
54509
6544
12449
8205
1922
17433

Liczba pacjentów
przewiezionych
do izb przyjęć
w 2015 roku
54407
6504
12235
8374
1993
16180

101062

99693

podstawie

zestawień

Wydziału

Zdrowia
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Tabela nr 5: Liczba pacjentów przewiezionych do szpitalnych oddziałów ratunkowych
w poszczególnych rejonach operacyjnych w latach 2013-2015.

Nazwa rejonu
operacyjnego

Liczba pacjentów
przewiezionych
do szpitalnych
oddziałów
ratunkowych
w 2013 roku
97456
24108
34379
16091
17451
10659

14-01 Warszawa
14-02 Płock
14-03 Radom
14-04 Siedlce
14-05 Ostrołęka
14-06 Grodzisk Maz.
Łączna liczba
200144
wyjazdów
Źródło: opracowanie własne na
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Liczba pacjentów
przewiezionych
do szpitalnych
oddziałów
ratunkowych
w 2014 roku
97804
26369
33732
16745
17741
10332

Liczba pacjentów
przewiezionych
do szpitalnych
oddziałów
ratunkowych
w 2015 roku
95277
25752
33520
17449
18565
9890

202723

200451

podstawie

zestawień

Wydziału

Zdrowia

Tabela nr 6: Liczba pacjentów przewiezionych do pracowni hemodynamiki
w poszczególnych rejonach operacyjnych w latach 2013-2015.

Nazwa rejonu
operacyjnego

Liczba pacjentów
przewiezionych
do pracowni
hemodynamiki
w 2013 roku
1562
208
808
301
31
367

14-01 Warszawa
14-02 Płock
14-03 Radom
14-04 Siedlce
14-05 Ostrołęka
14-06 Grodzisk Maz.
Łączna liczba
3277
wyjazdów
Źródło: opracowanie własne na
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Liczba pacjentów
przewiezionych
do pracowni
hemodynamiki
w 2014 roku
93
208
413
65
1
373

Liczba pacjentów
przewiezionych
do pracowni
hemodynamiki
w 2015 roku
532
21
677
261
23
brak danych

572

1514

podstawie

zestawień

Wydziału

Zdrowia

Tabela nr 7: liczba pacjentów przekazanych zespołom LPR w poszczególnych
rejonach operacyjnych w latach 2013-2015.

Nazwa rejonu
operacyjnego

14-01 Warszawa
14-02 Płock
14-03 Radom

Liczba pacjentów
przekazanych
zespołowi
lotniczego
pogotowia
ratunkowego
w 2013 roku
67
132
52

Liczba pacjentów
przekazanych
zespołowi
lotniczego
pogotowia
ratunkowego
w 2014 roku
84
157
55

Liczba pacjentów
przekazanych
zespołowi
lotniczego
pogotowia
ratunkowego
w 2015 roku
56
122
47
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14-04 Siedlce
26
14-05 Ostrołęka
27
14-06 Grodzisk Maz.
135
Łączna liczba
439
wyjazdów
Źródło: opracowanie własne na
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

53
34
96

50
38
110

479

423

podstawie

zestawień

Wydziału

Zdrowia

ZRM wykonując medyczne czynności ratunkowe powinny realizować, zgodnie
z zapisami ustawy o PRM (Art. 3 pkt 8), tylko wyjazdy do pacjentów w stanie
9
nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jednak pojęcie te jest różnie interpretowane
przez społeczeństwo. Dlatego w ostatnich latach obserwujemy dość powszechne
zjawisko korzystania ze świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego przez
pacjentów z problemami zdrowotnymi, które nie stanowią zagrożenia życia
i zdrowia. Wyjazdy te określane są bardzo często jako wyjazdy nieuzasadnione.
Realizacja takich wyjazdów wpływa oczywiście negatywnie na funkcjonowanie
systemu PRM m. in. wydłużając czas dojazdu ZRM na miejsce zdarzenia. Ponadto
zjawisko wyjazdów nieuzasadnionych jest z punktu widzenia organizacji
i funkcjonowania systemu PRM trudne do wyeliminowania, ponieważ dopiero
po przybyciu ZRM na miejsce zdarzenia, personel medyczny w oparciu
o wykonane badanie, możne stwierdzić czy wyjazd był uzasadniony, czy też
nie. Problematycznym jest także fakt wskazania częstotliwości występowania
nieuzasadnionych wezwań ZRM, których poziom można określić w wyniku analizy
dokumentacji medycznej, głównie na podstawie kart medycznych czynności
ratunkowych. Zupełnie odmienna sytuacja powstała w województwie mazowieckim
od roku 2013, gdzie obowiązek umieszczania adnotacji w karcie medycznych
czynności ratunkowych o stanie pacjenta, spoczywa na kierowniku ZRM.
Jednocześnie zobligowano wszystkich dysponentów ratownictwa medycznego
w województwie, do zamieszczania w raportach statystycznych, przesyłanych
do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, informacji o stanie
pacjenta. Podjęcie takiej decyzji było jak najbardziej zasadne, ponieważ pozwało
określić poziom takich wyjazdów, w sposób bardzo precyzyjny, bez konieczności
analizowania całej dokumentacji medycznej. Dokonując analizy liczby wyjazdów
ZRM do pacjentów z zagrożeniem zdrowotnym (dalej ZZ) i bez zagrożenia
zdrowotnego (dalej BZZ), zauważamy, że liczba pacjentów ZZ w latach objętych
analizą utrzymuje się na podobnym poziomie, oscylując ok. 250 000 wyjazdów
(tab. 8). Natomiast analizując wyjazdy do pacjentów BZZ, zauważamy tendencję
wzrostową od 166 000 w roku 2013 do 190 000 w roku 2015, w skali całego
województwa (tab. 9). Jednocześnie warto zwrócić uwagę na zestawienie ilości
wyjazdów określanych w kartach medycznych czynności ratunkowych jako
„nie dotyczy” (tab. 10), czyli wyjazdów ZRM, podczas których stwierdzono
brak pacjentów w miejscu zdarzenia, pacjenci byli pod wpływem alkoholu
lub środków odurzających, wyjazdy odwołane w trakcie realizacji oraz wyjazdy
9

Art. 3 pkt. 8, ustawy o PRM podaje definicję stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego jako: stan
polegający na nagłym lub przewidywalnym, w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania
zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu l
ub uszkodzenie ciała lub utrata życia, do którego kwalifikuje się wezwanie zespołu ratownictwa
medycznego
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do stwierdzenia zgonu. Ponieważ w literaturze przedmiotu odnajdujemy różne
definicje określające wyjazdy nieuzasadnione, w niniejszej pracy, aby wskazać
maksymalny poziom, jaki mogą osiągnąć tego typu interwencje, przyjęto zasadę,
która kwalifikuje do tego rodzaju wezwań następujące przypadki: BZZ – pacjent
bez zagrożenia zdrowotnego oraz wyjazdy określane jako nie dotyczy.
W omawianym okresie liczba tych wyjazdów w rejonie operacyjnym Warszawa,
kształtowała się na poziomie:
─ rok 2013 – liczba wszystkich wyjazdów 218 320, w tym 103 302 wyjazdy
nieuzasadnione, co stanowi 47,3% całkowitej liczby wyjazdów;
─ rok 2014 – liczba wszystkich wyjazdów 232 750, w tym 117 742 wyjazdy
nieuzasadnione, co stanowi 50,5% całkowitej liczby wyjazdów;
─ rok 2015 – liczba wszystkich wyjazdów 233 402, w tym 116 985 wyjazdy
nieuzasadnione, co stanowi 50% całkowitej liczby wyjazdów.
Tabela nr 8: Liczba pacjentów z zagrożeniem zdrowotnym w poszczególnych rejonach
operacyjnych w latach 2013-2015.
Liczba
Liczba
Liczba
pacjentów
pacjentów
pacjentów
Nazwa rejonu operacyjnego
z zagrożeniem
z zagrożeniem
z zagrożeniem
zdrowotnym
zdrowotnym
zdrowotnym
w 2013 roku
w 2014 roku
w 2015 roku
14-01 Warszawa
115018
115008
116417
14-02 Płock
29068
30605
29992
14-03 Radom
45522
43899
44750
14-04 Siedlce
25129
25589
26799
14-05 Ostrołęka
15677
15678
15362
14-06 Grodzisk Mazowiecki
19068
17550
15398
Łączna liczba wyjazdów
249482
248329
248718
Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień Wydziału Zdrowia
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Tabela nr 9: Liczba pacjentów bez zagrożenia zdrowotnego w poszczególnych
rejonach operacyjnych w latach 2013-2015.
Liczba
Liczba
Liczba
pacjentów bez
pacjentów bez
pacjentów bez
Nazwa rejonu operacyjnego
zagrożenia
zagrożenia
zagrożenia
zdrowotnego
zdrowotnego
zdrowotnego
w 2013 roku
w 2014 roku
w 2015 roku
14-01 Warszawa
89051
102041
101178
14-02 Płock
18161
20157
20560
14-03 Radom
19504
21688
21237
14-04 Siedlce
6903
7641
7968
14-05 Ostrołęka
11017
12930
14625
14-06 Grodzisk Mazowiecki
21769
24330
24559
Łączna liczba wyjazdów
166405
188787
190127
Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień Wydziału Zdrowia
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
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Tabela nr 10: Liczba wyjazdów ZRM określonych jako „nie dotyczy” w poszczególnych
rejonach operacyjnych w latach 2013-2015.
Liczba
Liczba
wyjazdów
wyjazdów
w 2013 roku
w 2014 roku
14-01 Warszawa
14251
15701
14-02 Płock
3567
4093
14-03 Radom
4153
4260
14-04 Siedlce
1671
1894
14-05 Ostrołęka
286
412
14-06 Grodzisk Mazowiecki
2194
2957
Łączna liczba wyjazdów
26122
29317
Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Nazwa rejonu operacyjnego

Liczba
wyjazdów
w 2015 roku
15807
4002
4190
1920
330
2662
28911
Wydziału Zdrowia

Wyniki ankiet
W badaniu wzięło udział 338 osób, w tym 73 (21,6%) kobiet i 265 (78,4%)
mężczyzn, co stanowiło 49,8% wszystkich członków ZRM wykonujących
świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego w WSPRiTS „Meditrans”
Warszawa. Respondentów podzielono wg wykonywanego zawodu na trzy grupy
wiekowe. Rozkład wg płci i wieku oraz wykonywanego zawodu przedstawiono
w tab. 11 oraz tab. 12.
Tabela nr 11: Charakterystyka grupy badanej wg płci i wieku.
Kobiety
Liczbowo
%
73
21.60
20-29 lat
28
38.36
30-39 lat
22
30.14
>40 lat
23
31.51
Źródło: badanie własne

Przedziały
wiekowe

Mężczyźni
Liczbowo
%
265
78.40
55
20.75
114
43.02
96
36.23

Razem
Liczbowo
338
83
136
19

%
100%
24.56
40.24
35.21

Tabela nr 12: Charakterystyka grupy badanej wg płci i zawodu.
Wykonywany
zawód

Kobiety
Liczbowo
%
73
21.60
13
17.81

Lekarz systemu
Pielęgniarka/arz
30
systemu
Ratownik
28
medyczny
Kierowca
2
ratownik
Źródło: badanie własne

Mężczyźni
Liczbowo
%
265
78.40
35
13.21

Razem
Liczbowo
%
338
100%
48
14.20

41.10

21

7.92

51

15.09

38.36

127

47.92

155

45.86

2.74

82

31.94

84

24.85

Ze względu na staż pracy w ZRM najliczniejszą grupę stanowiły osoby
aktywne zawodowo w dwóch przedziałach: od 5-10 lat oraz powyżej 10 lat
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(tab. 13). Natomiast najniższą grupę stanowiły osoby świadczące usługi medyczne
poniżej 1 roku.
Tabela nr 13: Charakterystyka grupy badanej wg płci i stażu pracy w ZRM.
Kobiety
Liczbowo
%
73
21.60
poniżej 1 roku
6
8.22
od 1 do 3 lat
13
17.81
od 3 do 5 lat
10
13.70
od 5 do 10 lat
21
28.77
powyżej 10 lat
23
31.51
Źródło: badanie własne
Staż pracy

Mężczyźni
Liczbowo
%
265
78.40
7
2.64
27
10.19
37
13.96
73
27.55
121
45.66

Razem
Liczbowo
338
13
40
47
94
144

%
100%
3.85
11.83
13.91
27.81
42.60

Następne pytanie dotyczyło jak często spotykasz się z wezwaniem
nieuzasadnionym. Zdecydowana większość respondentów często spotyka się
z wezwaniem nieuzasadnionym (80,47%) w tym (68,49%) kobiet i (83,77%)
mężczyzn (tab. 14).
Tabela nr 14: Wyniki odpowiedzi na pytanie: jak często spotykasz się z wezwaniem
nieuzasadnionym realizując wezwania Zespołów Ratownictwa Medycznego?
Kobiety
Liczbowo
%
73
21.60
zawsze
7
9.59
często
50
68.49
czasami
16
21.92
nigdy
0
0.00
Źródło: badanie własne

Odpowiedzi

Mężczyźni
Liczbowo
%
265
78.40
9
3.40
222
83.77
31
11.70
3
1.13

Razem
Liczbowo
338
16
272
47
3

%
100%
4.73
80.47
13.91
0.89

Ponieważ ZRM dopiero po przybyciu na miejsce zdarzenia i zbadaniu
pacjenta może stwierdzić, jaki jest jego faktyczny stan, kolejne pytanie dotyczyło
jak często po przybyciu zespołu stan pacjenta różni się od powodu wezwania.
Większość ankietowanych często spotyka się z takim zjawiskiem (71,89%),
w tym (71,23%) kobiet oraz (72,08%) mężczyzn (tab. 15).
Tabela nr 15: Wyniki odpowiedzi na pytanie: jak często po przybyciu na miejsce
wezwania stwierdzasz, że stan pacjenta zdecydowanie odbiega od powodu wezwania?
Kobiety
Liczbowo
%
73
21.60
zawsze
8
10.96
często
52
71.23
czasami
13
17.81
nigdy
0
0.00
Źródło: badanie własne

Odpowiedzi

Mężczyźni
Liczbowo
%
265
78.40
11
4.15
191
72.08
62
23.40
1
0.38

Razem
Liczbowo
338
19
243
75
1

%
100%
5.62
71.89
22.19
0.30

210

W kolejnych pytaniu, które było pytaniem półotwartym, zapytano
respondentów, co ich zdaniem jest najczęstszą przyczyną powstawania wyjazdów
nieuzasadnionych (tab. 16). Według (48,52%) ankietowanych najczęstszą
przyczyną jest nieprawidłowo zebrany wywiad medyczny przez dyspozytora
medycznego, następną przyczyną jest nieznajomość wśród społeczeństwa zasad
wzywania pogotowia ratunkowego (38,17%) oraz stres związany z nagłym
zdarzeniem (6,21%). Do najczęściej wymienianych odpowiedzi jako „inne, jakie?”
należały: pacjenci oszukują, bezkarność przy nieuzasadnionych wezwaniu,
wymuszanie przewozu do szpitala, brak możliwości dostania się do lekarza
w przychodni, brak edukacji, wygodnictwo, niewiedza ludzka, lenistwo,
przebiegłość rodziny lub opiekuna, wady systemu ochrony zdrowia,
brak świadomości pacjentów, że mają alternatywne możliwości uzyskania pomocy,
wygodnictwo pacjentów, ludzie nie wiedzą, do czego wzywa się ratownictwo
medyczne, okłamywanie dyspozytora oraz wymuszanie wezwań, złe
funkcjonowanie POZ i NPL odsyłanie do pogotowia, pogotowie ratunkowe jest
bezpłatne, taniej jest wezwać pogotowie, które przyjedzie szybko niż czekać
godzinami na lekarza POZ lub NPL, większość ludzi dodatkowo chce bez względu
na wskazania medyczne jechać do szpitala żeby się przebadać oraz brak
konkretnego schematu przyjmowania wezwania zwalniającego w pewnym stopniu
dyspozytora z odpowiedzialności.
Tabela nr 16: Wyniki odpowiedzi na pytanie: co według Ciebie jest najczęstszą
przyczyną wezwań nieuzasadnionych?

Odpowiedzi

Kobiety
Liczbowo
%
73
21.60

nieprawidłowo
zebrany wywiad
przez
31
dyspozytora
medycznego
nieznajomość
zasad
wzywania
32
pogotowia
ratunkowego
stres związany
z nagłym
8
zdarzeniem
inne, jakie?
2
Źródło: badanie własne

Mężczyźni
Liczbowo
%
265
78.40

Razem
Liczbowo
%
338
100%

42.47

133

50.19

164

48.52

43.83

97

36.60

129

38.17

10.96

13

4.91

21

6.21

2.74

22

8.30

24

7.10

Następne pytanie półotwarte dotyczyło podania konkretnych przyczyn
powstawania wezwań nieuzasadnionych ZRM. Respondenci w zdecydowanej
większości (55,62%) wskazali jako przyczynę brak wiedzy wzywającego o innych
możliwościach udzielenia pomocy medycznej oraz złe funkcjonowanie POZ i NPL
(40,83%) (tab. 17). Jednocześnie wśród odpowiedzi jako „inne, jakie?” ankietowani
wymienili inne przyczyny tj.: brak algorytmu przyjmowania i odrzucania wezwań
przez dyspozytora, przyczyn jest kilka: od niewiedzy wzywających przez
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spychologię POZ do „lepiej wysłać ZRM, niech pojadą i zobaczą, co się dzieje, niż
zebrać wywiad i podjąć decyzję”, ogólne przyzwyczajenie społeczności, że płaci
się i się należy, głupota i bezmyślność wzywających, bezkarność wzywających,
pacjenci i ich rodziny uważają, że jak karetka zawiezie do szpitala to będą krócej
czekać oraz nie chce się pacjentom jechać do NPL.
Tabela nr 17: Wyniki odpowiedzi na pytanie: co może być przyczyną wezwania
w Zespołów Ratownictwa Medycznego w przypadkach nieuzasadnionych?

Odpowiedzi

Kobiety
Liczbowo
%
73
21.60

brak wiedzy
wzywającego
o innych
możliwościach
39
udzielania
pomocy
medycznej
złe
funkcjonowanie
33
POZ/NPL
inne, jakie?
1
Źródło: badanie własne

Mężczyźni
Liczbowo
%
265
78.40

Razem
Liczbowo
%
338
100%

53.42

149

53.23

188

55.62

45.21

105

39.62

138

40.83

1.37

11

4.15

12

3.55

Kolejne pytanie, na które odpowiadali ankietowani, dotyczyło oceny pracy
dyspozytorów medycznych w aglomeracji warszawskiej. Prawie (53%)
respondentów oceniło pracę dyspozytorów medycznych udzielając odpowiedzi
„bardzo dobrze i dobrze”, jednocześnie ponad (47%) ankietowanych
wypowiedziało się „źle, bardzo źle” (tab. 18). Uzyskany na podobnym poziomie
wynik pozytywnych i negatywnych odpowiedzi wskazuje na skrajne kontrowersje
dotyczące oceny pracy dyspozytorów medycznych.
Tabela nr 18: Wyniki odpowiedzi na pytanie: jak oceniasz pracę dyspozytorów
medycznych w aglomeracji warszawskiej w kontekście realizowanych przez Ciebie wezwań
Zespołów Ratownictwa Medycznego?
Kobiety
Liczbowo
%
73
21.60
bardzo dobrze
3
4.11
dobrze
34
46.58
źle
27
36.99
bardzo źle
9
12.33
Źródło: badanie własne
Odpowiedzi

Mężczyźni
Liczbowo
%
265
78.40
7
2.64
135
50.94
107
40.38
16
6.04

Razem
Liczbowo
338
10
169
134
25

%
100%
2.96
50.00
39.64
7.40

Następne pytanie półotwarte dotyczyło wskazania rozwiązań, które mogą
wpłynąć na zmniejszenie liczby wezwań nieuzasadnionych (tab. 19). Edukację
społeczeństwa w zakresie prawidłowego wzywania pogotowia ratunkowego
zaznaczyło ponad (75,44%) badanych, za zwiększeniem szkoleń dla dyspozytorów
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medycznych opowiedziało się prawie (16%) ankietowanych. Wśród innych
propozycji respondenci (8,58%) wskazywali najczęściej: płatność za
nieuzasadnione wezwanie, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród
dyspozytorów tak, aby wiedzieli, że mogą odrzucać nieuzasadnione wezwania
bez narażania się na krytykę mediów i przełożonych, zmiana funkcjonowania POZ
i NPL, edukacja, zmiana mentalności społeczeństwa, kary dla pacjentów za
nieuzasadnione wezwanie (mandaty), większa dostępność służby zdrowia,
sprecyzowanie procedur odmowy przyjęcia wezwania oraz nie wysyłać zespołów
i odsyłać ludzi do przychodni i nie karać dyspozytorów, jeżeli odrzucą wezwanie.
Tabela nr 19: Wyniki odpowiedzi na pytanie: co Twoim zdaniem należy zmienić,
aby zmniejszyć liczbę wezwań nieuzasadnionych?

Odpowiedzi

Kobiety
Liczbowo
%
73
21.60

edukacja
społeczeństwa
z zakresu
prawidłowego
52
wzywania
pogotowia
ratunkowego
zwiększenie
szkoleń dla
16
dyspozytorów
medycznych
inne, jakie?
5
Źródło: badanie własne

Mężczyźni
Liczbowo
%
265
78.40

Razem
Liczbowo
%
338
100%

71.23

203

76.60

255

75.44

21.92

38

14.34

54

15.98

6.85

24

9.06

29

8.58

Ostatnim badanym bardzo istotnym pytaniem była ocena funkcjonowania
systemu PRM w aglomeracji warszawskiej (tab. 20). Respondenci w tym pytaniu,
które było także pytaniem półotwartym w zdecydowanej większości (59,46%)
ocenili funkcjonowanie systemu PRM „bardzo dobrze, dobrze”. Jednocześnie
(37,87%) ankietowanych wskazało oceny „źle, bardzo źle”. Ponadto wśród opinii
własnych znalazły się odpowiedzi: brak współpracy z SOR-ami, byłoby lepiej gdyby
ilość ZRM odpowiadała faktycznej ilości mieszkańców, a nie osób z meldunkiem
warszawskim, system jest przeciążony i z tego względu niewydolny, ZRM
są dysponowane do wezwań, które powinny być przeznaczone dla POZ, NPL
lub w ogóle nie przyjęte, zbyt mała ilość ZRM w stopniu do ilości przyjmowanych
wezwań oraz należy docenić pracę ratowników i pielęgniarek, którzy o każdej
porze dnia i nocy pracują w fatalnych warunkach.
Tabela nr 20: Wyniki odpowiedzi na pytanie: jak oceniasz funkcjonowanie systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego w aglomeracji warszawskiej?

Odpowiedzi
bardzo dobrze
dobrze

Kobiety
Liczbowo
%
73
21.60
4
5.48
37
50.68

Mężczyźni
Liczbowo
%
265
78.40
19
7.17
141
53.21

Razem
Liczbowo
%
338
100%
23
6.80
178
52.66
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źle
28
bardzo źle
4
opinia własna
0
Źródło: badanie własne

38.36
5.48
0.00

81
15
9

30.57
5.66
3.40

109
19
9

32.25
5.62
2.66

Wnioski
1. W badanym okresie w województwie mazowieckim zespoły ratownictwa
medycznego (178,75 dobo karetki), zrealizowały odpowiednio: w 2013 roku
442 009, w 2014 roku 466 433 oraz w 2015 roku 467 756 interwencji.
Wyjazdy ZRM do pacjentów z zagrożeniem zdrowotnym utrzymywały się
w każdym z analizowanym roku, na podobnym poziomie, oscylując ok.
250 000. Natomiast wyjazdy do pacjentów bez zagrożenia zdrowotnego
wykazywały tendencję wzrostową od 166 000 w roku 2013 do 190 000
w roku 2015, w skali całego województwa.
2. W rejonie operacyjnym obsługiwanym przez WSPRiTS „Meditrans”,
w omawianym okresie funkcjonowało 65,25 dobo karetek (co stanowiło
36,50% wszystkich zakontraktowanych w województwie mazowieckim
ZRM), które wykonały blisko 50% wyjazdów w skali województwa. Dlatego
w tym rejonie odnotowano największe obciążenie średniej dobowej liczby
interwencji ZRM, które wyniosło 9,16.
3. Wyjazdy nieuzasadnione ZRM w rejonie operacyjnym WSPRiTS
„Meditrans” stanowiły odpowiednio: w roku 2013 (47,3%) ogólnej liczby
wyjazdów, w roku 2014 (50,5%), a w 2015 roku (50%) wszystkich
wyjazdów.
4. Zdecydowana większość respondentów często spotyka się z wezwaniami
nieuzasadnionymi (80,47%). Większość ankietowanych (71,89%) podczas
interwencji spotyka się ze zjawiskiem, że po przybyciu na miejsce
zdarzenia ZRM, stan pacjenta odbiega od powodu wezwania.
5. Według ankietowanych najczęstszą przyczyną powstawania wyjazdów
nieuzasadnionych jest: nieprawidłowo zebrany wywiad medyczny przez
dyspozytora medycznego (48,52%), nieznajomość zasad wzywania
pogotowia ratunkowego (38,17%) oraz stres związany z nagłym
zdarzeniem (6,21%).
6. Prawie (53%) respondentów dobrze oceniło pracę dyspozytorów
medycznych, a na dobre funkcjonowanie systemu PRM wskazało (59,46%)
ankietowanych.
Streszczenie
System Państwowego Ratownictwa Medycznego powołany został w celu
ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Celem głównym niniejszej pracy była ocena
funkcjonowania WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie w latach 2013-2015 w rejonie
operacyjnym 14/01, na podstawie analizy porównawczej zrealizowanych
interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego w województwie mazowieckim.
Celem pośrednim było poznanie opinii członków ZRM (338 osób) na temat:
wezwań nieuzasadnionych, pracy dyspozytorów medycznych i funkcjonowania
systemu PRM. Badanie przeprowadzono w IV kwartale 2015 roku. Narzędziem
badawczym był anonimowy kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. ZRM
funkcjonujące w rejonie operacyjnym 14/01 wykonały blisko 50% interwencji
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w skali całego województwa. Respondenci często spotykają się z wyjazdami
nieuzasadnionymi (80,47%), dobrze oceniają pracę dyspozytorów medycznych
(53%) oraz dobrze oceniają funkcjonowanie systemu PRM (59,21%).
Słowa klucze: Państwowe Ratownictwo Medyczne, zespoły ratownictwa
medycznego
Summary
The Emergency Medical Services (EMS) has been established in order
to save human life. The main aim of this study was the evaluation of the functioning
of the WSPRiTS „Meditrans” in Warsaw (the Regional Ambulance Service
and Sanitary Transport „Meditrans” in Warsaw) in the years 2013-2015 in
the operating area 14/01, based on a comparative analysis of the realized
interventions of the Medical Rescue Teams (MET) in the Mazovia Voivodeship.
The indirect aim was to get acquainted with the opinions of the MET members
(338 respondents) on: unreasonable calls, medical dispatchers' work and the
functioning of the Emergency Medical Services (EMS). The study was conducted
in the fourth quarter of the year 2015. The method used in this research was an
anonymous questionnaire by one’s own authorship. The Medical Emergency Team
operating in the operating area 14/01 realized nearly 50% of the intervention in the
whole voivodeship. Respondents often encounter the unreasonable calls (80.47%),
well assess the work of medical dispatchers (53%), and well evaluate the EMS
functioning (59.21%).
Key words: The Emergency Medical Services (EMS), Medical Emergency
Teams (MET)
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Katarzyna OCHYRA-ŻURAWSKA
Zbigniew CIEKANOWSKI
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W TWORZENIU
BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO
Wstęp
Pojęcie bezpieczeństwa charakteryzuje się wymiarem interdyscyplinarnym,
co przynosi trudności w określeniu tego terminu i skutkuje istnieniem wielu jego
definicji. Zazwyczaj bezpieczeństwo w znaczeniu ogólnym jest spokojem ducha
i pewnością, wewnętrzną ufnością, właściwie albo fałszywie uzasadnioną
w okolicznościach, które rodzą obawy. Bezpiecznie oznacza z pomocą dostępnych
środków być wolnym oraz zabezpieczonym przed realnymi i potencjalnymi
zagrożeniami, pewnym właściwego rozwoju i bytu (bez zakłóceń). Można wskazać,
iż bezpieczeństwo jest wartościującymi interakcjami społecznymi, które zachodzą
w rzeczywistości w takich wymiarach, jak: globalny, regionalny, krajowy, lokalny
i personalny, a które gwarantują najwyższy możliwie poziom jakości życia i rozwoju
w każdej istniejącej sferze. Bezpieczeństwo posiada wymiar egzystencjonalny
zarówno dla jednostki, jak i poszczególnych grup społecznych, który tylko przy
realnym poczuciu bezpieczeństwa pozwala na pełną realizację ról społecznych,
celów życiowych, potrzeb i aspiracji. W związku z tym priorytetem dla państwa
powinien być człowiek i jego bezpieczeństwo. Zarówno każda jednostka,
jak i grupa społeczna (sformalizowana i niesformalizowana) powinna mieć
odpowiednie warunki do rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa, natomiast zadaniem
i obowiązkiem państwa jest ich stworzenie. Troską administracji rządowej
i samorządowej oraz podmiotów pozarządowych powinno być bezpieczeństwo
1
poszczególnych grup społecznych.
Uwarunkowania społeczne bezpieczeństwa narodowego posiadają swoje
uzasadnienie zarówno w determinantach zewnętrznych, jak i wewnętrznych
państwa demokratycznego oraz obywatelskiego. Pierwsze z nich dotyczą
kooperacji z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi
(politycznymi, społecznym, gospodarczymi, militarnymi), w których duże znaczenie
mają te o charakterze pozarządowym, bowiem nierzadko uaktywniając inicjatywy
obywatelskie wyznaczają kierunki działania państwa. Niewątpliwie struktury
państwa mają kluczowe znaczenie w realizacji potrzeb oraz oczekiwań
społecznych, ale niemniej istotne są organizacje pozarządowe, które uruchamiają
działania związane harmonią życia społecznego. Z kolei uwarunkowania
wewnętrzne odnoszą się do systemu organizacji społecznych, które niejako
porządkują sprawy publiczne, ponieważ to administracja rządowa i samorządowa
oraz organizacje pozarządowe organizują życie społeczne, a ich sprawność
prospołeczna ma znaczny wpływ na jakość życia ludzi. Podmioty te biorą udział

1

W. Kitler, Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System.
Warszawa 2011, s. 22-25
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w funkcjonowaniu organizacji poprzez wchodzenie w interakcje społeczne oraz
2
nastawieniu na człowieka.
1. Bezpieczeństwo społeczne
Bezpieczeństwo społeczne obejmuje swym zasięgiem bardzo wiele,
różnorodnych działań, których podstawowym celem jest przetrwanie, dobrobyt,
a także zrównoważony rozwój społeczeństwa poprzez zapewnienie: względnie
wysokiej jakości życia osób i rodzin wymagających szczególnej troski, ich pracy,
warunków bytowych, wypoczynku oraz dostępu do dóbr powszechnych,
jak również przeciwdziałanie bezrobociu, konfliktom społecznym i rozwarstwieniu
społecznym. Bezpieczeństwo społeczne jest także poczuciem w interakcjach
społecznych na każdym poziomie i w każdej formie. Zapewniająca jednostce
rozwój – homeostaza społeczna – daje poczucie dobrostanu oraz możliwości
realizacji społecznych ról, potrzeb, celów, aspiracji. Ponadto do istotnych
elementów społecznego potencjału bezpieczeństwa zaliczane są: kształt struktury
społeczno-demograficznej, aktywność społeczeństwa obywatelskiego, istniejące
3
nierówności i konflikty społeczne.
Bezpieczeństwo społeczne powinno być analizowane w sposób szczególny
na poziomie indywidualnym i lokalnym, bowiem dotyka sfery bliskiej każdej
jednostce, czyli godnego i dostatniego życia, rozwoju kulturalnego, dostępu
do edukacji, zapewnienia pracy, czy też gwarancji emerytalnych. Z uwagi na to,
obywatele z jednej strony powinni mieć zapewnioną gwarancję przeżycia
w trudnych sytuacjach (przerastających ich możliwości z przyczyn tak
subiektywnych, jak i obiektywnych), a z drugiej być świadomi, że państwo
nie jest w stanie zapewnić im wszystkich potrzeb (nie dostrzega niektórych z nich,
albo je po prostu lekceważy uznając za mało istotne). Mając to na uwadze,
obywatele obok podmiotów państwowych pełnią istotną rolę w tworzeniu
bezpieczeństwa społecznego, a szczególnie na najniższym poziomie zarządzania
państwem. Ponadto, jeżeli zrzeszają się w tworzone oddolnie organizacje,
to ich wysiłek przynosi większe rezultaty.
Chcąc zdefiniować pojęcie społeczności lokalnej, do której odnosi się pojęcie
bezpieczeństwo społeczne oraz bezpieczeństwo lokalne, należy wskazać,
iż jest to trudne, bowiem najpierw trzeba określić podstawowe kryteria,
tj.: terytorium, w którym występują normy społeczne, poczucie tożsamości
obywatelskiej, historię, dokładne określenie miejsca zamieszkania ludzki,
aktywność, więzi i interakcje społeczne, wspólne prawo, postawy, zaangażowanie,
potrzeby, interesy indywidualne i społeczne, kulturę, zwyczaje, funkcjonujące
instytucje rządowe i samorządowe, zrównoważony rozwój gospodarczy oraz
organizacje pozarządowe. Pomijając jednak wewnętrzne interakcje społeczne oraz
złożoność pojęcia, można stwierdzić, że społeczności lokalne mieszczą się
4
w pewnych granicach, na przykład: osiedla, dzielnicy lub gminy. Z kolei
z socjologicznego punktu widzenia jest ona definiowana, jako zbiorowość,
która zamieszkuje wspólne terytorium, oparta na trwałym systemie więzi
2

J. Nowicka, Współczesne zagrożenia świata – Terroryzm (w:) T. Bąk, Z. Ciekanowski, J. Nowicka
(red.): Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Jarosław 2016, s. 71
3
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego. Warszawa 2013, s. 76
4
J. Zawadzki, G. Pietrek (red.): dz. cyt., s. 283
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oraz relacji społecznych, relatywnie samowystarczalna i cechująca się silnym
5
poczuciem przynależności do grupy. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że cała
wspólnota lokalna jest tworzona przez wszystkie:
─ kategorie wiekowe: dzieci, młodzież i dorosłych;
─ jednostki oraz grupy społeczne: rówieśnicze, sąsiedzkie, zawodowe,
towarzyskie, wyznaniowe itp.;
─ jednostki oraz ich rodziny mieszkające na danym obszarze;
─ stowarzyszenia i organizacje, instytucje religijne, edukacyjne, socjalne,
usługowe itp.;
─ ludzi starych, dzieci, przewlekle chorych, niedołężnych, samotnych,
6
bezrobotnych, ubogich, rodziny wielodzietne, rodziny zdezorganizowane.
Nie ulega wątpliwości, że we współczesnych czasach szczególnymi
podmiotami są organizacje pozarządowe ze względu na swoje zaangażowanie
w sprawy społeczne, niesioną pomoc oraz bezinteresowność. Jednakże trzeba
wiedzieć, że w Polsce istnieją różne takie jednostki, które bardzo często nie są
typowymi organizacjami niezyskownymi, a wręcz przeciwnie. Dlatego też warto
przybliżyć podstawy prawne, status oraz działalność prawdziwego, trzeciego
sektora, jak również jego rolę w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego,
a szczególnie społeczności lokalnej.
2. Organizacje pozarządowe
Jedną z podstawowych wolności w państwach demokratycznych jest prawo
do zrzeszania się, które znalazło swój wyraz także w Konstytucji Rzeczypospolitej
7
Polskiej, gdzie w art. 58 każdemu zapewniono wolność do zrzeszania się.
Oczywiście w prawie określono rodzaje zrzeszeń, wymóg ich rejestracji,
czy też zakaz ich działania w oparciu o sądowe orzeczenie. Organizacja społeczna
jest zrzeszeniem obywateli, którzy je tworzą celem zapewnienia im aktywnego
udziału w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym oraz kulturalnym.
W rzeczywistości oznacza to, iż obywatele mogą zrzeszać się w społeczne
organizacje o charakterze sformalizowanym lub nieformalnym.
Pomimo że wiele aktów prawnych posługuje się terminem organizacji
społecznej, to nie istnieje jego legalna definicja. W ujęciu najszerszym wskazuje
się, że jest to każda forma organizowania się obywateli, niebędąca jednostką
finansów publicznych, kultu religijnego, ani też nie nastawiona na osiąganie zysku.
W takim rozumieniu wyszczególnia się dwa typy organizacji społecznych:
organizacje pozarządowe oraz organizacje traktowane jako organizacje
pozarządowe. Natomiast do głównych cech organizacji społecznej zaliczają się:
─ składnik osobowy, co oznacza, że jest to zrzeszenie osób fizycznych,
bądź prawnych;
─ trwałość celu, czyli jego niezmienność dla konkretnej organizacji;
─ legalność – organizacja działa na podstawie obowiązującego prawa
oraz w przewidzianej przez nie formie (np. stowarzyszenia, organizacje,
fundacje, organizacje pożytku publicznego);

5
6
7

K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny. Toruń 1998, s. 201
T. Pilch (red.): Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa 2003, t. I, s. 344
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483)
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─ funkcjonowanie poza aparatem państwowym – obszar ten nie podlega
8
ingerencji państwa.
Działalność społecznie użyteczną, która jest prowadzona przez organizacje
pozarządowe w sferze funkcji publicznych nazywa się także działalnością pożytku
publicznego. Natomiast według litery prawa taką organizacją po spełnieniu
konkretnych wymogów, mogą zostać:
─ organizacje pozarządowe, oprócz partii politycznych, organizacji
pracodawców, związków zawodowych, fundacji tworzonych przez partie
polityczne oraz samorządów zawodowych;
─ osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które działają na podstawie
regulacji prawnych o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Polsce,
do innych kościołów i związków wyznaniowych, a także o gwarancjach
wolności wyznania i sumienia, jeśli ich statutowe cele obejmują realizację
zadań z zakresu pożytku publicznego;
─ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, kluby sportowe
będące spółkami w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie, nienastawione
na osiąganie zysku i przeznaczające swój dochód na realizację
9
statutowych celów.
Dla ustawodawcy bez znaczenia jest forma organizacyjna, w jakiej obywatele
będą realizowali zadania i cele uznane za społecznie użyteczne. Jednym
z rodzajów organizacji społecznych, jak już wskazano są organizacje pozarządowe
10
(z ang. NGO – non governmental organizations). Zgodnie z art. 3 ustawy
11
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie definiuje się je jako jednostki,
które nie należą do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia
zysku. Są to osoby prawne utworzone na mocy obowiązujących ustaw, bądź też
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przyznano
osobowość prawną na podstawie odrębnej ustawy. Na ogół organizacje te działają
w formie fundacji lub stowarzyszenia, a zakres ich działania jest różnorodny.
Dostarczają one różnych usług filantropijnych, monitorują politykę, przedstawiają
rządom istniejące w kraju i dotykające obywateli problemy oraz zachęcają
na poziomie lokalnym do aktywnego udziału w życiu politycznym. Ponadto
dostarczają ekspertyz i analiz, pomagają wprowadzać porozumienia
międzynarodowe oraz służą jako wczesny mechanizm ostrzegania. Większość
z nich zajmuje się prawami człowieka, kulturą, nauką, ekologią i techniką.
W Polsce organizacje pozarządowe określa się kilkoma terminami,
wśród których znajdują się:
─ organizacje non profit – podmioty te nie są nastawione na osiąganie
zysku, jednocześnie jednak mogą prowadzić działalność gospodarczą,
z której zysk musi być przeznaczony na statutowe cele organizacji;

8

E. Ura, S. Pieprzny (red.): Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Rzeszów 2015, s. 182
T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie
bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa 2011, s. 178
10
J. Blicharz, Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji
publicznej. wyd. Kolonia Limited 2005, s. 71
11
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 573).
9
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─ organizacje pożytku publicznego – są to organizacje działające dla dobra
publicznego i na ogół realizują się w takich dziedzinach jak: pomoc
społeczna, ochrona zdrowia i edukacja;
─ organizacje wolontarystyczne – czyli takie, które korzystają z działań
wolontariuszy, ochotników;
─ organizacje społeczne (lub obywatelskie) – ze względu na to, że zazwyczaj
ich obszarem aktywności jest szeroko rozumiana pomoc społeczna,
edukacja, ochrona zdrowia;
─ trzeci sektor – organizacje te nie są utożsamiane z administracją publiczną
(I sektor), ani też z biznesem (II sektor), tworzą natomiast odrębną grupę
12
podmiotów.
Podmioty pozarządowe charakteryzują się formalną organizacją, która jest
jednak niezależna od struktur państwowych, samorządowych, gospodarczych,
jak również działalnością dla wspólnego dobra i zakazem podziału zysku wśród
13
jej członków. Ponadto organizacje te kierują się wartościami i zasadami,
wśród których najważniejszymi jest solidaryzm społeczny oraz dobro wspólne.
Z uwagi na to, ich działalność skierowana jest ku realizacji celów pożytku
publicznego. Można wskazać sześć podstawowych cech organizacji non profit,
które wyróżniają je na tle innych podmiotów gospodarczych. Należą do nich:
─ głównym ich celem jest zaspokojenie społecznych potrzeb;
─ działanie w obszarze usług społecznych;
─ z ich usług korzysta całe społeczeństwo;
─ źródłem ich finansowania są zarówno środki publiczne, jak i prywatne;
─ finansowe nadwyżki z działalności statutowej oraz pozastatutowej
przeznaczane są na rozwój organizacji;
─ skutki ich działań uwidaczniają się w długim okresie czasu w postaci
14
efektów zewnętrznych.
Uwzględniając różne klasyfikacje, organizacje pozarządowe można podzielić
na pewne typy. Podział opierający się na profilu działalności podmiotu wyróżnia
po pierwsze organizacje samopomocy, które skupiają się głównie na działaniach
na rzecz swoich członków (np. organizacja emerytów w konkretnym
przedsiębiorstwie). Dalej są to organizacje opiekuńcze świadczące usługi
dla wszystkich osób potrzebujących, bądź też jedynie dla niektórych kategorii
ludzi (np. opieka nad dziećmi autystycznymi). Organizacje przedstawicielskie
z kolei reprezentują zazwyczaj interesy określonej społeczności, a organizacje
mniejszości tylko grup mniejszościowych (religijnych, narodowościowych,
seksualnych). Istnieją także organizacje tworzone ad hoc, które tworzy się w celu
przeprowadzenia jakiejś akcji, w odpowiedzi na zaistniały problem, organizacje
hobbistyczno-rekreacyjne (np. filatelistyczne, czyli skupione na określonej sferze
działalności), organizacje zadaniowe wykonujące funkcje zlecone im przez władze
oraz organizacje tradycyjne posiadające szeroki obszar działania i obejmujące
15
nim wiele kategorii osób.
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E. Ura, S. Pieprzny (red.): dz. cyt., s. 183-184
S. Kantyka, Organizacje pozarządowe – partner samorządu (w:) Frączkiewicz-Wronka A. (red.):
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Jednym z zadań organizacji pozarządowych, które zostało określone
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest działalność
z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto należy wskazać, iż do
zagadnienia tego odniosła się także Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa
16
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, zgodnie z którą NGO, w tym
społeczne organizacje ratownicze są istotnym elementem współczesnego systemu
bezpieczeństwa powszechnego. Ważnym jest, że z jednej strony podmioty te
funkcjonują w strukturze państwa jako podmioty od niego niezależne, a z drugiej –
to państwo powierza im określone zadania, bowiem bez ich pomocy nie można
byłoby ich skutecznie zrealizować. Ponadto w pewnych dziedzinach życia to
organizacje pozarządowe mają najważniejszą rolę, bowiem przejmują od władz
obowiązek zagwarantowania obywatelom bezpieczeństwa. Bardzo dobrym
przykładem tego są ratownicy społeczni, którzy dzięki swojemu wyszkoleniu
i przygotowaniu do udzielania fachowej i szybkiej pomocy reagują efektywnie na
zaistniałe zdarzenia i niejednokrotnie zastępują służby powołane do niesienia
pomocy. Państwo docenia znaczenie organizacje non profit dla sprawnego
funkcjonowania ratownictwa, dlatego też zleca im wykonywanie określonych zadań
i przeznacza na to środki z budżetu państwa. Ponadto społeczne organizacje
ratownicze ze względu na posiadany przez nie potencjał sił i środków,
profesjonalny sprzęt i wyszkolenie ratowników, są uwzględniane w planach
zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim jako ogniwa wspomagające
17
działalność innych służb.
3. Miejsce organizacji w obszarze bezpieczeństwa społecznego
Organizacje pozarządowe mają swoją rolę również we wzmacnianiu zdolności
państwa do obrony, ponieważ wymaga ona ścisłej kooperacji z trzecim sektorem.
Współpraca ta powinna służyć przede wszystkim edukacji i aktywizacji
społeczeństwa w zakresie obronności, a także budowie społecznego zaplecza
dla polskiej wojskowości. O istotności tego świadczy nałożenie na organizacje
społeczne i pozarządowe zadań z zakresu bezpieczeństwa w ustawie
18
o powszechnym obowiązku obrony, do których należą m.in.:
1. umacnianie obronności Polski, przygotowywanie ludzi i mienia narodowego
na wypadek wybuchu wojny;
2. udzielanie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej informacji o istotnym
znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa kraju;
3. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz
organami wojskowymi w obszarze administracji rezerw osobowych,
a także wykonywanie czynności z tym związanych;
4. w przypadku ogłoszenia mobilizacji – realizacja świadczeń rzeczowych,
czyli oddanie posiadanych rzeczy ruchomych i nieruchomości na użytek
Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, bądź jednostek
organizacyjnych realizujących zadania na potrzeby obrony kraju.
Organizacje pozarządowe są ponadto zobowiązane do współpracy
oraz udzielania pomocy inspekcjom, służbom i strażom, których zasadniczym
16

Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju
systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (M.P. 2013 r., poz. 377)
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Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430)
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celem jest zapewnienie bezpieczeństwa społecznego. Owa kooperacja odnosi się
szczególnie do formacji porządku publicznego i bezpieczeństwa, tj.: Policja,
Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego czy Żandarmeria Wojskowa.
Z punktu widzenia społeczności lokalnych i ich bezpieczeństwa najważniejszą
sferą, w jakiej działają organizacje pozarządowe jest pomoc społeczna, do czego
19
zobowiązała je ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z nią NGO realizują
zadania z zakresu współdziałania z administracją samorządową w celu
umożliwienia ludziom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, w jakich się
znaleźli. Główne zadania realizowane przez takie organizacje w obszarze
bezpieczeństwa społecznego można sklasyfikować w takie grupy, jak:
1. profilaktyka oraz uświadamianie zagrożeń społecznych, a przede wszystkim:
oddziaływanie na władze publiczne celem rozwiązywania problemów
społecznych, edukacja w placówkach oświatowo-wychowawczych i szkołach,
kampanie społeczne dotyczące zagrożeń i patologii społecznych;
2. praca w zagrożonych środowiskach, a głównie: wśród dzieci i młodzieży
posiadających złe doświadczenia, wśród rodzin niepełnych i patologicznych,
monitorowanie zagrożeń społecznych, wśród dorosłych znajdujących się
w krytycznych sytuacjach życiowych;
3. tworzenie oraz utrzymywanie infrastruktury społecznej, tj.: jadłodajni,
schronisk,
domów
noclegowych,
przytułków,
poradni,
ośrodków
interwencyjnych i doradczych, klubów i świetlic dla dzieci i młodzieży
20
z problemami wychowawczymi oraz telefonów zaufania.
W związku z rozległością problemów społecznych, a także wobec
prowadzenia wielostronnych działań w obszarze bezpieczeństwa społecznego
usystematyzowanie i dokonanie typologizacji organizacji pozarządowych, które
funkcjonują w tym zakresie w praktyce jest niemożliwa. Na szacunek oraz uwagę
zasługują zarówno te z tradycjami, obejmujące swym zasięgiem cały kraj,
jak i małe zrzeszenia, które często powstają ad hoc w wyniku reakcji na jakiś
problem społeczny. Takimi podmiotami są między innymi patrole wolontariuszy
przeszukujących razem ze Strażą Miejską w okresie zimowym opustoszałe
budynki celem niesienia pomocy osobom bezdomnym, a szczególnie uchronienia
ich przed zamarznięciem.
Zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
zadania organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa społecznego
skupiają się na:
─ pomocy społecznej (pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji
życiowej, wyrównywanie ich szans);
─ wspieraniu rodziny oraz systemu pieczy zastępczej;
─ działalności charytatywnej;
─ działalności na rzecz integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej
osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym;
─ podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, rozwojem
świadomości kulturowej, narodowej i obywatelskiej oraz pielęgnowaniem
polskości;
19
20
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działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej;
działalnością wspomagającą rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych;
działalnością na rzecz rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa, ochrony praw
dziecka;
─ pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych
oraz wojen w kraju, jak i za granicą;
21
─ przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz patologiom społecznym.
Wskazane zadania są oczywiście tylko częścią wszystkich zadań publicznych,
w obszarze których swoją działalność pożytku publicznego prowadzą organizacje
pozarządowe. Ogólnikowe określenie zakresu przedmiotowego aktywności
NGO tworzy szerokie możliwości do skutecznego włączania ich w działania na
rzecz społeczności lokalnych, w tym także ukierunkowane na zapobieganie
przestępczości oraz zachowaniom antyspołecznym. Dlatego też, organy
administracji publicznej podejmują współpracę z trzecim sektorem oparta
na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności,
jawności i uczciwej konkurencji. Na ogół kooperacja tych stron przybiera takie
formy, jak: zlecenie zadań publicznych, wzajemne informowanie się o kierunkach
działań, konsultowanie projektów aktów w dziedzinach związanych z działalnością
statutową organizacji, tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych,
umowy o wykonywanie inicjatywy lokalnej zgodnie z przepisami ustawy oraz
umowy partnerstwa na mocy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Organizacje non profit posiadają ogromny potencjał, który może stanowić
ważne wsparcie dla realizacji programów prewencyjnych na szczeblu lokalnym.
Przykładowymi podmiotami o zasięgu ogólnokrajowym, których siły i środki można
wykorzystać na rzecz zapewnienia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa
są miedzy innymi: Fundacja „La Strada”, Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta,
Fundacja Itaka, Fundacja Dzieci Niczyje, Liga Obrony Kraju, Stowarzyszenie
Monar-Markot, Polski Związek Motorowy, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja Bezpieczna Przystań, Polska
Akcja Humanitarna, Fundacja Bezpieczne Miasto, Stowarzyszenie Bezpieczne
Życie oraz Stowarzyszenie Bezpieczna Droga. Organizacjami, które funkcjonują
22
na podstawie odrębnych przepisów są np. Polski Czerwony Krzyż, Polski
23
Związek Działkowców, Polski Związek Łowiecki.
Wśród organizacji trzeciego sektora istnieją również takie, które są
podstawowym ogniwem zapewniającym bezpieczeństwo pewnej sfery życia
społecznego, a wśród nich: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe. Należy także wspomnieć w tym kontekście, iż istnieją dwa inne
podmioty współfinansowane z budżetu państwa (z części będącej do dyspozycji
ministra właściwego ds. wewnętrznych), którymi są Mazurska Służba Ratownicza
oraz Ochotnicze Straże Pożarne.
─
─
─
─
─
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Chcąc jeszcze bardziej zobrazować rolę, jaką organizacje pozarządowe
pełnią w zapewnieniu (wsparciu) bezpieczeństwa społeczności lokalnych najlepiej
scharakteryzować i przybliżyć działalność kilku takich podmiotów zarówno
o zasięgu ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Na potrzeby niniejszego opracowania
będą to: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, MONAR, Stowarzyszenie
WIOSNA, Fundacja „Bezpieczna Przystań”, Stowarzyszenie Anonimowi Alkoholicy,
Stowarzyszenie „Bezpieczni na Drodze”, Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych „Powrót z U” oraz Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerów.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest organizacją pożytku
publicznego, która zajmuje się przede wszystkim działalnością na rzecz osób
bezdomnych, chorych psychicznie, a także niedostosowanych społecznie. Zgodnie
z jej statutem realizuje swoje cele poprzez:
─ zakładanie oraz prowadzenie domów pobytu całodobowego, ochronek,
schronisk, hospicjów, noclegowni, łaźni, kuchni oraz innych placówek
pomocy ubogim, bezdomnym, starszym, niepełnosprawnym, chorym
i innym potrzebującym pomocy osobom;
─ działalność profilaktyczną, dobroczynną i resocjalizacyjną, a szczególnie:
prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, udzielanie wsparcia
duchowego, pomocy socjalnej, medycznej i prawnej, organizowanie pracy,
pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej, przeciwdziałanie
alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie działalności wychowawczooświatowej oraz prowadzenie terapii uzależnień.
Towarzystwo powstało w 1989 r. i było pierwszą organizacją pozarządową,
która zajęła się problematyką bezdomności w Polsce i pomocą osobom
niemającym domu. Zrzesza około 2700 członków, którzy są zorganizowani
w 67 kołach na terenie całego kraju. Każde z istniejących kół stara się
zorganizować kuchnię, schronisko, bądź inną formę pomocy ludziom ubogim
i bezdomnym. Prowadzi 87 placówek pobytowych, w tym: 4 schroniska dla kobiet,
49 schronisk dla mężczyzn, 2 schroniska dla kobiet i mężczyzn, 1 dom dziecka,
8 domów dla matek z dziećmi, 2 domy pomocy społecznej, 1 hospicjum, 1 zakład
pielęgnacyjno-opiekuńczy, 1 ośrodek dla eksmitowanych oraz 55 mieszkań
readaptacyjnych. Ponadto Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzi:
12 ogrzewalni, 17 noclegowni, 1 ośrodek pomocy nietrzeźwym, 10 bezpłatnych
łaźni, 16 kuchni, 26 punktów wydawania żywności, odzieży i sprzętów, 2 centra
integracji społecznej, 4 świetlice dla dzieci i 5 dla dorosłych, 5 spółdzielni
socjalnych, 2 kluby integracji społecznej oraz ośrodek Miser Art dla artystów
24
i ludzi wykluczonych.
Stowarzyszenie MONAR (Młodzieżowy Ośrodek Narkomanów) jest
apolityczną pozarządową organizacją założoną w 1978 r., które jako
stowarzyszenie działające na rzecz przeciwdziałania narkomanii, pomocy
uzależnionym i resocjalizacji na obszarze całego kraju funkcjonuje od 4 sierpnia
1981 r. Główną misją MONAR jest udzielanie pomocy ludziom zagrożonym
wykluczeniem społecznym, a także już wykluczonym (szczególnie osób
uzależnionych, bezdomnych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie,
żyjących z HIV, osób chorych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, uchodźców
24
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politycznych). Uwzględniając szeroki zakres jego działań można stwierdzić,
iż zajmuje się różnymi rodzajami patologii społecznych. Swoją misję
stowarzyszenie realizuje poprzez stwarzanie warunków godnych do życia osobom
25
znajdujących się na marginesie społecznym.
Pracownicy stowarzyszenia
wśród swoich podopiecznych promują aktywny i zdrowy tryb życia, który jest wolny
od wszelkich nałogów. Pomagają im znaleźć motywacje i siłę, która pomoże
26
im pokonać własne słabości.
Stowarzyszenie chroni i promuje zdrowie,
działa na rzecz niepełnosprawnych, pomaga ludziom w trudnej sytuacji życiowej,
wspiera starania, których celem jest wyrównywanie praw kobiet i przestrzeganie
27
praw dziecka.
Na przestrzeni lat MONAR stworzył całą sieć placówek prowadzących
kompleksową obsługę pacjentów, na którą składa się: dostęp do skupisk osób
uzależnionych, udzielanie im pomocy socjalnej, podejmowanie działań w celu
zmotywowania ich do leczenia, ograniczanie szkód przez opiekę diagnostycznoambulatoryjną oraz leczenie i rehabilitację. W domach stowarzyszenia prócz opieki
medycznej, socjalnej i pracy, prowadzi się również wiele różnorodnych form terapii.
Ponadto placówki te w swoim zasięgu funkcjonowania prowadzą także działalność
profilaktyczną w społecznościach lokalnych, tj. spotkania z młodzieżą w szkołach,
28
dni dzielenia się, święta dla najuboższych czy warsztaty sztuki.
Stowarzyszenie WIOSNA powstało w 2001 r. jako organizacja charytatywna,
a od 2004 r. jest organizacją pożytku publicznego. Zasadniczym jej założeniem
jest propagowanie solidarności z osobami potrzebującymi, pośrednictwo
w organizowaniu pomocy oraz współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego.
Organizacja zajmuje się tworzeniem struktur i narzędzi, które umożliwiają łączenie
osób potrzebujących z ich darczyńcami poprzez wolontariuszy. Do głównych celów
WIOSNY zgodnie z jej statutem należą:
─ działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
─ organizacja i promocja wolontariatu;
─ realizacja programów, które ukierunkowane są na pomoc rodzinom
i osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także
wyrównywanie ich szans;
─ pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin wieloproblemowych poprzez zajęcia
edukacyjne i rekreacyjne;
─ przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwój świadomości społecznej;
─ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy (np. promocja
zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości);
─ podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także
działania na rzecz integracji europejskiej;
─ realizowanie programów tworzonych przez Stowarzyszenie w ramach
działalności charytatywnej;

25

J. Łazuga-Koczurowska, Reorganizacja systemu MONAR – kierunki zmian, „Narkomania”. 2014,
nr 3, s. 42-43
G. Firlit, Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii – Monar. Powstanie i ewolucja
ruchu (w:) Supińska J., Modzelewski W. (red.): Studia nad ruchami społecznymi, t. 3. Warszawa
1990, s. 78-83
27
Tamże
28
T. Serafin, S. Parszowski, dz. cyt., s. 230
26

225

29

─ działalność wspomagająca rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych.
Stowarzyszenie skupia się głównie na dwóch projektach „Szlachetna Paczka”
oraz „Akademia Przyszłości”. Pierwszy z nich polega na pomocy potrzebującym
w okresie bożonarodzeniowym. Dzięki zaangażowaniu
wolontariuszy,
dobroczyńców i darczyńców dwa tygodnie przed świętami rodziny zakwalifikowane
do projektu otrzymują paczki, które odpowiadają ich indywidualnym potrzebom,
a nierzadko i marzeniom. Oprócz rzeczy materialnych, obdarowywane rodziny
i osoby mogą odczuć, ze nie są same i jest ktoś, kto chce im pomóc. Z kolei
„Akademia Przyszłości” jest siostrzanym projektem Paczki, który dzięki jedynej
w swoim rodzaju metodologii - Systemowi Motywatorów Zmiany prowadzi dzieci
od porażki w szkole do sukcesów w życiu. Akademia to całoroczna pomoc
tutora-wolontariusza z dzieckiem znajdującym się pod opieką Stowarzyszenia.
Wolontariusz poświęca mu swój czas, pomaga w lekcjach, organizuje czas wolny,
uczy jak radzić sobie z problemami, a szczególnie patrzy w jego przyszłość
i mu ją pokazuje, nie skupia się tylko na jego aktualnej sytuacji.
Fundacja „Bezpieczna Przystań” działa na terenie województwa
mazowieckiego jako organizacja pożytku publicznego. Do jej głównych celów
należą:
─ aktywizacja i rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych;
─ zapobieganie marginalizacji osób niepełnosprawnych;
─ niesienie pomocy osobom potrzebującym, a szczególnie dzieciom,
młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym;
─ ochrona i promocja zdrowia z nastawieniem na afirmację trzeźwości;
─ opieka nad osobami potrzebującymi pomocy czasowej z powodów
społecznych i medycznych;
─ rozwój własnej osobowości, kwalifikacji, twórczych umiejętności,
samodzielności życiowej oraz aktywności zawodowej osób zagrożonych
marginalizacją społeczną;
─ ochrona środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego;
─ edukacja proekologiczna i prospołeczna;
─ pomoc społeczna osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej;
─ promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa;
─ działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
─ promowanie sztuki, kultury, ochrony dóbr kultury;
─ wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu;
30
─ promocja i organizacja wolontariatu.
Stowarzyszenie Anonimowi Alkoholicy (AA) stanowi jedną z najstarszych
organizacji na świecie, która działa na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi
i skupia ludzi dotkniętych zespołem uzależnienia alkoholowego. W Polsce istnieje
około 2 tysięcy grup AA, którymi kieruje Fundacja Biuro Służby Krajowej
Anonimowych Alkoholików. Jest to wspólnota kobiet i mężczyzn niezależnie
od ich cech, w której mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, a także udzielać
sobie pomocy i wsparcia we wspólnej walce z nałogiem. Jedynym warunkiem
uczestnictwa w Stowarzyszeniu jest chęć zaprzestania picia, a celem jego
29
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członków jest pozostawanie w trzeźwości oraz pomaganie innym w wytrwaniu
31
do niej.
W ramach Stowarzyszenia opracowano Program Dwunastu Kroków, którego
zadaniem jest pomoc w indywidualnym zwalczaniu alkoholizmu przez dokonanie
autorefleksji oraz analizy własnych doświadczeń, a także dokonanie zmian w życiu
zgodnie z kolejnością w programie. Organizacyjne zasady AA zebrano
w Dwanaście Tradycji, którymi są między innymi anonimowość oraz honorowa
działalność w organizacji.
Stowarzyszenie „Bezpieczni na Drodze” jest organizacją non profit,
która działa w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego, a szczególnie
pomocy ofiarom klęsk żywiołowych oraz wypadków losowych. Jego głównymi
celami są:
─ udzielanie wszechstronnej pomocy osobom, które zostały poszkodowane
w wypadkach drogowych, w tym pomocy prawnej, psychologicznej,
materialnej oraz w miarę możliwości rehabilitacyjnej i medycznej;
─ prowadzenie wszechstronnej działalności prewencyjnej i edukacyjnej
w zakresie bezpieczeństwa na drogach oraz promowania bezpiecznej
32
motoryzacji.
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” zostało
założone w 1986 r. w celu pomocy rodzinom, w których dzieci są uzależnione
od narkotyków. Początkowo organizacja działała wyłącznie w Warszawie,
ale z biegiem czasu objęła całą Polskę i w 1989 r. zarejestrowano
ją jako stowarzyszenie ogólnopolskie. Główną misją, a jednocześnie jej celami są:
─ integracja i łączenie rodzin oraz przyjaciół dzieci uzależnionych
od narkotyków i innych środków psychoaktywnych;
─ przeciwdziałanie oraz zapobieganie narkomanii i AIDS;
─ udzielanie sobie wzajemnej pomocy oraz porad;
─ rozwiązywanie podstawowych problemów rodzin uzależnionych dzieci;
33
─ reprezentowanie interesów chorych dzieci i ich rodzin na zewnątrz.
„Powrót z U” świadczy pomoc dla osób uzależnionych w zakresie: informacji
i poradnictwa, szkoleń, psychologii, doradztwa zawodowego, postrehabilitacji
oraz animacji środowisk. Z kolei rodzinom osób chorych oferuje: edukację, pomoc
psychologiczną i poradniczą, szkolenia oraz profilaktykę. Bliscy, a szczególnie
rodzice uzależnionych dzieci mogą otrzymać od towarzystwa informacje na temat
narkomanii, porady oraz konsultacje. Ponadto pracownicy organizacji uczą ich,
w jaki sposób mają radzić sobie z problemami wynikającymi z choroby dziecka.
Istotnym jest, że towarzystwo prowadzi telefon zaufania nazwany „Narkomania
Pomoc Rodzinie”.
Wśród organizacji pozarządowych, które działają na rzecz bezpieczeństwa
społeczności lokalnych wyróżnia się specyficzną grupę podmiotów społecznych
pracujących w środowiskach patologicznych, do czego wykorzystują innowacyjne
metody pomocy. Na ogół jest to tzw. praca na ulicy, którą zajmują się mało znane
w Polsce organizacje streetworkerów. Ogólnopolska Sieć Organizacji
31
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Streetworkerów definiuje streetworking jako formę pracy socjalnej, którą prowadzą
odpowiednio przygotowane i przeszkolone osoby z bezdomnym pozostającym
poza systemem pomocy ze strony instytucji państwowych w jego środowisku,
w jego tempie, na jego zasadach oraz zgodnie z planem, który zaakceptował.
Jednakże odbiorcami działań streetworkerów są zarówno osoby bezdomne,
jak również dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo, które spędzają
34
swój czas bez opieki „na ulicy”. Streetworking na ogół realizowany jest poprzez:
─ pracę bezpośrednio „na ulicy”, która polega na dotarciu do „osób
znajdujących się w specyficznym środowisku, takim jak: miejsca
niemieszkalne” (działki, kanały, dworce, place) oraz praca z nimi
na miejscu;
─ wyjście „do” oznaczające znalezienie osoby w kryzysie i zaoferowanie
jej pomocy oraz porady, wyjście do miejsca przebywania klienta,
a nie czekanie, aż sam zgłosi się po pomoc;
─ zbudowanie pozytywnej relacji opartej na wzajemnym zaufania między
osobą potrzebującą a streetworkerem;
─ wsparcie, które polega na udzieleniu pomocy osobie w taki sposób,
aby odkryła w sobie siłę do zmian, poprzez korzystanie z systemu
wsparcia, porad i własnych zasobów;
─ rozwiązywanie problemów – ich identyfikowanie oraz motywowanie ludzi
do konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi;
─ edukacje na temat systemu pomocy, czyli przekazywanie rzetelnej
informacji o systemie oraz „prostowanie” złego sposobu myślenia;
─ działanie nakierowane na zmianę – oznacza traktowanie wszystkich
na równi i z szacunkiem, działając w stronę realnej oraz trwałej zmiany;
─ ustanowienie „połączenia” – nawiązywanie pozytywnych relacji między
potrzebującym, pomagającym, a systemem pomocy społecznej,
instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, czyli niejako
35
znalezienie miejsca w systemie dla określonej osoby.
Krótkie scharakteryzowanie zaledwie kilku z 120 000 zarejestrowanych
stowarzyszeń i fundacji oraz 8500 organizacji posiadających status pożytku
publicznego w Polsce pokazuje istotę oraz różnorodność działania NGO-sów
na rzecz bezpieczeństwa krajowego i lokalnego. Jednakże ich skuteczność
nie byłaby tak duża, gdyby nie chęci oraz zaangażowanie osób, które są realnie
zainteresowane rozwiązywaniem problemów w swoim otoczeniu. Dzięki ludziom
ceniącym życie, szczęście i dobroć możliwym jest udzielenie pomocy najbardziej
potrzebującym, a przez to budowanie w nich poczucia bezpieczeństwa
i solidarności. Ponadto w przypadku niektórych problemów społecznych to właśnie
organizacje pozarządowe są podstawowym podmiotem działania. Mają ogromny
potencjał poprzez skupienie wokół siebie ludzi, którzy bardzo często nieodpłatnie
i z determinacją, nie tylko niosą pomoc zagrożonym osobom i grupom w swoim
lokalnym środowisku, ale także przyczyniają się do identyfikacji nowych potrzeb
społecznych.
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Nie należy zapominać, także o organizacjach pozarządowych, które mają
szczególny charakter ze względu na obszar ich działania. Ich przykładem
są Ochotnicze Straże Pożarne (OSP), które w sposób całościowy obrazują rolę
trzeciego sektora we wsparciu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Stanowią
one umundurowane oraz wyposażone w specjalistyczny sprzęt jednostki ochrony
przeciwpożarowej, które są przeznaczone do walki z pożarami, klęskami
żywiołowymi, albo tez innymi miejscowymi zagrożeniami. Ich zadania można
zakwalifikować do sześciu zasadniczych kategorii, którymi są:
─ prowadzenie działalności ukierunkowanej na zapobieganie pożarom
oraz kooperacja w tym obszarze z Państwową Strażą Pożarną
oraz organami samorządowymi i rządowymi;
─ udział w akcjach ratowniczych w przypadku wystąpienia pożarów,
zagrożeń ekologicznych oraz innych zdarzeń i klęsk;
─ informowanie
lokalnej
ludności
o
istniejących
zagrożeniach
oraz o sposobach ochrony przed nimi;
─ promowanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu, a także
prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej;
─ działanie na rzecz ochrony środowiska;
─ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
36
przeciwpożarowej.
Ochotnicze Straże Pożarne ze względu na swój charakter oraz zakres działań
są istotnym elementem systemu zarządzania kryzysowego na każdym szczeblu
zarządzania, a już szczególnie w gminie, która jest najbliżej obywatela. OSP
angażują się na każdym etapie zarządzania kryzysowego: zapobiegania,
przygotowania, reagowania i odbudowy, przez co są nieodłącznym elementem
sytemu bezpieczeństwa lokalnego. Jednakże ich roli nie należy ograniczać tylko
do prowadzenia działań ratowniczych. W społecznościach lokalnych pełnią one
bowiem szereg dodatkowych funkcji: od działalności oświatowej, po społecznokulturalną. Dodatkowo integrują lokalną społeczność, nierzadko jako jedyny taki
podmiot działający w okolicy.
Podsumowanie
Reasumując rozważania na temat organizacji pozarządowych we wsparciu
bezpieczeństwa społeczności lokalnych należy wskazać, iż w państwach
demokratycznych aktywność obywatelska przejawia się głównie w istnieniu oraz
funkcjonowaniu bardzo rozbudowanej (przede wszystkim na szczeblu lokalnym) –
sieci inicjatyw społecznych. Stanowią one tworzone oddolnie organizacje
pozarządowe, które skupiają obywateli poświęcających swój czas, energię, zapał
i nierzadko fundusze na realizację celów uznanych przez nich za publicznie
użyteczne. NGO są autonomicznymi podmiotami znajdującymi się w strukturze
społecznej pomiędzy instytucjami państwowymi, a prywatnym życiem
obywateli i społeczności. Znaczenie organizacji pozarządowych stale oraz
systematycznie wzrasta w tworzeniu bezpieczeństwa zarówno narodowego, jak
i międzynarodowego, a już szczególnie lokalnego. Ponadto są one w wielu
przypadkach stałymi partnerami administracji publicznej i sektora gospodarczego,
co sprawia, że w niektórych obszarach bezpieczeństwa społecznego są one
36
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prawdziwymi liderami w zakresie bezpośredniej pomocy i profilaktyki, zastępując
tym samym sektor publiczny w realizacji określonych zadań na rzecz
społeczeństwa.
Organizacje pozarządowe dzięki umiejętności reagowania na problemy
społeczne, zaangażowaniu, a także dostosowaniu do aktualnych wymogów
i potrzeb są coraz bardziej istotnymi uczestnikami życia społecznego oraz systemu
bezpieczeństwa narodowego. Ze względu na pełnione przez nie funkcje, wpływają
także na rozwój lokalny. Bycie blisko ze społecznościami i przedsiębiorczością
lokalną umożliwia podmiotom tym reagowanie na pojawiające się potrzeby,
zagrożenia oraz umiejętne rozwiązywanie istniejących problemów. Niewątpliwie
związane jest to z zaufaniem, które NGO-sy wzbudzają wśród ludzi, a które jest
wynikiem bliskiego kontaktu, okazanego zrozumienia, dostępności, widocznego
zaangażowania oraz chęci pomocy. Istotnym jest, że organizacje pozarządowe
w stosunku do działań władz publicznych wykazują się elastycznością
i kreatywnością, przez co postrzegane są jako innowatorzy w sferze społecznej, na
co administracja publiczna nie może sobie pozwolić ze względu na obowiązujące
ją przepisy prawne. W konsekwencji NGO są nierzadko jedynymi podmiotami,
które mogą pomóc w zaspokojeniu określonych potrzeb ludzkich i rzeczywiście
pomóc, tworząc poczucie bezpieczeństwa.
Streszczenie
W mniejszym opracowaniu autorzy prezentują rolę organizacji pozarządowych
w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego. Definiują pojęcia bezpieczeństwa
oraz społeczności lokalnej, do której odnosi się pojęcie bezpieczeństwo
społeczne oraz bezpieczeństwo lokalne. Dokonano charakterystyki organizacji
pozarządowych podkreślając, że są one we współczesnych czasach szczególnymi
podmiotami ze względu na swoje zaangażowanie w sprawy społeczne, a także
ze względu na swoją rolę we wzmacnianiu zdolności państwa do obrony, ponieważ
wymaga ona ścisłej kooperacji z trzecim sektorem. Chcąc jeszcze bardziej
przybliżyć rolę, jaką organizacje pozarządowe pełnią w zapewnieniu (wsparciu)
bezpieczeństwa społeczności lokalnych autorzy opisują i przybliżają działalność
kilku wybranych podmiotów zarówno o zasięgu ogólnokrajowym, jak i lokalnym,
m.in. Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta czy Stowarzyszenia WIOSNA.
Konkluzję przyjętych przez autora rozważań stanowi stwierdzenie, że znaczenie
organizacji pozarządowych stale oraz systematycznie wzrasta w tworzeniu
bezpieczeństwa zarówno narodowego, jak i międzynarodowego, a już szczególnie
lokalnego.
Słowa klucze: bezpieczeństwo, funkcje, kryzys, organizacje, społeczność
Summary
In a smaller paper, the authors present the role of NGOs in creating social
security. They define the concept of security and the local community, which refers
to the concept of social security and local security. The characteristics of NGOs
have been characterized by the fact that they are in the present day special actors
because of their involvement in social affairs and because of their role
in strengthening the defense's ability to work as it requires close cooperation with
the third sector. In order to further approximate the role that NGOs play in assuring
(supporting) the security of local communities, the authors describe and bring
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together the activities of several selected actors, both nationally and locally.
Society of Aid St. Brother Alberta or Spring Association. The conclusion of the
author's considerations is that the importance of non-governmental organizations is
constantly and systematically increasing in both national and international as well
as local security.
Key words: security, functions, crisis, organizations, community
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Michał KURDZIEL
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
DZIAŁANIA RATOWNICZE WYKONYWANE PRZEZ POLICJANTÓW
NA MIEJSCU WYPADKÓW DROGOWYCH
W 2016 roku do Policji zgłoszono 33 664 wypadki drogowe mających miejsce
na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu.
W wyniku wypadków drogowych:
 3 026 osób poniosło śmierć,
1
 rannych zostało 40 766 osób (w tym ciężko 12 109).
Dlatego też interwencje policyjne związane z niesieniem pomocy ofiarom
wypadków komunikacyjnych stanowią jedno z głównych wyzwań w zakresie
ochrony życia i zdrowia obywateli.
Standardem nauczania postępowania ratowniczego w urazach są wytyczne
International Trauma Life Support (ITLS). Poniżej przedstawiono główne etapy
działania ratowniczego na miejscu wypadku komunikacyjnego uwzględniając
wytyczne ITLS oraz realia działań policyjnych.
Ze względu na działania ratownicze pierwszą czynnością jest ocena wstępna
miejsca zdarzenia, na którą składają się:
2
1. Standardowe środki ostrożności (środki ochrony indywidualnej):
Środki ochrony indywidualnej są na wyposażeniu sprzętu ratowniczego
używanego przez policjantów, począwszy od apteczki samochodowej, a kończąc
na zestawie ratowniczym R-1.
3
2. Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia:
Na miejscu zdarzenia policjantom mogą zagrażać: wycieki paliwa
i cieczy eksploatacyjnych samochodu (olej, kwas, ciecz chłodząca); wycieki
gazu (LPG i CNG); wycieki substancji chemicznych (pomarańczowe tablice);
niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu; niebezpieczne ułożenie samochodów;
położenie samochodów (rowy, torowisko, przejazd kolejowy, mosty, wiadukty);
ruch komunikacyjny wokół miejsca zdarzenia; uszkodzone obiekty budowlane
(ściana domu, słup, drzewa, balustrady); przewody wysokiego napięcia
(linie napowietrzne, sieć trakcyjna pojazdów szynowych); warunki atmosferyczne
4
i słaba widoczność w nocy.
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5

3. Wstępna segregacja poszkodowanych:
Jest niezbędna, aby sklasyfikować zdarzenia jako: zdarzenie pojedyncze,
wypadek mnogi lub też zdarzenie o charakterze masowym (katastrofa).
6
4. Potrzebna pomoc lub dodatkowy sprzęt:
Jeżeli funkcjonariusze Policji będą jako pierwsi na miejscu zdarzenia muszą
zadysponować na miejsce zespół ratownictwa medycznego i w zależności
od potrzeb: jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP), pogotowie tramwajowe,
pogotowie energetyczne itp.
7
5. Mechanizm urazu:
Pozwala nam przewidywać możliwość powstania obrażenia ciała, wraz z
objawami hierarchizuje kolejność czynności ratowniczych wykonywanych przez
policjantów i innych ratowników.
Kolejnym krokiem ratowniczym jest ocena wstępna osoby poszkodowanej,
która składa się z:
8
1. Wrażenie ogólne:
Zwracamy uwagę na płeć, wiek, masę ciała, wygląd ogólny, położenie,
aktywność, poważne rany/krwawienia, kolor skóry.
2. Stan świadomości
Oceniamy stan wg skali AVPU (przytomny, reaguje na głos, reaguje na ból,
osoba głęboko nieprzytomna).
3. Drożność dróg oddechowych:
Zapewniamy ją przy użyciu metod bezprzyrządowych (chwyt czoło- żuchwa,
rękoczyn Esmarcha) oraz przyrządowych (przede wszystkim przy użyciu rurki
ustno-gardłowej).
4. Ocena oddechu:
Ważne jest czy oddech występuje, jak również jaka jest jego częstotliwość,
głębokość, czy nie jest wzmożony wysiłek oddechowy.
5. Ocena krążenia:
W pierwszej kolejności sprawdzamy czy masywne krwawienie zewnętrzne jest
pod kontrolą, oceniamy kolor skóry, wilgotność, napięcie skóry. Badanie tętna
ratownik może rozważyć na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Jeżeli policjant stwierdza niebezpieczny, uogólniony mechanizm urazu
lub pacjent jest nieprzytomny a mechanizm zdarzenia nieznany, badanie wstępne
powinno obejmować nie tylko ocenę wstępną, ale także szybkie badanie głowy,
klatki piersiowej, brzucha, miednicy, kończyn i pleców.
Wyżej wymienione procedury ratownicze zostały streszczone do minimum
w zakresie niezbędnym do przedstawienia tematyki artykułu i na pewno
nie wyczerpują tematyki postępowania ratowniczego w urazach.
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Wytyczne postępowania
Głównym dokumentem regulującym postępowanie policjantów na miejscu
wypadku drogowego są Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia
9
5 lipca 2007 r.
Według tych wytycznych funkcjonariusze policji muszą wypełnić szereg
czynności związanych nie tylko z ratowaniem życia i zdrowia osób
poszkodowanych, ale i innych czynności m.in. porządkowych i procesowych
mających wpływ na prawidłowe zabezpieczenie całego zdarzenia. W opracowaniu
skupiono się gównie na aspekcie udzielania pierwszej i kwalifikowanej pierwszej
pomocy przez policjantów.
Policjant po uzyskaniu informacji o zdarzeniu drogowym dokumentuje źródło
10
i czas jej uzyskania w notatniku służbowym. W przypadku uzyskania drogą
radiową od dyżurnego jednostki będziemy mieć do czynienia z interwencją
zleconą, a gdy policjanci wykonując zadania służbowe sami zaobserwują takie
zdarzenie będzie to interwencja własna.
Jeżeli jest to interwencja zlecona, na polecenie dyżurnego jednostki policjanci
niezwłocznie udają się na miejsce zdarzenia. W przypadku zagrożenia życia
lub zdrowia uczestników zdarzenia bądź innych osób, jak również poważnych
utrudnień drogowych, dojazd na miejsce zdarzenia może odbywać się przy użyciu
sygnałów uprzywilejowania w ruchu. W zasadzie z samej definicji wypadku
tzn. zdarzenia drogowego, w którym jest zabity lub ranny dojazd służb
ratowniczych będzie odbywał się z użyciem sygnałów uprzywilejowania w ruchu.
Pierwszą ważną informacją jest określenie miejsca zdarzenia. Świadkowie
zdarzenia powinni przekazać dokładnie, gdzie zdarzył się wypadek. Na drogach
publicznych z pomocą przychodzą słupki z pikietażem, które w Polsce
umieszczane są co 100 metrów. Każdy ze słupków posiada:
 pierwszy numer to numer drogi np. A1 (czasami ten numer w ogóle jest
pomijany),
 drugi numer to numer pełnego kilometra drogi, np. 150,
 trzeci numer to ułamek kolejnego kilometra albo, jak kto woli odległość
w setkach metrów od słupka z pełnym kilometrem, np. 2.
Wezwanie służb ratowniczych i określenie miejsca zdarzenia wydaje się
prostym elementem, jednak wielokrotnie sprawia problem świadkom zdarzenia.
Dlatego też w nauczaniu na kursach prawa jazdy należy zwrócić szczególną
uwagę na właściwe wzywanie służb na miejsce wypadku drogowego.
Podczas przemieszczania się na miejsce zdarzenia policjanci powinni
uzyskać
informację
dotyczące
mechanizmu
zdarzenia,
liczby
osób
poszkodowanych, ich stanu zdrowia i obecności innych służb na miejscu
zdarzenia, aby określić najważniejsze priorytety działania. Policjanci po przybyciu
na miejsce zdarzenia zobowiązani są do ustawienia pojazdu służbowego w sposób
zapewniający bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego oraz
włączenia niebieskich świateł błyskowych. Ponadto zobligowani są do stosowania
urządzeń technicznych służących do zabezpieczania miejsca zdarzenia
drogowego, jeżeli posiadają je na wyposażeniu. Włączonych niebieskich świateł
9
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służbowych oraz urządzeń technicznych służących do zabezpieczenia miejsca
zdarzenia nie stosuje się, jeżeli pojazdy uczestniczące w zdarzeniu znajdują się
poza jezdnią, a wykonywane czynności nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa
11
dla policjanta i innych uczestników ruchu drogowego.
Policjanci, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce wypadku informują
dyżurnego jednostki o rozpoczęciu czynności (podjęciu interwencji). Następnie
podejmują czynności polegające w szczególności na:
1. dokonaniu wstępnej oceny zdarzenia i przekazaniu informacji dyżurnemu
jednostki, w szczególności o konieczności przybycia innych służb
ratowniczych;
2. zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia oraz
współdziałaniu z innymi służbami ratowniczymi w celu zminimalizowania
skutków zdarzenia;
3. udzieleniu pierwszej pomocy ofiarom wypadku;
4. zabezpieczeniu miejsca zdarzenia dla przeprowadzenia dalszych
czynności procesowych, w szczególności poprzez ochronę śladów
kryminalistycznych przed ich utratą bądź zniekształceniem, w tym również
przez służby ratownicze i techniczne;
5. podjęciu pościgu, jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a pościg
rokuje powodzenie jego zatrzymania;
6. ustaleniu i rozpytaniu osób uczestniczących w zdarzeniu oraz jego
świadków, a także odnotowaniu ich danych personalnych;
7. uzyskaniu informacji od zespołu medycznego o obrażeniach osób
poszkodowanych oraz miejscu ich hospitalizacji;
8. poddaniu, w miarę możliwości, badaniu na zawartość w organizmie
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu kierującego
(kierujących) pojazdem oraz innej osoby, jeżeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku
12
drogowym.
Czynności ratownicze
Policjant wykonując czynności na miejscu wypadku drogowego jest
obowiązany udzielić osobie rannej niezbędnej pomocy, w szczególności poprzez:
1. Wydobycie lub uwolnienie jej z pojazdu
Według wytycznych ITLS natychmiastowa ewakuacja poszkodowanego
jest konieczna, jeśli ocena wstępna miejsca zdarzenia wskazuje na
istnienie natychmiastowego (w ciągu sekund) bezpośredniego zagrożenia dla
13
poszkodowanego lub ratowników. Może to być:
 pożar lub bezpośrednie zagrożenie zapłonem albo wybuchem,
 niestabilna konstrukcja pojazdu,
 ciągłe narażenie na substancje trujące,

11

Ibidem
Ibidem
13
J. E. Cambell,International Trauma Life Support Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Kraków
2015, s. 235
12
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 możliwość zawalenia się konstrukcji w obrębie drogi (lampa oświetleniowa,
ściana budynku).
Ze względu na stan osoby poszkodowanej pilnej ewakuacji będą wymagać
ranni:
 w stanie nagłego zatrzymania krążenia (konieczność podjęcia resuscytacji
krążeniowo-oddechowej),
 u których nie jest możliwe utrzymanie drożności dróg oddechowych
we wnętrzu pojazdu,
 z silnym krwotokiem zewnętrznym, którego nie można zatrzymać z powodu
utrudnionego dostępu w pojeździe.
2. Udzielenie pierwszej pomocy
W wytycznych nie ma zapisu dotyczącego zakresu udzielania pierwszej
pomocy, należy więc posiłkować się definicją zawartą w Ustawie z dnia 8 września
14
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Podczas trwania szkolenia
zawodowego podstawowego realizowana jest Jednostka Modułowa (JM) 02,
tj. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby
oraz podejmowanie interwencji. Jedną z najważniejszych Jednostek Szkolnych
(JS), które wchodzą w skład Jednostki Modułowe 02 jest jednostka szkolna 05,
15
tj. Udzielanie pierwszej pomocy. Według założeń programu po zakończeniu
jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił:
 dokonać wstępnej oceny stanu poszkodowanego, przeciwdziałać
zakażeniom na miejscu zdarzenia,
 przeprowadzić czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opatrzyć
rany, tamować krwotoki i podejmować działania przeciwwstrząsowe,
 rozpoznawać urazy układu kostnego i przygotować poszkodowanego
do transportu,
 udzielać pomocy w przypadkach nietypowych (zawał serca, napad
drgawkowy, tonięcie, porażenie prądem, oparzenie, odmrożenie),
16
 udzielać pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych.
Ponadto funkcjonariusze ruchu drogowego uczestniczą w kursie
specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego (część ogólna i specjalistyczna).
W części ogólnej realizowany jest temat nr 5, tj. doskonalenie umiejętności
w zakresie pierwszej pomocy. Po zakończeniu tej jednostki szkolnej policjant
powinien samodzielnie:
 ocenić miejsce zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa własnego i osób
poszkodowanych,
 dokonać oceny stanu osoby poszkodowanej,
 zastosować odpowiednią pozycję ułożeniową,
 prowadzić działania resuscytacyjne według standardów ERC,
 ocenić i zabezpieczyć poszkodowanego po urazie,
 udzielić pomocy poszkodowanemu w przypadkach nietypowych,
14

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz.
1410 z późn. zm.)
15
Decyzja nr 405 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie programu szkolenia
zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP nr 216 poz. 77 z późn. zm.)
16
Ibidem.
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 udzielić pomocy w nagłych sytuacjach chorobowych.
Czas trwania tej części szkolenia wynosi 15 godzin lekcyjnych.
Biorąc pod uwagą liczbę godzin z zakresu udzielania pierwszej pomocy
w trakcie realizacji szkolenia zawodowego podstawowego, tj. 42 godziny i kursu
specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego, tj. 15 godzin, można stwierdzić,
że teoretycznie każdy z policjantów ruchu drogowego ma za sobą 67 godzin
szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jednak pod kątem praktycznym
w udzielaniu pierwszej pomocy ważne są nie tylko wiedza i umiejętności,
ale również prawidłowe wyposażenie w sprzęt ratowniczy.
Policjant wykonując czynności z zakresu pierwszej pomocy oraz
kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas interwencji wykorzystuje zestawy
wyszczególnione w Załączniku do Zarządzenia nr 550 Komendanta Głównego
17
Policji z dnia 11 czerwca 2007 r. Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej
wybrane zestawy wyszczególnienie w Zarządzeniu nr 550.
Tabela nr 1: Zestaw nr 26c – Apteczka samochodowa.
Lp.
Nazwa – rodzaj sprzętu
1. Rękawiczki lateksowe
2. Nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań

Ilość
3 pary
1 sztuka
1 opakowanie
3. Opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm
(100 sztuk)
4. Bandaże dziane 2 m x 10 cm
5 sztuk
5. Bandaże elastyczne 3 m x 15 cm
2 sztuki
6. Woda utleniona (100 ml)
1 flakon
7. Folia termoizolacyjna
1 sztuka
8. Opatrunki hydrożelowe
3 sztuki
9. Rurka ustno-gardłowa
1 sztuka
10. Preparat dezynfekcyjny (np. Aerodesin 2000)
1 sztuka
Źródło: opracowano na podstawie ZARZĄDZENIA NR 550 KOMENDANTA
GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie
określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów
oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

Przysługuje jedna apteczka na samochód (nie dotyczy radiowozów ruchu
drogowego).
Zestaw pierwszej pomocy R0 umożliwia udzielenie pierwszej pomocy
w przypadku odniesienia następujących urazów, z zachowaniem podstawowych
zasad higieny: krwotoki, skaleczenia, otarcia naskórka, rany postrzałowe,
kłute klatki piersiowej, oparzenia termiczne oraz chemiczne, złamania, zwichnięcia,
skręcenia oraz podejrzenia złamań, zwichnięć i skręceń kończyn górnych i dolnych
oraz odcinka szyjnego kręgosłupa, jak również wychłodzenie i przegrzanie
organizmu (ochrona termiczna). Umożliwia w razie konieczności prowadzenie
17

Zarządzenie nr 550 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji
i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz.Urz. KGP.2007.12.96
z późn. zm.)
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sztucznego oddychania poprzez specjalną maskę z ustnikiem i zaworem zwrotnym
chroniącym przed zakażeniami krzyżowymi.
Tabela nr 2: Zestaw nr 26d – Zestaw pierwszej pomocy R0.
Lp.
Nazwa – rodzaj sprzętu
Ilość
1. Opatrunek osobisty wodoszczelny – „W” nowy wzór
2 sztuki
2. Opatrunek osobisty wodoszczelny typu B
2 sztuki
3. Opatrunek pyłoszczelny typu A
1 sztuka
Bandaż osobisty zielony z ruchomą podściółką absorpcyjną o szer.
4.
1 sztuka
15 cm x 4,5 cm
Opatrunek koagulacyjny do tamowania bardzo silnych krwotoków
5.
1 sztuka
umieszczony w jałowej gazie
2
6. Gaza opatrunkowa jałowa 1 m
2 sztuki
7. Chusta trójkątna
2 sztuki
8. Opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 12 cm x 24 cm
1 sztuka
9. Opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 22 cm x 28 cm
1 sztuka
10. Opatrunek hydrożelowy schładzający 12 cm x 24 cm
1 sztuka
11. Opatrunek hydrożelowy na twarz
1 sztuka
12. Kompresy gazowe 9 cm x 9 cm (3 szt. w 1 op.)
2 opakowania
13. Siatka opatrunkowa typu Codofix nr 3
1 sztuka
14. Siatka opatrunkowa typu Codofix nr 6
1 sztuka
15. Opaska elastyczna 4 m x 12 cm
2 sztuki
16. Opaska dziana 4 m x 10 cm
4 sztuki
17. Plaster bez opatrunku 2 cm x 5 m
2 sztuki
18. Plaster 1 m x 6 cm z opatrunkiem
2 sztuki
Opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową na rany kłute,
19.
1 sztuka
postrzałowe klatki piersiowej
Kołnierze ortopedyczne dwuczęściowe, dla dorosłych w dwóch
20.
rozmiarach
21. Prosta szyna typu SAM SPLINT – długość 91 cm
2 sztuki
22. Maska do sztucznego oddychania z filtrem, zastawką i ustnikiem
1 sztuka
23. Koc izotermiczny
1 sztuka
24. Nożyczki ratownicze
1 sztuka
25. Agrafka
10 sztuk
Rękawiczki ochronne, ratownicze, nitrylowe, jednorazowego użytku
26.
5 par
do pracy w zagrożeniu biologicznym i chemicznym
27. Rurki ustno-gardłowe, kodowane kolorami
3 sztuki
28. Płyn do dezynfekcji rąk 100 ml
1 sztuka
29. Bloker receptorów węchowych w postaci żelu
10 saszetek
30. Młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów
1 sztuka
Torba transportowa koloru granatowego oznakowana krzyżem
św. Andrzeja, z możliwością przenoszenia w ręku, na ramieniu
31.
1 sztuka
oraz na plecach, z demontowanym pasem odblaskowym z napisem
POLICJA
Źródło: opracowano na podstawie ZARZĄDZENIA NR 550 KOMENDANTA
GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie
określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów
oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania
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Zestaw pierwszej pomocy R0 przysługuje:
 1 zestaw dla antyterrorystycznej sekcji bojowej,
 1 zestaw dla sekcji realizacyjnej Centralnego Biura Śledczego,
 1 zestaw dla wydziału kryminalnego,
 1 zestaw dla plutonu oddziału (pododdziału) prewencji,
 1 zestaw dla komórki interwencyjnej pionu prewencji,
 1 zestaw na radiowóz ruchu drogowego.
W latach 2011-2014 ponad 4 tysiące policjantek i policjantów ze wszystkich
garnizonów w kraju uczestniczyło w programie realizowanym przez Komendę
Główną Policji, a finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy”. Ratownicy
mogą w pełni wykorzystywać inny zestaw ratowniczy tj. zestaw ratownictwa
przedmedycznego R-1. Jednak w Zarządzeniu nr 550 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2007 r. brak jest zapisu, że tego typu zestaw musi być
na wyposażeniu Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego (APRD).
Jednostki Policji są doposażone w sprzęt ratowniczy w ramach projektów
unijnych, np. „Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący
18
poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju”,
lub też „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013”.19 Dzięki temu na wyposażeniu ambulansów znajdują się
nie tylko zestawy ratownicze R-0 i R-1, ale również deski ortopedyczne, zestawy
szyn unieruchamiających, jak również defibrylatory AED.
Policjanci ruchu drogowego Policji, według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.,
posiadali na wyposażeniu zestawy pierwszej pomocy (R0) i ratownictwa
19
przedmedycznego (R1) – odpowiednio: 1.044 i 253.
Duża ilość sprzętu nie gwarantuje, że zostanie on użyty, gdyż w niektórych
zdarzeniach tylko jeden z policjantów będzie mógł udzielać pierwszej pomocy.
Drugi natomiast będzie zapewniał bezpieczeństwo i zapewniał łączność
z dyżurnym jednostki. Pod kątem praktycznym nie jest możliwe wykorzystanie
dużej ilości sprzętu, np. zestawu ratowniczego R1 przez jednego funkcjonariusza,
gdy poszkodowany będzie miał liczne obrażenia ciała lub poszkodowanych
będzie wielu. Oczywiście do udzielania pierwszej pomocy można zaangażować
świadków zdarzenia.
W przypadku zdarzenia mnogiego lub masowego, gdzie ilość sprzętu
ratowniczego będzie ograniczona można zadysponować apteczki doraźnej
pomocy z pojazdów, które muszę takie apteczki obligatoryjnie posiadać.
Obowiązkowe wyposażenie w apteczkę doraźnej pomocy jest wymagane w:
 taksówkach,
 samochodach ciężarowych przewożących osoby poza kabiną kierowcy
i pomieszczeniach przystosowanych do przewozu osób,
 pojazdach silnikowych przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania,
18

http://lodzka.policja.gov.pl/el3/poiis/942,Doposazenie-jednostek-Policji-w-specjalistyczny-sprz-sluzacypoprawie-bezpieczen.html (pobrano: 16.09.2017 r.)
Informacja o wynikach kontroli P/16/037- Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na
autostradach i drogach ekspresowych. Najwyższa Izba Kontroli. KPB.410.005.01.2016. Nr
ewid.144/2017/p16/037/KPB
str.
59
(w):https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dzialaniachratowniczych-na-autostradach-i-drogach-ekspresowych.html (pobrano:16.09.2017 r.)

19
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 autobusach.

20

3. Wezwanie pomocy medycznej, a w razie potrzeby wezwanie innych
służb specjalistycznych
Głównym narzędziem wykorzystywanym przez policjantów do komunikowania
się są radiotelefony. Policjanci pełniący służbę na drogach zgodnie
21
z Zarządzeniem KGP Nr 734 z 2007 r. mają do dyspozycji następujące sieci
radiowe:
 Krajową Sieć Współdziałania i Alarmowania służącą do alarmowania,
powiadamiania i współdziałania;
 sieci własne jednostek Policji, tj. sieci radiowe umożliwiające łączność
użytkowników ruchomych ze stanowiskiem kierowania macierzystej
jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz w relacjach bezpośrednich
między użytkownikami ruchomymi;
 sieci ruchome o zasięgu ogólnokrajowym, które w przypadku działań Policji
na autostradach wykorzystywane są jako simpleksowe sieci ruchome
o zmiennym obszarze pracy, umożliwiające wykorzystanie tych samych
kanałów radiowych na obszarze kraju przez policjantów określonej służby
Policji np. pionu ruchu drogowego.
Wzywanie służb ratowniczych odbywa się głównie poprzez dyżurnego
jednostki. W niektórych obszarach bardziej niezawodną metodą będzie
komunikacja przy użyciu telefonów komórkowych np. ze względu na niekorzystne
ukształtowanie terenu.
Podsumowanie
Udzielanie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych stanowi duże
wyzwanie dla służb ratowniczych. Właściwe przygotowanie policjantów do
działań z zakresu pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy
zwiększa szansę na przeżycie osób poszkodowanych do momentu przekazania
ich zespołom ratownictwa medycznego. Tylko przeszkolenie wszystkich
funkcjonariuszy z pionu ruchu drogowego w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy pozwoli na maksymalne wykorzystanie sprzętu ratowniczego będącego
na wyposażeniu: Policji, jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz zespołów
ratownictwa medycznego.
Policjanci posiadający już tytuł ratownika mają możliwość utrzymania
22
uprawnień ratowniczych w ramach kursu specjalistycznego
realizowanego
w Policji, ale brakuje ujednoliconych kursów doskonalenia zawodowego w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Doskonalenie umiejętności z zakresu
ratownictwa wymaga systematycznego utrwalania umiejętności z tego zakresu
20

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz. U.
2013 poz. 951)
21
Zarządzenie nr 734 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie stosowania
środków łączności radiowej, organizacji łączności radiowej oraz sposobu prowadzenia korespondencji
radiowej w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 118)
22
Decyzja nr 226 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie programu
nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania
zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. Urz. KGP nr 2016 poz. 32)
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poprzez cykliczne doskonalenie centralne, lokalne lub zewnętrzne realizowane
przez jednostki Policji. Jednym z rozwiązań problemu szkoleń jest nawiązanie
współpracy z jednostkami organizacyjnymi Policji a uczelniami medycznymi,
stacjami pogotowia ratunkowego, jednostkami szkoleniowymi Państwowej Straży
Pożarnej.
Streszczenie
W 2016 w Polsce doszło do ponad 30 tys. wypadków drogowych.
Często zdarza się, że jako pierwsi na miejscu zdarzenia działania ratownicze
wykonują policjanci. Ich czynności opierają się głownie na pierwszej pomocy
i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Procedury ratownicze są uwzględnione
w procedurach ratowniczych International Life Support oraz wytycznych
nr 3 Komendanta Głównego Policji z 5 lipca 2007 r. Autor artykułu opisuje działania
ratownicze jakie policjanci muszą wykonać na miejscu wypadku drogowego.
W artykule uwzględniono elementy związane z proces szkolenia policjantów
z zakresu pierwszej pomocy, wyposażenie sprzętowe o raz współpracę z innymi
służbami na miejscu wypadku drogowego.
Słowa klucze: Policja, procedury ratownicze, pierwsza pomoc, wypadki
komunikacyjne, zestawy ratownicze
Summary
In 2016 more than thirty thousand traffic accidents had place in Poland.
In most of all emergency situations Police officers are the first one on the place
and they are responsible for treating health and life of casualties. Their actions
in this field mostly consist in first aid and qualified first aid. Rescue procedures
are described in International Life Support Procedures and in Directive no. 3
of Polish National Police Commandant from 5th July 2007. Author characterized
first aid actions that Police officers are taking in traffic accident area. The elements
related to Police first aid training process, rescue equipment and cooperation
with other services on the place of traffic accident has been presented
in this assignment.
Key words: Police, rescue procedures, first aid, traffic accidents, rescue
equipment
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Zbigniew RECZEK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
WSPÓŁPRACA ELEMENTÓW PODSYSTEMU MILITARNEGO
Z POZAMILITARNYMI OGNIWAMI OBRONNYMI
Aby osiągnąć sukces niezbędna jest i praca i współpraca.
Autor nieznany

1. Współpraca cywilno-wojskowa (CIMC)
XXI wiek jest okresem, w którym angażujemy się w konflikty, których celem
są raczej dążenia ich przywódców politycznych, religijnych, a nie zagarnięcie
terytorium państwa czy pokonanie jakiejś armii.
Ukazuje się nowy cel, którym jest pozyskanie woli ludności i jej przywódców.
Nie da się tego osiągnąć wyłącznie za pomocą siły militarnej, co potwierdzają
konflikty nie tylko obecnego, ale także minionego XX wieku, zatem ogromnego
znaczenia nabiera współpraca cywilów z wojskiem inaczej mówiąc CIMIC (ang.
Civil-Military Cooperation). Co to jest CIMIC, w naszym rozumieniu większość
społeczeństwa słyszała pojęcie, ale należy zadać sobie pytanie czy ma pojęcie, co
to znaczy, co kryje się pod skrótem, pojęciem CIMIC.
Współpraca Cywilno-Wojskowa – zwana dalej CIMIC (ang. Civil-Military
Cooperation), to zespół przedsięwzięć obejmujący koordynację i współdziałanie
pomiędzy dowódcą wojskowym a podmiotami cywilnymi, przez które rozumie
się ludność, władze lokalne oraz organizacje międzynarodowe, rządowe
1
i pozarządowe, działające w obszarach ich kompetencji i odpowiedzialności.
Współczesne pole walki, rejon konfliktu determinuje fakt, że współpraca
cywilno-wojskowa prowadzona jest w czasie pokoju, kryzysu i wojny na terenie
2
kraju i poza jego granicami. Obecnie CIMIC niestety jest zbyt często kojarzony
z operacjami SZ RP poza granicami kraju np. misje w Iraku, Afganistanie, i inne
a zapomina się o realizacji zadań CIMIC na terenie kraju, stąd też struktury
3
współpracy cywilno-wojskowej nie w pełni są adekwatne do zadań.
Wyzwania ostatnich dziesięcioleci związane z udziałem Sił Zbrojnych RP
w licznych misjach zagranicznych powodują liczne zmiany w systemie kierowania
Siłami Zbrojnymi, ewoluować musi z nim współpraca cywilno-wojskowa, która jest
prowadzona na trzech poziomach: polityczno-wojskowym, za który odpowiadają
najwyższe władze państwowe i wojskowe, strategiczno-operacyjnym, który jest
w kompetencjach najwyższych władz wojskowych i taktycznym, za który
odpowiadają dowódcy wojskowi realizujący zadania na najniższych szczeblach
dowodzenia.
Sprawna realizacja zadań wymaga jasno określonych celów współpracy
cywilno-wojskowej, którym jest ustanowienie i utrzymywanie współpracy pomiędzy
dowódcą wojskowym oraz władzami cywilnymi, organizacjami, a także ludnością
1

Definicja za: Doktryna współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych RP DD/9. Warszawa 2004, s. 8
Tamże, s. 7
3
Rozporządzenie MON z dnia 4 marca 2010 ws. wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych
komend uzupełnień (Dz. U. z 2010 nr 41), art. 5 pkt. 9 i 12
2
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znajdującą się w obszarze odpowiedzialności dowódcy. Współpraca ma umożliwić
lub ułatwić dowódcy wykonanie postawionych zadań, minimalizować negatywny
wpływ środowiska cywilnego na przebieg i realizację operacji, w niektórych
przypadkach może ona obejmować bezpośrednie wsparcie środowiska cywilnego.
W warunkach wojny przemysłowej zadania związane z CIMIC ograniczały się
do usunięcia cywilów z pola bitwy i kierowania ruchami ludności na tyłach armii,
aby zapewnić wojsku swobodę ruchów. Sprawy ludności cywilnej były dla sztabów
wojskowych zadaniem drugorzędnym i zaledwie pomocniczym. Współcześnie
4
zajmowanie się ludnością cywilną wiąże się bezpośrednio z celem działań
militarnych i stanowi pierwszoplanowe zadanie. Całkowicie niezależne działania sił
wojskowych ograniczają się do poziomu, na którym zamierzamy szukać
rozstrzygnięcia wyłącznie środkami militarnymi. Działania wszystkich jednostek
powinny być ściśle powiązane z innymi instytucjami i uwzględniać łączące
je współzależności. Wojsko nie jest jedynym ani nawet głównym graczem w trakcie
działań zbrojnych, dlatego dokładnie należy określić miejsce i zadania innych
instytucji i zapewnić koordynację ich działań do osiągnięcia wspólnego celu.
Ustanowienie i utrzymywanie współpracy pomiędzy dowódcą wojskowym
oraz władzami cywilnymi, organizacjami, a także ludnością jest zasadniczym
zadaniem realizowanym w czasie pokoju. Wojsko poprzez swoją obecność
w środowisku cywilnym wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, a wspomniana
„Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej” określa zadania dla obywatela, żołnierza, wojska
i innych instytucji wojskowych i cywilnych, np. policji.
XXI wiek jest wiekiem informacji, można zaryzykować stwierdzenie,
iż tylko ten, kto posiada pełną informację na wielu płaszczyznach i z wielu dziedzin
jest w stanie wygrać konflikt lub go udaremnić. Wymiana informacji z podmiotami
cywilnymi – jest fundamentalną częścią procesu planowania, organizowania
i prowadzenia działań w tym działań CIMIC. Celem wymiany informacji
jest umożliwienie dowódcy koordynacji działań, niezbędnej dla wspierania procesu
planowania i prowadzenia operacji. Odpowiednia polityka informacyjna,
przygotowane odpowiednio zasoby ludzkie mają wspomagać kontakty z cywilnymi
władzami i organizacjami. Paradoksem jest, że na zasadniczym poziomie,
gdzie powstają, są uzgadniane plany działania zarówno te cywilne, jak i wojskowe
brak jest w Siłach Zbrojnych komórek odpowiedzialnych za koordynację
i współdziałanie pomiędzy dowódcą wojskowym a podmiotami cywilnymi, a ściślej
5
rzecz biorąc mamy na myśli szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego organ
wykonawczy Ministra Obrony Narodowej, który posiada wiele zadań przy
kompletnym braku komórki współpracy cywilno-wojskowej.
Siły Zbrojne wielokrotnie wspierały środowisko cywilne, jednak wsparcie
nie może się odbywać w sprzeczności z zadaniami wojskowymi i z reguły
jest prowadzone pod kierownictwem władz wojskowych. Niejednokrotnie obejmuje
wykorzystanie takich środków i zasobów wojskowych jak: informacja, personel,
środki materiałowe, sprzęt, środki komunikacji, doświadczenie specjalistyczne
i szkolenie. Szkolenie obronne realizowane na potrzeby Komendy Głównej Policji·,
4

5

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
art. 137
Zobacz: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym…, art. 14
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w którym biorą udział prelegenci, przedstawiciele Sił Zbrojnych jest znakomitym
6
przykładem wymiany informacji i wsparcia środowiska cywilnego przez SZ RP.
Wsparcie ze strony wojska udzielane jest zazwyczaj w celu zapewnienia
odpowiednich warunków do wypełnienia misji wojskowej, gdy odpowiednie władze
cywilne i inne agendy nie są w stanie wykonywać swoich zadań. Decyzje na temat
wielkości wsparcia i czasu jego trwania są podejmowane na odpowiednim
szczeblu przy uwzględnieniu czynników politycznych i wojskowych, a znakomitym
7
przykładem jest organizacja Światowych Dni Młodzieży i wsparcie sił cywilnych
przez wojsko tuż po organizacji największych przedsięwzięć szkoleniowych SZ RP,
tj. ćwiczenia z wojskami pk. ANAKONDA-16.
8
Współczesne siły zbrojne w zasadzie nie są w stanie samodzielnie
realizować zadań, dlatego bardzo ważnym celem CIMIC jest wsparcie Sił
Zbrojnych – dowódcy wojskowi, zależnie od sytuacji, będą potrzebować wsparcia
ze strony środowiska cywilnego. Od dostępu do cywilnych źródeł zaopatrywania
i informacji zależy zdolność do prowadzenia działań. W niektórych wypadkach
istotnym okazuje się udzielenie „milczącego wsparcia” ze strony środowiska
cywilnego dla działań podejmowanych przez wojsko.
Środowisko cywilne to nie tylko społeczeństwo zamieszkujące w danym
rejonie. Pod tym pojęciem mieści się wiele podmiotów, których aktywność należy
uwzględniać podczas planowania i prowadzenia operacji. Na etapie planowania,
przygotowania i prowadzenia działań dowódcy wszystkich szczebli powinni
uwzględniać każdy aspekt środowiska cywilnego mogący mieć wpływ na
prowadzenie działań, a czynników takich jest całe spektrum:
9
1. władza państwowa, władza lokalna,
2. policja,
3. służby publiczne,
4. przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni,
5. media międzynarodowe i lokalne,
6. społeczność lokalna,
7. przywódcy polityczni (partie) i religijni (wyznania),
8. przedstawiciele ONZ,
9. przedstawiciele placówek dyplomatycznych,
10. członkowie organizacji:

międzynarodowych (IOs),

rządowych (GOs),

pozarządowych (NGOs),
11. infrastruktura kraju drogi, kolej, porty, lotniska itp.
CIMIC jest częścią składową każdych działań prowadzonych wojsko,
co oznacza, że plan każdej operacji przygotowywanej i realizowanej przez siły
zbrojne obejmuje zagadnienia współpracy cywilno-wojskowej zarówno w kraju,
jak i poza jego granicami.
6

Zobacz: Program szkolenia z zakresu przygotowań obronnych Policji. Tylna Góra 2015
„Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty
Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży
– Kraków 2016”, (Dz.U. 2016 poz. 393), rozdział 6
8
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym…, art. 11a pkt 2 ppkt 6, art. 13c pkt 2 ppkt 2, 9, 10,
art. 14 pkt 3 ppkt 4, 5, 6, 9, art. 19
9
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym…, art. 20
7
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Personel współpracy cywilno-wojskowej może również czasowo przejąć
i realizować funkcje cywilne związane z funkcjonowaniem organów administracji
10
publicznej.
Działalność personelu CIMIC na każdym szczeblu organizacyjnym Sił
Zbrojnych RP będzie ukierunkowana na dążenie do zmniejszenia negatywnego
wpływu, jakie środowisko cywilne może wywierać na prowadzone przez wojsko
działania, a utrzymanie pełnego współdziałania sił wojskowych z lokalnymi
władzami i ludnością oraz instytucjami pozamilitarnymi, przedsiębiorcami będzie
głównym wyznacznikiem osiągnięcia powodzenia.
Personel CIMIC wspierać będzie realizację zadań sił zbrojnych zmierzając
do osiągnięcia celu założonego przez dowodzącego operacją. Należy dodać,
iż cele operacji niekoniecznie będą realizowane poprzez użycie siły zbrojnej.
Siły Zbrojne w ostatnim czasie swoimi siłami i środkami często wspierają
i zabezpieczają podmioty cywilne wspomnieć należy pomoc udzielaną podczas
powodzi, pożarów, katastrof, ale także podczas organizacji i zabezpieczenia
turnieju finałowego w piłce nożnej UEFA EURO 2012. Wsparcie środowiska
cywilnego możliwe jest wtedy, gdy nie pozostaje to w sprzeczności
z wykonywanym zadaniem. Działania personelu CIMIC powinny być
ukierunkowane do jak najszybszego przekazania funkcji organom cywilnym,
czasowo przejętych i realizowanych przez siły zbrojne. CIMIC jest narzędziem,
za pomocą którego dowódcy nawiązują i utrzymują formalne stosunki
(relacje) z miejscowymi władzami, przedstawicielami partii politycznych,
administracji rządowej i samorządowej, społecznościami międzynarodowymi oraz
rządowymi i pozarządowymi organizacjami. CIMIC nawiązuje też współpracę
z organizacjami międzynarodowymi, rządowymi i pozarządowymi działającymi
w danym rejonie, aby zwiększyć efektywność wspólnych działań i ewentualnie
zmniejszyć napięcia pomiędzy organizacjami oraz organizacjami i wojskiem
oraz ewentualną rywalizację.
Realizacja zadań CIMIC w ramach przygotowania do konfliktu wymaga
11
podjęcia wielu działań przygotowawczych, do których mogą należeć:
1. Zbieranie informacji i tworzenie baz danych o organizacjach cywilnych,
organizacjach międzynarodowych i ich przedstawicielstwach, które mogą
być typowane, jako potencjalni partnerzy sił zbrojnych do współpracy
podczas działań;
2. Utrzymywanie właściwych kontaktów i analiza potrzeb lokalnych
12
społeczności, organizowanie ćwiczeń i szkoleń w zakresie problematyki
13
współpracy cywilno-wojskowej podczas operacji kryzysowych i wojny,
realizowanych przez wojsko i środowiska cywilne;

10

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił
Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
2002 Nr 156 poz. 1301) art. 11 pkt 1, ppkt 4 oraz art. 16 pkt 3, ppkt 4
11
Doktryna współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych RP DD/9. Warszawa 2004, s. 22
12
Por. organizacja ŚDM 2016
13
Zobacz: Program szkolenia z zakresu przygotowań obronnych Policji. Tylna Góra 2015, patrz także:
Ramowy program szkolenia obronnego zastępców komendantów wojewódzkich (stołecznego) policji
do spraw prewencji, komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) policji oraz funkcjonariuszy
i pracowników policji realizujących przygotowania obronne w komendach wojewódzkich (stołecznej)
policji oraz szkołach policyjnych w dniach 4-22 kwietnia 2016 r.
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3. Przygotowanie i szkolenie specjalistów w dziedzinie współpracy
cywilno-wojskowej oraz tworzenie w tym zakresie baz danych;
4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z cywilnymi organizacjami w celu
propagowania wiedzy dotyczącej działań wojskowych oraz poznawanie
specyfiki działania tych organizacji.
Do zasadniczych zadań personelu zajmującego się współpracą cywilno14
wojskową w Siłach Zbrojnych należeć będą:
1. Szczegółowa analiza obszaru działań wojsk w zakresie aspektów
środowiska cywilnego, istotnych w procesie planowania i prowadzenia
działań;
2. Planowanie i koordynowanie działań z zakresu współpracy cywilnowojskowej w miejscach gdzie planujemy prowadzenie działań;
3. Wspieranie wojsk w nawiązywaniu i utrzymywaniu więzi ze stroną cywilną
15
w obszarze odpowiedzialności;
4. Koordynowanie i synchronizowanie działań układu pozamilitarnego
16
zabezpieczających realizację zadań w obszarze działań wojsk;
5. Monitorowanie sytuacji oraz rozpoznawanie potrzeb środowiska
cywilnego w celu podejmowania działań do minimalizowania jego wpływu
na prowadzenie działań;
6. Współdziałanie
z
organami
administracji
publicznej
–
na
poziomie województwa, organizacjami rządowymi, pozarządowymi
i międzynarodowymi w zakresie działań podtrzymania podstawowych
17
funkcji życiowych środowiska cywilnego;
18
7. Doradzanie dowódcy w zakresie możliwości środowiska cywilnego
na rzecz wsparcia prowadzonych działań, szkolenie dowódców i personelu
z problematyki współpracy cywilno-wojskowej;
8. Wspieranie procesu podejmowania decyzji poprzez gromadzenie
informacji, dokonywanie analiz i ocen sytuacji cywilno-wojskowej;
9. Planowanie, organizowanie i kierowanie działaniami współpracy cywilnowojskowej w zakresie: zapewnienia swobody operacyjnej, dostępności
oraz możliwości wykorzystania zasobów i infrastruktury cywilnej,
monitorowania przemieszczeń ludności cywilnej (samoewakuacji
i ewakuacji), tworzenia przestrzeni operacyjnej, wsparcia organów
administracji państwowej i samorządowej, zapewnienia swobody działania
organizacjom krajowym i międzynarodowym oraz zapewnienia ochrony
dla obiektów światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
oraz innych obiektów prawnie chronionych w ramach procesu
wskazywania celów;

14

Doktryna współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych RP DD/9, s. 38-40 oraz 43-45
Patrz: Rozporządzenie MON z dnia 4 marca 2010 ws. wojewódzkich sztabów wojskowych
i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2010 nr 41), art. 2 i 3 który określa terytorialny zasięg
działania WSzW i WKU i jest podstawą do nawiązywania współpracy, współdziałania pomiędzy
TOAW a jednostkami terytorialnymi Policji.
16
Tamże art. 5 pkt. 2, 3, 4, 7, 9, 12 patrz także: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym…,
art. 14
17
Patrz: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym…, art. 17 oraz dział IV – Obrona cywilna
18
Patrz: Rozporządzenie MON z dnia 4 marca 2010 r. ws. wojewódzkich sztabów wojskowych
i wojskowych komend uzupełnień, art. 5
15
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10. Realizacja zadań łącznikowych z kluczowymi podmiotami środowiska
cywilnego;
11. Utworzenie i aktualizowanie bazy danych niezbędnych do planowania
działań współpracy cywilno-wojskowej;
12. Prowadzenie systematycznych i doraźnych analiz dotyczących wybranych
aspektów współpracy cywilno-wojskowej;
13. Ocenianie zdolności organów administracji państwowej do realizacji zadań
statutowych i obronnych, a w razie potrzeby wnioskowanie o ich wsparcie,
w tym również przejęcie zadań administracyjnych z wykorzystaniem
przydzielonych specjalistów CIMIC;
14. Śledzenie i analizowanie sytuacji cywilnej u sąsiadów ze szczególnym
uwzględnieniem przemieszczeń i sytuacji bytowej w tymczasowych
miejscach przebywania ludności cywilnej w kontekście potencjalnych
zagrożeń realizacji zadań wynikających z nagłych przemieszczeń
jednostek Sił Zbrojnych;
15. Wspieranie dostępności do zasobów cywilnych na rzecz zabezpieczenia
logistycznego jednostek wojskowych przy jednoczesnym zapewnieniu
wymaganych standardów dostępu do dóbr pierwszej potrzeby dla ludności
cywilnej;
16. Wspieranie podmiotów cywilnych w udzielaniu pomocy humanitarnej
i zapewnianiu podstawowych potrzeb bytowych ludności cywilnej;
17. Określenie potrzeb i koordynowanie użycia zasobów wojskowych,
w ramach posiadanych sił i środków, na rzecz lokalnej administracji
publicznej i ludności cywilnej w przypadkach szczególnych, zagrażających
utracie życia ludzkiego;
18. Podejmowanie działań zmierzających do odbudowy lokalnych zniszczeń
infrastruktury i systemów niezbędnych do funkcjonowania władzy
i społeczeństwa;
19. Planowanie i realizowanie projektów dotyczących odtwarzania elementów
infrastruktury cywilnej, kluczowych do przetrwania ludności cywilnej,
odbudowy administracji cywilnej i bezpieczeństwa publicznego;
W podsumowaniu należy podkreślić, iż, celem współpracy cywilno-wojskowej
jest ustanowienie i utrzymywanie pełnej współpracy wojska z ludnością
oraz instytucjami (policją) w celu zbudowania cywilno-wojskowych uwarunkowań
gwarantujących dowódcy możliwie największe moralne oraz materialne,
środowiskowe i taktyczne korzyści. CIMIC to nic innego jak koordynacja
i współpraca o charakterze wspierającym zadania wojskowe, prowadzona
pomiędzy dowódcą i ludnością łącznie z władzami krajowymi i lokalnymi,
jak również organizacjami i ośrodkami międzynarodowymi, krajowymi
i pozarządowymi. CIMIC jest jednym z najważniejszych środków NATO służących
rozładowaniu potencjalnych sprzeczności we współpracy cywilno-wojskowej
zarówno krajowej jak i zagranicznej. Stanowi płaszczyznę porozumienia pomiędzy
dowódcą a środowiskiem cywilnym, dokonuje szacunków odnośnie do pilnych
potrzeb ludności oraz możliwości lokalnych władz, organizacji cywilnych i sił wojska
w zakresie ich spełnienia.
CIMIC to najlepsze i najefektywniejsze narzędzie, za pomocą którego
dowódcy nawiązują i utrzymują formalne stosunki (relacje) z miejscowymi
władzami, przedstawicielami partii politycznych, administracji rządowej
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i samorządowej, społecznościami międzynarodowymi oraz rządowymi
i pozarządowymi organizacjami, zatem należy to narzędzie udoskonalać
i dostosować do realiów nie tylko misji poza granicami kraju, ale przede wszystkim
do realizacji zadań współpracy cywilno-wojskowej w czasie pokoju i przygotowania
do sojuszniczej operacji obronnej na terytorium kraju, po prostu Si vis pacem,
para bellum.
Przygotowania do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa
gospodarza HNS
1. Zależność HNS – CIMIC
Host Nation Support (HNS) jest definiowany jako cywilna i wojskowa pomoc
udzielana przez państwo-gospodarza w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny
sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczane, wykonują
19
zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa-gospodarza. Zatem
HNS jest także formą współpracy cywilno-wojskowej. Dokument MC 334/14
pokazuje, że cele HNS są ograniczone w stosunku do celów CIMIC, gdyż ma ona
20
za zadanie stworzenie odpowiednich warunków do realizacji i planowania HNS.
Celem współpracy cywilno-wojskowej jest utworzenie i utrzymanie warunków,
które mają wpłynąć na rezultat rozwiązania kryzysu i popierania wojskowych misji.
Dokument MC 334/1 wskazuje, że zadania podejmowane przez organy państwa
przyjmującego, które gwarantują zabezpieczenie logistyczne, wychodzą również
poza granicę, oferując szerszy obszar i obejmując obsługę i usługi, zapewniając
udogodnienia, ochronę rejonów czy zabezpieczenie administracyjne.
CIMIC w stosunku do HNS jest pojęciem szerszym i różni się od niego,
ale jest także jego uzupełnieniem i w tym zakresie „(…) Rolą CIMIC w sprawach
HNS jest ułatwienie dostępu do zasobów cywilnych i zapewnienie, że korzystanie
21
z nich nie zaszkodzi miejscowej ludności”.
Głównym celem przedsięwzięć HNS jest wsparcie logistyczne, które prowadzi
do utrzymania zdolności bojowej oraz swobody działania wojsk sojuszniczych,
a także zabezpieczenia przed brakiem materiałów potrzebnych do wykonania
zadań. Wyznacznikiem dla sił, które otrzymują wsparcie w ramach HNS, jest
bezpośrednie przebywanie na obszarze państwa-gospodarza. Ważnym warunkiem
22
funkcjonowania HNS są umowy dwu- lub wielostronne.
Wsparcie przez państwo-gospodarza daje duże możliwości organizacyjne
23
zabezpieczenia logistycznego,
będące następstwem rządowych gwarancji
dostępności do źródeł oraz pewności pozyskania usług i środków, przy szerokim
potencjale zasobów, co pozwala wojskom na prowadzenie działań poza
rejonem kraju. Uzyskanie wsparcia przez potencjału kraju gospodarza
wymaga przestrzegania i znajomości procedur oraz realizowania na wielu
19

Doktryna współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych RP DD/9, s. 8., por. Doktryna wsparcia przez
państwo gospodarza (DD/4.5) (Szt. Gen. 1587/2005). Warszawa 2005, s. 8
A. Miler, Narodowe aspekty Host Nation Support (w:) „Zeszyty naukowe AMW”. 2010, rok LI, nr 2
(181), s. 96
21
Tamże, s. 96, cytat za H. Szafran, Relacje cywilno-wojskowe wynikające z obowiązków państwa
gospodarza (w:) „Wiedza Obronna”. 2001, nr 3, s. 93
22
Patrz: Umowa między Państwami – Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu
ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie 19 czerwca 1951 r. (zwana Umową NATO SOFA)
23
Por. Doktryna wsparcia przez państwo gospodarza (DD/4.5), s. 14-19, także: A. Miler, Narodowe
aspekty Host Nation Support, s. 92
20
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płaszczyznach, także na zewnątrz sił zbrojnych, szeregu złożonych projektów
24
przygotowawczych.
W celu realizacji złożonego, interdyscyplinarnego przedsięwzięcia, jakim jest
HNS, angażującego zarówno resort obrony narodowej, jak i resorty cywilne,
wypracowano system, w ramach którego Minister Obrony Narodowej jest
odpowiedzialny za koordynację całokształtu działań, podejmowanych przez organy
25
administracji rządowej oraz ogólny nadzór nad realizacją zadań HNS w państwie.
Natomiast organizację i koordynację zadań, wynikających z obowiązków
państwa+gospodarza powierzono:
1. Szefowi Zarządu Planowania Logistyki – P4 – poprzez struktury wojskowe
– w odniesieniu do całości spraw związanych z ich planowaniem
i realizacją, z jednoczesnym pełnieniem funkcji Centralnego Punktu
Kontaktowego HNS;
2. Dyrektorowi Departamentu Strategii i Planowania Obronnego – poprzez
Punkty Kontaktowe ulokowane w komórkach realizujących zadania
obronne w odniesieniu do problematyki dotyczącej elementów
niemilitarnych podsystemu obronnego państwa.
Podkreślenia wymaga tu znacząca rola Dowództwa Generalnego RSZ, które
stało się głównym wykonawcą zadań na rzecz sił sojuszniczych w Siłach
26
Zbrojnych. Dowództwo Generalne RSZ realizowało będzie zadania wsparcia
HNS poprzez nowo stworzony Oddział Planowania Transportu i HNS oraz podległe
mu struktury HNS w Inspektoracie Wsparcia Siłach Zbrojnych (IWsp SZ) Oddział
Interoperacyjności Logistycznej i HNS i podporządkowane Dowódcy Generalnemu
instytucje i jednostki wojskowe.
Zadania Inspektoratu Wsparcia wynikające z funkcji państwa-gospodarza
realizowane będą przez podległe jednostki i instytucje wojskowe głównie w oparciu
o nieetatowe PK HNS. Jedynie Regionalne Bazy Logistyczne (RBLog) posiadają
struktury obejmujące etatowy personel HNS.
Specyfika terytorialna udzielanego wsparcia państwa-gospodarza wiąże się
z terytorialnym podziałem kompetencji. RBLog odpowiadając za realizacje zadań
HNS przez potencjał wojskowy na obszarze odpowiadającym kilku województwom
(patrz rysunek nr 1), będzie koordynował swoje działania ściśle współpracując
27
z odpowiednimi WSzW. Biorąc pod uwagę fakt, iż w czasie „W” główny ciężar
udzielanego wsparcia dla sił sojuszniczych spoczywał będzie na zasobach spoza
SZ to niezwykle istotnym staje się właściwa koordynacja zadań HNS w relacji
RBLog i WSzW.

24

Tamże
Zobacz: Doktryna wsparcia przez państwo gospodarza (DD/4.5), s. 21-23
26
Patrz: Ustawa o powszechnym…, art. 11a pkt 2 ppkt 5 oraz art. 13c pkt 2 ppkt 2
27
Patrz: Rozporządzenie MON z dnia 4 marca 2010 ws. wojewódzkich sztabów wojskowych
i wojskowych komend uzupełnień, art. 5 pkt. 6
25

251

Rysunek nr 1: Terytorialny system HNS.

Źródło: materiały szkoleniowe IWsp SZ

RBLog jako element stacjonarnej logistyki IWsp SZ mogą realizować
następujące zadania wynikające z funkcji państwa-gospodarza:
 współdziałanie z Wojskowymi Komendami Transportu w zabezpieczeniu
transportu i ruchu wojsk sojuszniczych przemieszczających się w obszarze
odpowiedzialności RBLog;
 opracowywanie informacji o zasobach HNS, podległych jednostek
wojskowych, możliwych do wykorzystania na potrzeby wojsk
sojuszniczych, w szczególności o środkach materiałowych, infrastrukturze
oraz usługach i przekazywanie ich do bazy danych HNS IWsp SZ;
 współudział w procesie negocjacji porozumień dotyczących realizacji
zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w obszarze
odpowiedzialności RBLog;
 sprawowanie funkcji punktu kontaktowego HNS dla wojsk własnych
i sojuszniczych w zakresie zadań wynikających z funkcji państwagospodarza.
Wojewódzki Sztab Wojskowy jest tym organem, który z racji swoich
28
kompetencji spina na szczeblu wojewódzkim wszystkie działania HNS, a do jego
obowiązków należy w szczególności:
 gromadzenie informacji o stanie przygotowania terenu, przewidywanego
na potrzeby sił sojuszniczych;
 planowanie i koordynowanie wykorzystania zasobów pozamilitarnych
28

Tamże, art. 5 pkt 6 oraz art. 5 pkt 9
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do wsparcia i zabezpieczenia działań sił sojuszniczych;
 nawiązanie i utrzymywanie współpracy z organami pozamilitarnych ogniw
obronnych w zakresie planowania i organizacji wsparcia sił sojuszniczych
przez jednostki organizacyjne układu pozamilitarnego.
W realizacji tych zadań WSzW będzie współpracowało z wszystkimi
zaangażowanymi organami szczebla wojewódzkiego (patrz rysunek nr 2).
Rysunek nr 2: Rola WSzW w systemie HNS.

Źródło: opracowanie własne

Rozporządzenie Ministra ON z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych
komend uzupełnień zmieniło zakres zadań HNS dla WSzW i określiło
następujące zadanie: gromadzenie informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć
wykonywanych w ramach obowiązków państwa-gospodarza oraz planowanie
użycia przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych, w tym:
 współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć obronnych,
 planowanie i uzgadnianie wykorzystania pozamilitarnych zasobów
obronnych województwa do wsparcia sił sojuszniczych,
 pozyskiwanie i aktualizacja informacji o zasobach wojskowych i cywilnych
możliwych do wykorzystania dla sił sojuszniczych.
Ponadto do zadań WSzW zgodnie z „Decyzją Nr 398/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie Komisji do rozpatrywania
roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce” należy sporządzanie,
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gromadzenie i przekazywanie Komisji do rozpatrywania roszczeń dokumentacji
dotyczącej szkód, innych niż komunikacyjne, wyrządzonych przez żołnierzy wojsk
obcych lub ich personel cywilny poza obszarem garnizonu. W zakresie działalności
służbowej WSzW (jako organ administracji niezespolonej) współdziała z organami
administracji publicznej – zespolonej i niezespolonej.
Przedstawicielem organu administracji rządowej jest wojewoda sprawujący
władzę administracji ogólnej oraz podległe mu organy administracji zespolonej
(działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb,
29
inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach).
Przedstawicielem administracji samorządowej jest marszałek województwa,
a na szczeblu powiatowym poprzez Wojskowe Komendy Uzupełnień odbywa się
współpraca ze starostami, burmistrzami (prezydentami) oraz wójtami gmin.
2. Proces przygotowania do realizacji zadań państwa gospodarza
Zapoczątkowanie działań w zakresie realizacji HNS, poprzedzone jest
wnioskiem o zapewnienie HNS skierowanym od dowódcy NATO do Centralnego
Punktu Kontaktowego (CPK) HNS. CPK HNS dokonuje analizy zawartych
we wniosku potrzeb i przedstawia jej wyniki Ministrowi Obrony Narodowej
wraz z propozycją udzielenia stosownej odpowiedzi. Odpowiedź zawiera decyzję
o udzieleniu wsparcia, a ponadto informację o możliwościach w zakresie udzielenia
tego wsparcia. Następnie rozpoczynają się negocjacje w sprawie zawarcia
Porozumienia Ogólnego, których efektem jest opracowanie przez CPK HNS,
wspólnie z dowództwem NATO, projektu tego Porozumienia. Projekt jest
opiniowany, uzgadniany i negocjowany miedzy innymi z Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych i Administracji, po czym podpisuje się Porozumienie Ogólne.
Po podpisaniu Porozumienia Ogólnego rozpoczyna się proces planistyczny
i realizacja przez odpowiednie struktury zadań w ramach systemu funkcjonalnego
HNS. Główny ciężar zabezpieczenia wsparcia przez państwo-gospodarza
spoczywa na Siłach Zbrojnych RP, natomiast Policja uczestniczy w realizacji zadań
HNS przede wszystkim na zasadzie wsparcia działań ŻW. Zasadnicze zadania
polegają na zapewnieniu sprawnego przegrupowania oraz osłony wojsk własnych
i sojuszniczych podczas ich pobytu na terytorium Polski. Miejsce, rolę i zadania
przewidziane dla Policji w systemie HNS w ujęciu narodowym określają
podstawowe dokumenty, do których zaliczamy:
1. Plan Podziału Zadań HNS w Policji,
2. Plan Operacyjny Funkcjonowania Komendanta Głównego Policji,
3. branżowe decyzje i wytyczne dotyczące przygotowań obronnych Policji,
4. ponadto Plan Operacyjny Funkcjonowania Wojewody wraz z kartami
realizacji zadań.
Na podstawie obowiązujących przepisów o kompetencjach i strukturze
organów w Policji komendant wojewódzki Policji może otrzymać zadania
do realizacji od Komendanta Głównego Policji, ale również od wojewody
ze względu na właściwość terytorialną. Komendant wojewódzki Policji uzgadnia
własne plany działania z przedstawicielami wojewody oraz bierze aktywny udział
29

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. 2015); Ustawa
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179)
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w opracowaniu planu operacyjnego funkcjonowania województwa, gdzie ściśle
współpracuje między innymi z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
Zadania, jakie realizuje Policja w obszarze HNS, nie wykraczają poza zadania
określone przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Siły Zbrojne RP w przypadku potrzeby wsparcia przez Policję realizacji zadań
państwa-gospodarza przekazują zapotrzebowania w zakresie HNS do Policji,
w których określają wielkość i zróżnicowanie sił i środków na realizację zadań
HNS, która jest uzależniona od bieżącego rozwoju sytuacji, powiązana z realizacją
zabezpieczenia określonego przedsięwzięcia NATO, posiadanych zdolności
i możliwości Policji w tym zakresie, wielkości sił sojuszniczych skierowanych
na terytorium Polski, rodzaju realizowanego zadania.
W ramach HNS Policja nie realizuje żadnych zadań nieujętych w ustawie.
Są to tylko działania ukierunkowane na świadczenia wsparcia na rzecz sił
30
zbrojnych i wynikają z podstawowych obowiązków Policji, którymi są:
1. Ochrona życia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami
naruszającymi te dobra;
a. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie
spokoju w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu
i komunikacji;
2. Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym;
3. Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
4. Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych
związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach
publicznych;
5. Współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami
międzynarodowymi.
Zasadnicze znaczenie w realizacji zadań Policji w systemie HNS mają punkty
kontaktowe HNS, które tworzy się w Komendzie Głównej Policji, oraz w każdej
komendzie wojewódzkiej. Punkty kontaktowe HNS (nieetatowe) tworzą jedna
lub więcej osób upoważnionych przez właściwego komendanta Policji do
dokonywania uzgodnień w sprawach HNS z wszystkimi zainteresowanymi
podmiotami, do przekazywania i przetwarzania informacji o możliwościach
udzielenia wsparcia oraz do koordynacji realizacji zadań w ramach wsparcia
państwa gospodarza. Rola i zadania Policji w stosunku do dotychczas pełnionych
na rzecz Sił Zbrojnych nie uległy zmianie, Policja jako ogniwo ochronne
podsystemu pozamilitarnego pełni rolę wspierającą Siły Zbrojne w zabezpieczeniu
pobytu wojsk własnych lub sojuszniczych w ramach HNS na terenie naszego kraju.
Podsumowanie
Niezwykle istotnym elementem w realizacji zadań zarówno współpracy
cywilno-wojskowej, jak i wsparcia przez państwo gospodarza jest współpraca
podsystemu militarnego z pozamilitarnymi ogniwami obronnymi. W zakresie
realizacji powyższych zadań Siły Zbrojne współpracują między innymi z:
 Urzędami Wojewódzkimi i władzami lokalnymi,
 Policją,
30

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 1 pkt 2
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 Strażą Graniczną,
 Urzędem Celnym,
 Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
 władzami portów morskich i lotniczych,
 Państwową Strażą Pożarną oraz innymi instytucjami.
Współpraca ta obejmuje trzy zasadnicze aspekty:
 gromadzenie i wymianę informacji o zasobach obronnych (w postaci
wspólnych baz danych, programów),
 opracowywanie i uzgadnianie planów działania;
 wzajemne realne zabezpieczenie działań i udział w ćwiczeniach
i szkoleniach.
Współpraca cywilno-wojskowa oraz realizacja zadań w ramach wsparcia
przez państwo gospodarza jest niemożliwa bez udziału dwóch stron na zasadach
partnerstwa po wcześniejszych uzgodnieniach, realizacji wspólnych szkoleń
i udziału we wspólnie realizowanych przedsięwzięciach gdzie strony poznają swoje
możliwości, zasady działania, ograniczenia. Skuteczna realizacja wspólnych zadań
wymaga wzajemnych relacji cywilno-wojskowych na najniższych szczeblach
organizacyjnych, bowiem siła organizacji jest jej najmniejsze (najsłabsze) ogniwo.
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest ukazanie skutecznej realizacji zadań w sferze
bezpieczeństwa narodowego wymagających wzajemnych relacji cywilnowojskowych na najniższych szczeblach organizacyjnych zgodnie z zasadą,
iż siłą organizacji jest jej najmniejsze (najsłabsze) ogniwo. Pozamilitarne ogniwa
obronne (układ pozamilitarny (UPM)) tworzą warunki niezbędne do przygotowania
oraz działania sił zbrojnych, a także przetrwania ludności w czasie zagrożenia
i wojny. Pozamilitarne ogniwa systemu obronności państwa funkcjonują w ramach
działów administracji rządowej oraz struktur terytorialnych systemu obronności
państwa. W czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa organizują stanowiska
kierowania, w ramach których wymieniają informację z SZ RP. Niezwykle istotnym
elementem w realizacji zadań zarówno współpracy cywilno-wojskowej, jak
i wsparcia przez państwo gospodarza jest współpraca podsystemu militarnego
z pozamilitarnymi ogniwami obronnymi. Współpraca cywilno-wojskowa oraz
realizacja zadań w ramach wsparcia przez państwo gospodarza jest niemożliwa
bez udziału dwóch stron na zasadach partnerstwa po wcześniejszych
uzgodnieniach, realizacji wspólnych szkoleń i udziału we wspólnie realizowanych
przedsięwzięciach gdzie strony poznają swoje możliwości, zasady działania,
ograniczenia.
Słowa klucze: współpraca cywilno-wojskowa, państwo-gospodarz, terenowy
organ administracji wojskowej (TOAW), system pozamilitarny
Summary
The aim of the article is to show the effective implementation of tasks
in the sphere of national security requiring mutual civil-military relations at the
lowest organizational levels in accordance with the principle that the strength of the
organization is its smallest (weakest) link. The important element in the
implementation of both civil-military cooperation and support by the host state is
the cooperation of the military subsystem with non-military defense cells.
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The civil-military cooperation and an implementation of tasks within the framework
of support by the host state is impossible without the participation of two parties
on the principles of partnership after prior arrangements, implementation
of joint training and participation in jointly implemented projects where the parties
learn about their capabilities, rules of operation, restrictions.
Key words: civil-military co-operation, host nation, regional military
administration authority (TOAW), non-military defense cells
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ODMIENNOŚĆ KULTUROWA WYZWANIEM
DLA INSTYTUCJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO –
NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ NIEMIECKICH
Odmienność kulturowa a migracje ludności
O zakresie wyzwań, jakie generuje odmienność kulturowa przede wszystkim
świadczy liczebność jej reprezentantów. W Polsce zakres doświadczeń instytucji
wymiaru sprawiedliwości w relacjach z odmiennością jest raczej niewielki,
ograniczony do kazusów, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Anna
Parzymies w 2005 roku oszacowała, że społeczność islamska, a więc wyraźnie
odmienna kulturowo, w Austrii, Belgii, Danii była na poziomie 200-500 tysięcy
(5% ludności kraju). Natomiast w Holandii ta liczba sięgała 1 milion (5,8%),
w Wielkiej Brytanii 1,7-2 mln (3%), we Włoszech 1,5 mln (2,5%), w Niemczech
1
sięgała 3-3,3 mln (3,3-4%), we Francji 5-6 mln (8-10%). Jeżeli uwzględnić napływ
migrantów, także w dużej mierze z krajów muzułmańskich, ta populacja wzrasta,
a przybysze zostają wchłonięci przez enklawy mniejszości. Przykładem są takie
miasta jak Hamburg, gdzie migrujący ludzie, docierają do dworca głównego
i najczęściej dalej funkcjonują w dzielnicy zdominowanej przez dotychczasowe
mniejszości muzułmańskie. Dane z raportu opublikowanego w 2010 roku
dotyczącego skali migracji w poszukiwaniu azylu z końca lat 2000 wskazują,
że tylko wśród muzułmanów największe fale uchodźców docierały do: Francji
(35160 osób), Włoch (31160), Wielkiej Brytanii (30550), Szwecji (24350),
2
czy Niemiec (21370). Natomiast raport BBC News, przygotowany w 2016 roku
zwracał uwagę na migrację z terenów świata islamu, wskazując regiony:
Syria (ponad 250 tys. osób), Afganistan (ponad 100 tys.), Kosowo, Irak (pomiędzy
50 - 100 tys.), Albania, Pakistan, Erytrea, Nigeria, Serbia, Ukraina (do 50 tys.).
Kierunek migracji koncentruje się głównie na Niemczech, Szwecji, ale także
3
Węgrzech, Włoszech i Francji. Migracja ludności zawsze stanowiła wyzwania dla
bezpieczeństwa publicznego, o czym świadczą posiedzenia Kongresu Ligi
Narodów w latach 30. XX wieku. Wówczas gruntownie analizowano sytuację
we Francji, przyjmującej migrantów z kolonii, zwracając uwagę na systemowe
rozwiązania asymilacyjne, socjalne, ale także na mechanizmy kontroli względem
1

A. Parzymies, Muzułmanie w krajach UE. Warszawa 2005, s. 78
People on the Move, an Atlas of migration. R. King, R. Block, M. Collger, A., Fielding, R. Skeldon
(eds.). Berkley LA 2010
3
Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts. 18 February 2016. Europe BBC News.
http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 (pobrano 10.03.2016 r.)
2
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4

zagrożenia przestępczością. Obecne czasy wymagają zmierzenia się niejako
z podobnymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego państw europejskich.
Podstawy metodologiczne badań
Prowadzone rozważania są wynikiem badań terenowych prowadzonych
pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego, w okresie od lipca do września
2017 r. Strukturę przyjętej metodologii wyznacza przede wszystkim charakter
analizy, która koncentrowała się na systemie bezpieczeństwa publicznego,
podporządkowując badania pragmatyzmowi naukowemu. Otóż zgodnie z teorią
5
systemów Ludwika Von Bertalanff’ego, a także późniejszych zwolenników
tego podejścia, organizacje można badać jako połączoną strukturę. W myśl tego
podejścia można ugruntować trzy istotne tezy, ważne dla kierunku badań.
Otóż każdy system dąży do funkcjonalności, każdy system łączy elementy
6
wypracowując nową jakość, system jest powołany do realizacji celów. Kierując się
powyższymi tezami należy potraktować system bezpieczeństwa publicznego
jako efekt połączonych elementów zachowujących funkcjonalność. Jednak
systemowe podejście do badań każe stawiać pytania naukowe dotyczące dwóch
problemów: Jaką nową jakość generuje system bezpieczeństwa publicznego
w konfrontacji z wyzwaniami wielokulturowości społeczeństw? Jak system
kształtuje swoją funkcjonalność w rzeczywistości wielokulturowej?
Postawione pytania badawcze mają znaczenie pragmatyczne, ponieważ
nie opisują elementów systemu, ale dotykają jego efektywności i pragmatyki.
System jest w pewien sposób zakłócony poprzez odmienność kulturową,
która powoduje, iż przyjęte strategie działania ulegają dezaktualizacji lub
wymagają ewolucji. Ale z drugiej strony to zakłócenie powoduje, że spójne
elementy systemu bezpieczeństwa publicznego, muszą wypracować nową
pragmatykę, która stanowi nową jakość. Poszukując odpowiedzi na te problemy
należy prowadzić badania o charakterze konsolidacyjnym a nie fragmentarycznym,
to znaczy, iż przyjęte strategie badawcze nie mogą dotykać pojedynczych
elementów systemu, ale jego uogólnionych poziomów. Dlatego procedury
badawcze nie koncentrowały się na poznawaniu opinii poszczególnych członków
systemu jak urzędnicy czy policjanci, podobnie nie badano odrębnych aktów
prawnych związanych z odmiennością kulturową. Przyjęto konwencję badań
zogniskowanych na grupie decydentów, mających określony wpływ na jakość
funkcjonowania i spójność elementów w systemie. Pod względem proceduralnym
badania prowadzono metodą wywiadów fokusowych, zogniskowanych na szeroko
rozumianej odmienności kulturowej grup społecznych i wyzwań, jakie ta
odmienności kreuje. Tym samym przeprowadzono kilkugodzinne wywiady
z przedstawicielami Policji i administracji dwóch landów w Niemczech:
Brandenburgii i Dolej Saksonii. Wskazany teren badawczy wiąże się z długimi
i zróżnicowanymi doświadczeniami urzędników niemieckich ze środowiskami
wielokulturowymi. Dzięki nim można rozważać powodzenie badań utrzymanych
w konwencji systemowej Oraz racjonalność analizy funkcjonalności systemu,
którego immanentną cechą musi być działanie i ewaluacja efektywności. Wywiady
4
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fokusowe były prowadzone prze dwie osoby, z jednej strony badacza edukacji
wielokulturowej, z drugiej strony praktyka, z doświadczeniem w organizacji
polskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.
Uzyskany materiał źródłowy stanowiły zapisy wywiadów, skoncentrowanych na
wydobyciu tych akcentów, które świadczą o powstawaniu nowej jakości
w praktyce. Nowa jakość to zarówno wskazanie istotnych dla praktyki i nauki
obszarów problemowych oraz konkretne doświadczenia praktyczne, które służą
podnoszeniu funkcjonalności systemu niemieckiego. W poniższych podrozdziałach
zaprezentowano dane ilościowe prezentujące statystyczny obraz przestępczości
cudzoziemców, w dalszej kolejności analizę odkrywanych trudności, aby
zakończyć prezentacją doświadczeń niemieckich, kształtujących funkcjonalność
systemu w relacjach ze środowiskami kulturowo odmiennymi.
Analizy przestępczości cudzoziemców
Kwestia odmienności kulturowej i przestępczości musi być rozważana w kilku
aspektach. Jednym z nich jest migracja ludności, a wraz z nią przemieszczanie
się grup przestępczych. W tym zakresie mamy do czynienia głównie
z monitorowaniem specyfiki pochodzenia sprawców i osób podejrzanych,
ale w konsekwencji następuje ocena specyfiki przestępstw i ich okoliczności.
Rolą służb policyjnych jest gromadzenie wiedzy operacyjnej, najczęściej niejawnej,
która pozwala odpowiedzieć na pytania o zakres regionalny działalności
przestępczej, o formujące się struktury przestępczości zorganizowanej, ale także
o znaczenia pochodzenia dla działalności kryminogennej. W tym aspekcie pojawią
się czynniki narodowościowe lub kulturowe zorganizowanych grup przestępczych,
które są realnym zagrożeniem dla przybywających do danego kraju rodaków,
próbując ich podporządkowywać. Z drugiej strony szeroko rozumiana odmienność
kulturowa, wraz z cechami dystynktywnych jak (religia, etniczna obyczajowość
czy język) uobecniają realne przejawy różnorodności. Tadeusz Lewowicki
podkreśla, że w Polsce – podobnie zresztą jak w krajach Unii Europejskiej,
wielokulturowość obejmuje różnice narodowościowe, religijne (wyznaniowe),
7
etniczne i kulturowe. Zewnętrzna i wielopoziomowa różnorodność powoduje,
że cudzoziemcy stają się ofiarami przestępstw na tle rasowym i narodowościowym.
Jednak skalę migracji cudzoziemców, którzy popadają w konflikt z prawem
w dużej mierze oddają statystyki. Jeśli chodzi o przykład Niemiec, obecna sytuacja
geopolityczna kieruje uwagę na ilościowe fluktuacje przestępczości, którą wiąże
się z falą migrantów. Szczególnie dla krajów Europy Wschodniej i Środkowej,
sytuacja bezpieczeństwa publicznego Niemiec odgrywa ważną rolę. Z jednej
strony statystyki mogą pokazywać tendencje generalne dotyczące zagrożenia
bezpieczeństwa, ale także wskazują na konkretne kategorie przestępstw.
W statystykach federalnych wyraźnie widać wzrost liczby przestępstw, o które byli
podejrzewani cudzoziemcy. Generalnie w 2015 roku liczba podejrzanych sięgała
2 369 036, malejąc w 2016 roku do 2 360 806. Ta tendencja spadkowa także
była wśród podejrzewanych obywateli Niemiec: 1 457 172 (2015), 1 407 062
(2016). Jednak liczba cudzoziemców wzrastała: 911 864 (2015 r.), 953 744

7

T. Lewowicki, Wielokulturowość i globalizacja a strategie edukacji międzykulturowej (w:) „Pogranicze.
Studia Społeczne”. 2015, t. XXV, s. 14-15
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(2016 r.), przy czym sami migranci w tej populacji stanowili 463 889 (2015 r.),
8
506 641 (2016 r.).
Z dokładnymi jakościowo analizami, mamy do czynienia w przypadku migracji
przestępczości przygranicznej. W tym aspekcie dane niemieckie powinny
być porównywane ze wskazaniami polskimi, jako przesłanka do współdziałania
służb szczególnie w tym zakresie, który wymaga bilateralności. Dlatego warto
odnieść się porównawczo do sytuacji przygranicznej, pokazując statystyki
Brandenburgii i dane, zarejestrowane na terenie objętym właściwością Komendy
Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim.
Rysunek nr 1: Obywatelstwo osób podejrzanych w regionie Brandenburgii w 2016 r.

Źródło: informacje przekazane przez Policję landu Brandenburgia

Należy jednak uzupełnić analizę, o specyfikę sprawców rosyjskich, ponieważ
do tej grupy zaliczono także mieszkańców Kaukazu. W opinii niemieckiej Policji
są to osoby szczególnie groźne, w sytuacji konfrontacji, o niskim poziomie
wybuchowości i dużej agresywności. Powody takich zachowań, zdaniem
analityków niemieckich, tkwią w doświadczeniach wojennych i traumie,
ale równocześnie są to grupy mocno zintegrowane ideowo i religijnie.

8

Dane Policji Niemieckiej, przekazane w trakcie badań terenowych we Frankfurcie Oder, lipiec 2017 r.
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Tabela nr 1: Obywatelstwo osób podejrzanych w polskim regionie przygranicznym
w 2016 r.
Kraj pochodzenia

Liczba
podejrzanych
w 2016 r.
1
15

Kraj pochodzenia

Armenia
Litwa
Białoruś
Mołdawia
Bośnia
1
Niemcy
i Hercegowina
Bułgaria
22
Rosja
Chorwacja
5
Rumunia
Czechy
2
Serbia
Estonia
3
Słowacja
Gruzja
1
Ukraina
Hiszpania
1
W. Brytania
Holandia
2
Włochy
Kanada
1
Wietnam
Liban
1
Łotwa
Źródło: Komenda Główna Policji w Warszawie

Liczba
podejrzanych
w 2016 r.
18
7
43
4
15
2
4
75
2
3
1
8

Kulturowe
uwarunkowania
przestępczości
wyzwaniem
dla
bezpieczeństwa publicznego
Przejawy odmienności kulturowej czy etnicznej są postrzegane
jako predykatory przestępczości, dlatego stanowią duże wyzwanie dla
bezpieczeństwa publicznego. O znaczeniu tej kwestii niech świadczy, działanie
Parlamentu Europejskiego, który w Rezolucji 1327 z 4 kwietnia 2003 roku określił,
1
że przestępstwa wywodzą się ze specyfiki kultury a nie religijnych korzeni.
Nastąpiło zatem formalne oddzielnie religii, a szczególnie islamu od zachowań
przestępczych wyznawców, ale z drugiej strony zaakcentowano rolę odmienności
kulturowej. Określone tradycje, często wywodzone z etnicznej, regionalnej
specyfiki, skłaniają do zachowań, które w krajach europejskich są przestępstwem.
Treść rezolucji wpisuje się zatem w klimat warunków tych krajów Europy
Zachodniej, które mają dużą mniejszość głównie muzułmańską jak Anglia,
Szwecja, Francja czy Niemcy. Ich wewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa
publicznego są przesłanką do zrozumienia sensu tejże rekomendacji.
Skala mniejszości muzułmańskich w krajach Europy Zachodniej była wiązana
ze wzrostem przestępczości w enklawach. Dotyczyło to przymuszania kobiet
do małżeństwa, zawierania związków małżeńskich z małoletnimi dziewczętami,
ograniczanie kobietom prawa do edukacji. To także sfera przemocy, czyli karania
przez rodzinę kobiet posądzanych o zachowania nieczyste, karząc nawet śmiercią
za cudzołóstwo. Te kategorie przestępstw pojawiały się głównie w środowisku
enklaw muzułmańskich, niejednokrotnie etnicznie specyficznych, dlatego treść
tejże Rezolucji nabiera znaczenia właśnie w takim klimacie społecznym. Gdyby
odwołać się do badaczy Koranu i dorobku wiedzy religioznawczej, przywołane
stanowisko Parlamentu UE jest uzasadnione. Przekaz Koranu i tradycji daje
1
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kobiecie szerokie gwarancje jak: prawo do edukacji, do gromadzenia wiedzy,
a nawet wprost wskazuje, iż kształcenie córki jest powinnością jej: Kto ma córkę,
niechaj wychowuje ją jak najlepiej, niechaj ją kształci i obdarza tymi Boskimi
2
łaskami, jakie sam posiadł (…). Podobnie na gruncie religii kobieta zachowuje
szereg praw materialnych równych mężczyźnie, w tym prawo do własnego
majątku, który po ślubie nie przechodzi do wspólnoty małżeńskiej. Islam
wielokrotnie odwołuje się do powinności zachowania czystości i rozwagi
w decyzjach, ale ślub kobiety, zgodnie z przekazem prawa religijnego nie jest
3
dopuszczalny bez jej zgody, ojciec nie może sam zadecydować o zamążpójściu.
Wyniki badań przywołane przez Jerzego Zdanowskiego pokazują, że
w porównaniu do lat 60. XX wieku znacznie spadła liczba kobiet, które wstępują
w związki małżeńskie przed 20 rokiem życia, niegdyś była to grupa 73-86%,
natomiast w latach 90. XX wieku było to 29-48%. Ten wiek zamążpójścia wydłużył
się średnio od 4,7 do 7.7 roku, a zmiany odnotowano w Algierii, Libii, Maroku,
Sudanie, Turcji, Bangladeszu, Jordanii i Syrii, interpretując jako przejaw
zwiększonej gotowości kobiet do samostanowienia i podejmowania decyzji.
Wiek zamążpójścia zasadniczo przesunął się powyżej 30 roku życia, czyli rola
4
kobiety w społeczeństwach się zmienia. Jednak również może być to efekt
5
problemów ekonomicznych w tych krajach. Mimo to należy uwzględnić dysonans
pomiędzy przekazem religijnym a realiami społecznymi, gdzie właśnie kulturowe
i regionalne (etniczne) zwyczaje stanowią przesłankę do przestępstw, stosując
standardy obce prawodawstwu europejskiemu.
Europejskie doświadczenia polityki międzykulturowej, mimo różnych podejść,
zdaniem Pragna Patela doprowadziły do sytuacji, gdzie ideały wielokulturowości
w dużej mierze absorbowały uwagę na relacjach między odmiennymi grupami,
6
natomiast zupełnie nie zauważono ich wewnętrznych relacji. Tym samym
pozwolono na tworzenie się enklaw, w których prawa stanowi tradycja społeczna,
często kolidująca z obowiązującym systemem prawa. Jest to ogromne wyzwanie
dla instytucji zapewniających bezpieczeństwo publiczne. Zachowania faktycznie
regulowane obyczajowością, tradycją czy prawem religijnym, prowokują do pytań
o faktyczną ochronę praw człowieka przez system prawa kraju demokratycznego.
Sporne okazuje się pielęgnowanie rdzennych tradycji i obyczajów mniejszości,
które bezpośrednio kolidują z prawem państwowym albo normami większości,
stawiając uzasadnione pytania o granice tolerancji w międzykulturowych relacjach.
Szczególnie, jeśli są to działania wyraźnie przestępcze w realiach europejskich.
Rupe Reddy zwróciła uwagę właśnie na przywołane powyżej „przestępstwa
z honoru”, kulturowo sankcjonujące prawo do karania kobiety za niewierność
przez rodzinę. Te zachowania mają szeroki kontekst kulturowego rozumienia
2
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honoru i wstydu. Szczególnie w społecznościach muzułmańskich honor
jest atrybutem mężczyzny, wartością wyznaczającą pozycję rodziny, o którą należy
zabiegać i ją chronić. W przypadku kobiet przypisany jest im wstyd, zagrożenie
zhańbienia rodziny, na który reagują mężczyźni dopuszczając się zabójstw
7
na tle honorowym. Dlatego przestępczość jawi się w kontekście odmienności
kulturowej a nie religijnej. Ewa Machut-Mandecka wskazuje, że izolowanie
społeczne kobiet, zakrywanie ich twarzy, czy harem domowy jako miejsce święte
i zamkniętego dla obcych, są tylko wynikiem kultury i tradycji a nie religii.
Jej zdaniem są to tylko tradycje, znane od starożytności, których głównym celem
społecznym była izolacja kobiet, pewna forma dbałości o ich nieskazitelność,
8
którą przekazują potomkom rodu.
Jednak instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne muszą
podjąć konkretne działania zapobiegawcze naruszeniom praw niezbywalnych.
Reprezentują system prawa demokratycznego kraju, który nie może pozwolić
na obowiązywanie podwójnych standardów normatywnych w enklawach
kulturowych. To także jest kwestia moralna, ponieważ państwo przejmuje
odpowiedzialność za zapewnienie ochrony praw człowieka i nie może pozostać
bezczynny wobec przekazów jego łamania, nawet usankcjonowanego długą
tradycją etniczną czy kulturą migrantów. Jednym z interesujących przykładów
działalności systemu w Niemczech jest wprowadzenie kodyfikacji, regulującej
ochronę kobiet małoletnich. Otóż godnie z przyjętymi przepisami federalnymi
(2017) związki małżeńskie z osobą niepełnoletnią są zakazane, nie czyniąc
wyjątków dla prawa religijnego (Grundgesetz. Recht auf Selbstbestimmung). Imam
musi otrzymać zgodę na udzielenie ślubu, a jeżeli uczyniłby to nielegalnie wobec
małoletniej, ten związek prawnie jest nieważny. Oczywiście przed pojawieniem
się jednoznacznych przepisów ujawniały się problemy małoletnich mężatek,
szczególnie kobiet poniżej 16 roku życia, których obecnie związki zawarte
w krajach islamu są automatycznie nieważne w Niemczech. Dodatkowo w grę
wchodzi przestępstwo polegające na obcowaniu płciowym z osobą małoletnią,
a wówczas Policja podejmuje działania związane z umieszczeniem kobiety
schronisku dla nieletnich. Podobnie zintensyfikowano aktywność służb socjalnych
i imigracyjnych, które zajmują się regulowaniem sytuacji kobiet niepełnoletnich,
które jako mężatki przybywają do Niemiec z krajów muzułmańskich. Wówczas
system instytucji państwowych analizuje kwestię woli pozostania w tym związku,
natomiast jeżeli kobieta nie chce w nim pozostać, rozpoczyna się procedura, której
efektem jest nieuznanie małżeństwa na terytorium Niemiec.
Poza kwestią tzw. „przestępstwa z honoru”, wyzwaniem dla instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w Niemczech są zorganizowane
grupy przestępcze. W centrum zainteresowania są te, które umiejscowiły się
zarówno w enklawach, ale także te grupy, które obejmują jedynie członków danej
społeczności. Przykładem trudności, z jakim boryka się Policja i instytucje wymiaru
sprawiedliwości Dolnej Saksonii jest odłam etniczny społeczności Kurdów,
migrantów przybyłych z okolic Libanu. Po przybyciu do Niemiec w latach 70. XX w.
i zniszczeniu dokumentów oficjalnie funkcjonują oni jako bezpaństwowcy,
7
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ale równocześnie są bardzo hermetyczną i wyalienowaną grupą. Nie poddają się
żadnym działaniom asymilacyjnym, nie integrują się, a wręcz odwrotnie –
pokoleniowo kultywują prawo tradycyjne, wywiedzione z etnicznego regionu
pochodzenia. Jest to grupa przestępcza, które zdominowała proceder prostytucji,
handlu kobietami czy narkotykami. Zdaniem przedstawicieli Policji kluczowym
problemem jest to, iż od ponad 40 lat pozostawiono tę społeczność poza
oddziaływaniami integracyjnymi, powalając na powstanie wewnętrznych struktur,
obecnie uniemożliwiających ingerowanie w ich środowisko. System prewencji,
rozpoznawania zagrożenia czy reagowania na przestępstwa jest znikomy, a nawet
niemożliwy. Generalnie przykład tejże grupy, podobnie jak organizowanie się grup
rosyjskich w latach 90. XX wieku, generują najtrudniejsze problemy wówczas, gdy
są to struktury hermetyczne i odizolowane. Natomiast zupełnie inna jest sytuacja
pracy prewencyjnej czy operacyjnej w grupach integrujących się. Zdaniem
przedstawicieli Policji w Hanowerze ekonomiczne motywy migracji powodują,
iż osoby mimo odmienności kulturowej podejmują integrację i włączają się
w system prawa państwowego. Także zarówno islam jako religia oraz specyfika
kulturowa muzułmanów żyjących w Niemczech nie stanowią same w sobie
zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Tę tezę obecną w Niemczech
potwierdzają słowa Angeli Merkel (2014), iż islam jest częstą Niemiec, dlatego
system prawa i pragmatyka instytucji zapewniających bezpieczeństwo publiczne
państwa musi nauczyć się współegzystować z kulturową odmiennością.
Praktyczne trudności organizacji bezpieczeństwa publicznego wobec
wyzwań odmienności kulturowej
Pragmatyka działalności Policji czy instytucji wymiaru sprawiedliwości musi
w jakiś sposób reagować na pojawiające się wyzwania odmienności kulturowej
ofiar i sprawców przestępstw. W Polsce, doświadczenia w obcowaniu
z odmiennością kulturową są stosunkowo niewielkie, w większości osoby
podejrzane lub skazane reprezentują kraje kulturowo podobne.
Tabela nr 2: Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstwa w Polsce.

Kraj pochodzenia
Armenia
Białoruś
Bułgaria
Czechy
Gruzja
Litwa
Niemcy
Rosja
Rumunia
Słowacja
Ukraina
Łotwa

2014
91
215
206
115
72
148
233
251
206
109
1084
54

Źródło: Komenda Główna Policji w Warszawie

2015
104
208
185
90
47
167
177
150
217
73
1315
70

2016
97
239
172
78
66
153
197
173
228
51
2294
71
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Rzadziej wśród podejrzanych o popełnienie przestępstwa, znajdują się
reprezentanci wyraźnie odmiennych kultur. W okresie 2014-2016 większą liczbę
odnotowano wśród obywateli Chin (odpowiednio 49 osób, 33 osoby i 46 osób),
Egiptu (odpowiednio 11 osób, 10 i 14 osób), Korei Południowej (7 osób,
6 i 5 osób), czy Libanu (2 osoby, 3 i 10 osób).To też uzasadnia kierowanie tego
typu badań na grunt choćby niemiecki, ponieważ organizatorzy systemu
bezpieczeństwa dysponują większą ilością danych. W Polsce reprezentanci
cywilizacji o jaskrawych różnicach względem zachodniej jak muzułmańska, chińska
9
czy indyjska, są jednostkowi, a system bezpieczeństwa publicznego nie
doświadcza dużych trudności, jakie generuje odmienność. Kwestie organizacyjne
jak tłumaczenie pism procesowych, informowanie o prawach przysługujących
w toku postępowania sądowego, są standardową procedurą. Podobnie dla
pragmatyki niemieckiej możemy wskazać działania standardowe, wynikające
z Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych (Wiedeń 24 kwietnia 1963),
czy Konwencji dotyczącej przekazywania osób skazanych z 21 marca 1983 roku
(Strasbourg) priorytetowo wskazującej własny kraj i krąg kulturowy jako
miejsce wykonywania kary. Działalność Policji niemieckiej i instytucji wymiaru
sprawiedliwości posługuje się tymi rozwiązaniami jak inne kraje Unii Europejskiej,
w tym także Polska.
Jednak uwagę badaczy zagadnień odmienności kulturowej i ochrony
bezpieczeństwa publicznego zwraca raczej sfera pragmatyki, która ewoluuje
w wyniku potrzeb sytuacyjnych. W każdym kraju służby muszą wypracować
określoną politykę, lub mniej formalną pragmatykę postępowania w relacjach
z osobami reprezentującymi odmienną kulturę – wskazując na nową,
funkcjonalną jakość.
Pragmatyka działania wskazuje na kilka przykładów potwierdzających,
że odmienność kulturowa i obyczajowość oddziałują na standardy proceduralne.
W szerokim zakresie mamy do czynienia z definiowaniem znamion przestępstwa,
którego kulturowy kontekst może decydować o jakości zarzutów i oskarżeń
o naruszenie zasad bezpieczeństwa publicznego. Andrzej J. Szwarc, który zajmuje
się zagadnieniami prawa karnego polskiego i niemieckiego słusznie zwraca uwagę
na kwestię okoliczności łagodzących, które mogą wynikać z niewiedzy kulturowej
sprawcy, przywiązania do tradycji lub obyczajów: „Błąd usprawiedliwiony, co do
okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego wyklucza przestępstwo,
przykładem może być błąd sprawcy bigamii, co do istnienia poprzedniego
małżeństwa. Natomiast błąd nieusprawiedliwiony uzasadnia w obu przypadkach
10
fakultatywne nadzwyczajne złagodzenie kary”. Dodatkowo problemem prawnym
stają się znamiona przestępstwa, które wynika z manifestowania odmienności
kulturowej. Przedstawiciel amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości Karyn Kenny,
przywołuje interesujący kazus, związany z paleniem marihuany na koncercie,
który miał popularyzować kulturę, której częścią jest ten zwyczaj. Pojawiło się
pytanie czy zachowanie palących, w tych konkretnych okolicznościach koncertu,
wyczerpywało znamiona czynu zabronionego, czy raczej było manifestowaniem

9
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11

odmienności kulturowej.
Praktyka ochrony bezpieczeństwa publicznego
i poszanowania prawa wielokrotnie zderza się z odmiennością kultury czy tradycji.
Jakkolwiek nie chodzi tu o podwójne standardy prawa krajowego i szari’a, ale
ważniejszy jest obszar elastycznego definiowania wpływu kultury na zachowania
człowieka. W efekcie swoich rozważań dotyczących sytuacji amerykańskiej Karyn
Kenny wskazuje na trzy możliwości dziania wymiaru sprawiedliwości: albo
całkowitej ignorancji specyfiki kulturowej w kontekście definiowania motywów
i sposobu działania sprawcy przestępstwa, albo respektowanie tejże odmienności
na wszystkich etapach postępowania, lub trzeci kierunek – czyli elastyczne
12
i refleksyjne rozważania odmienności kulturowej kreującej styl działania sprawcy.
Oczywiście każdy system instytucjonalny w jakiś sposób opowie się wobec kwestii
kultury i znamion przestępstwa, ale generalnie badacze zwracają uwagę na
występowanie szerokiej i nieuregulowanej sfery. To jest część nowych problemów
rzutujących na funkcjonalność systemu. Zarówno w prawodawstwie niemieckim,
amerykańskim, ale także i polskim kwestia odmienności kulturowej jest wciąż
żywym tematem.
W innym kontekście ujawniają się wyzwania dla systemu, jeżeli uwzględni się
codzienne doświadczenia Policji niemieckiej, interweniującej w środowiskach
odmiennych kulturowo. Co należy podkreślić, wiele z tych rozwiązań jest wynikiem
codziennych wydarzeń, ale nie zawsze one są skodyfikowane literalnie. Raczej
pozostają w sferze praktyki stosowanej w danym regionie, jednak kształtują
funkcjonalność systemu i osiąganie celów prewencyjnych czy operacyjnych.
Jednym z interesujących przykładów są spotkania policjantów z migrantami,
przebywającymi w ośrodkach, zarówno we wschodniej jak i zachodniej części
kraju. Wówczas migrantów informuje się o prawach i obowiązkach, akcentuje
cele prewencyjne piętnując zakazane w Niemczech zachowania np. przemoc
wobec kobiet, mimo iż w innych regionach świata mogłaby być akceptowana.
Jednak organizacja tych spotkań już jest podyktowana wymaganiami specyfiki
kulturowej, starając się dążyć do funkcjonalności i celowości. Mężczyźni i kobiety
mają je zorganizowane osobno. Podobnie mężczyzna policjant rozmawia
z mężczyznami, natomiast kobieta policjantka z kobietami, aby przekaz nie został
zakłócony oporem generowanym odmiennością kulturową. Także kwestie badań
medycznych odbywają się w tych ośrodkach w taki sposób, aby nie powodować
konfrontacji. Kobiety są badane przez kobiety, a jeżeli jest to jakaś czynność
medyczna prowadzona przez lekarza mężczyznę to uczestniczy przy niej mąż
kobiety, dodatkowo w miarę możliwości muzułmanka pozostaje w odzieży.
Inne doświadczenia gromadzą policjanci niemieccy w związku z czynnościami
proceduralnymi. Zarówno w regionie przygranicznym Brandenburgii jak i w Dolnej
Saksonii Policja stara się delegować mężczyznę do prowadzenia formalnych
przesłuchań, gdy podejrzanym jest muzułmanin. To nie jest czynność umocowana
proceduralnie, ale wynika z pragmatyki, wskazując, iż kobieta policjanta mogłaby
być narażona na nieprzychylne relacje, ale także nie uzyskałaby informacji,
którym ma służyć dana procedura – zatem celowość i funkcjonalność
jest traktowana priorytetowo.
11
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Jeszcze bardziej specyficzne działania występują w Dolnej Saksonii, głównie
ze względu na duże natężenie mniejszości muzułmańskiej. Otóż pojawiły się
skargi na interweniujących policjantów, że wchodząc do mieszkania nie
ściągali butów, łamiąc standardy kulturowe muzułmańskiego domu. W tej kwestii
władze policji wypowiedziały się, uznając, iż obuwie służbowe jest częścią
ochrony funkcjonariusza w trakcie czynności i nie może być ściągane. Jednak
respektowane są zwyczaje witania się najpierw z mężczyzną w domu
muzułmańskim, aby policjant nie naruszał zwyczajów, mimo iż standard europejski
jest odmienny. Proceduralnie dopuszczona jest sytuacja, aby kobieta muzułmanka
była przeszukiwana w obecności swojego męża. W pokojach przesłuchań policjant
nie powinien przebywać sam na sam z muzułmanką.
Co należy podkreślić, przywołane doświadczenia Policji z Dolnej Saksonii
czy Brandenburgii, wynikają nie tyle z przyjętej, formalnej polityki karnej, co raczej
z codziennej pragmatyki. Ich wspólnym mianownikiem jest rozumienie
poszanowania dla odmienności kulturowej jako gwarancji porozumienia się.
W oczach władz kreujących działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego
tego typu doświadczenia wcale nie stanowią powodu, dla którego można
wysnuć zarzuty, iż większość musi podporządkowywać się mniejszości.
Tu nie wchodzi w grę żadna ideologia a tylko pragmatyka, która ułatwia pracę
prewencyjną i operacyjną.
Dodatkowo wymagania zróżnicowanych kulturowo środowisk wymuszają
poszukiwanie kandydatów do służby, także wśród reprezentantów odmienności.
Wyzwaniem jest nie tylko ich pozyskanie, ważne dla praktyki choćby z uwagi
na rolę pośredników w relacjach międzykulturowych. Problemem dla praktyki jest
osobista, trudna sytuacja potencjalnych policjantów wywodzących się z odrębnych
kulturowo społeczności. Decydenci organizujący system bezpieczeństwa
publicznego muszą uwzględnić ich wewnętrzny konflikt, ponieważ działania
na rzecz instytucji państwowych mogą kolidować z powinnościami i lojalnością
wobec własnej grupy religijnej czy kulturowej. To jest jedna z przyczyn, dla których
nie sprawdza się pozyskiwanie do służby osób z krajów arabskich,
w przeciwieństwie do Turków, którzy nie doświadczają kolizji powinności
funkcjonariusza z kulturową tożsamością.
Podsumowanie
Badania skoncentrowane na funkcjonalności niemieckiego systemu
bezpieczeństwa publicznego, odkryły kilka poziomów wiedzy i doświadczeń,
które wyzwala wielokulturowość społeczeństw. Odmienność kulturowa faktycznie
okazała się dynamicznym zakłóceniem dla pragmatyki, wymuszając wciąż
nowe dopasowania. Co ciekawe, raz przyjęte rozwiązania muszą ewoluować,
także to, co pragmatyka wypracowuje w jednym landzie wcale nie musi
być wdrażane w innym. Doniosłą rolę odgrywa klimat relacji międzykulturowych
i doświadczeń między większością i mniejszością. Ta wiedza wypracowana
z wyników wywiadów fokusowych ma znaczenie także dla polskiej polityki
i praktyki, zarówno kryminalnej jak i penitencjarnej. Stosunkowo niewielka
liczba reprezentantów choćby kultury muzułmańskiej w tym momencie, pozwala
na działanie kazusowe i indywidualizację decyzji funkcjonariuszy. Jednak
dynamika zmian społecznych i nasilenie migracji w ciągu kilku lat zmusi
do wypracowywania własnych obszarów teorii i pragmatyki dla pracy

270

funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych, kuratorów czy Służby Więziennej.
Tego typu badania wyprzedzają nadchodzące wyzwania. Z jednej strony stanowią
interesujący przyczynek do dyskusji naukowej i praktycznej. Z drugiej strony –
co ważniejsze dla nauki – służą ocenie efektów przyjętych i gdzieś w Europie
testowanych strategii działania. Na podstawie zaawansowanych doświadczeń
niemieckich, francuskich, brytyjskich etc., mogą kreować się rozwiązania
organizacyjne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W każdym systemie
będą one zmierzały do stawiania ostrych granic lub do ich uelastyczniania. Jednak
bezpośrednie doświadczenia innych służb są niezbędne do oceny efektów
przyjętych i wdrożonych już rozwiązań.
Streszczenie
Artykuł podejmuje zagadnienie odmienności kulturowej jako wyzwania
dla dotychczasowej pragmatyki instytucji wymiaru sprawiedliwości. Przywoływane
analizy dotyczą głównie działalności organów ścigania i instytucji sądownictwa,
pokazując jak kwestia odmiennej kultury oddziałuje na dotychczasową
ich praktykę. Odmienność kulturowa generuje wciąż nowe wyzwania i zmusza
system instytucjonalny do reagowania na nie, dlatego jest to rzeczywistość
społeczna, podlegająca stałej zmianie. Tym samym systemowa działalność
instytucjonalna na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego spotyka się
z konkretnymi wyzwaniami. Kwestia systemowej ochrony bezpieczeństwa została
ograniczona do dwóch obszarów. Jednym z nich jest praktyka reagowania
na przestępczość, koncentrując się na prewencji i interwencji w środowiskach
wielokulturowych. Drugim obszarem są wyzwania, jakie stają przed definiowaniem
znamion przestępstwa, okoliczności łagodzących pojawiających się w kontekście
kulturowego rozumienia norm.
Rozważania zostały pogrupowane na trzy problemy: a) ilościowe analizy
przestępczości cudzoziemców, b) kulturowe uwarunkowania przestępstwa
i zagrożenia płynące ze strony alienujących się kulturowo grup przestępczych,
c) praktyczne trudności działalności instytucji działających na rzecz
bezpieczeństwa publicznego. Poruszane kwestie i przykłady dotyczą głównie
doświadczeń niemieckich jako obszaru mocno dotkniętego migracją
szczególnie muzułmanów, ale także systemu o szerokich doświadczeniach
z wielokulturowością.
Słowa klucze: bezpieczeństwo publiczne państwa, przestępstwo,
wielokulturowość, migracja
Summary
The article tackles the issues of cultural differences as a challenge for current
practices of the judicial institutions. The analyses in question primarily apply
to the activities of law enforcement authorities and judicial institutions, showing
how cultural differences affect their current practices. Cultural differences still
generate new challenges and compel the institutional system to respond to them,
since it is a social reality subject to constant change. Thus, the institutional system
activities to ensure public safety faces specific challenges. The issue of systemic
safety has been limited to two areas. One of them is the practice of responding
to crime by focusing on prevention and intervention in multicultural environments.
The second area is the challenges faced with defining the elements of crimes,
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mitigating circumstances arising in the context of a cultural understanding
of norms.
The considerations have been grouped into three problem areas:
a) quantitative analysis of crimes by foreigners, b) cultural determinants of crimes
and threats from culturally alienated criminal groups, c) practical difficulties faced
by institutions acting for public safety. The issues and examples discussed
primarily apply to the German experience as an area heavily affected by migration,
especially Muslims, as well as a system with a broad multicultural experience.
Key words: public safety of the state, crime, multiculturalism, migration
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PRZENIESIENIE EKSPOZYTURY NR 4 ODDZIAŁU II
SZTABU GŁÓWNEGO WOJSKA POLSKIEGO
Z KRAKOWA DO KATOWIC W 1930 R.
W wyniku rozstrzygnięć I wojny światowej Polska, po 123 latach
pod zaborami, odzyskała niepodległość i wróciła na mapy Europy.
Wraz z powołaniem do życia naczelnych instytucji Wojska Polskiego, nastąpiła
również organizacja struktur kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. Głównymi
kierunkami prac wywiadowczych były te dotyczące byłych zaborców Polski:
kierunek wschodni (Rosja) oraz zachodni (Niemcy).
Za prace wywiadowcze na kierunku niemieckim odpowiadały trzy ekspozytury
1
terenowe Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego: Ekspozytura nr 3
2
w Poznaniu, Ekspozytura nr 4 w Krakowie i Ekspozytura nr 7 (znana również
3
pod kryptonimem „BIG” ) w Wolnym Mieście Gdańsku. Ten porządek obowiązywał
do połowy 1930 r., ponieważ nastąpiła wówczas reorganizacja zachodnich
ekspozytur, w myśl której Ekspozytura nr 3 została przeniesiona z Poznania
do Bydgoszczy, Ekspozytura nr 4 została przeniesiona z Krakowa do Katowic,
natomiast gdańska ekspozytura została zlikwidowana, a jej zadania przejęła
4
ekspozytura bydgoska.
Od momentu utworzenia Ekspozytura nr 4 była umiejscowiona w Krakowie.
5
Jej ostatnim adresem przed przeniesieniem do Katowic był Plac św. Magdaleny 2.
Głównym powodem, dla którego centrala Oddziału II zadecydowała o przeniesieniu
placówki, była zbyt duża odległość krakowskiej ekspozytury od jej posterunków,
a co za tym idzie ograniczona możliwość komunikacji oraz kierowania ich pracami.
1

Do 27.12.1928 r obowiązywała nazwa Sztab Generalny, później została zamieniona na Sztab Główny,
a tytuł oficera Sztabu Generalnego został zastąpiony tytułem oficera dyplomowanego.; H. Ćwięk,
Obrona Śląska przed wpływami wywiadu niemieckiego w latach 1933-1939. Katowice 1999, s. 110
2
Została utworzona w czerwcu 1921 r., ale jej początki sięgają 1919 r., wówczas funkcjonowała
jako Oddział II Informacyjny Frontu Wielkopolskiego, a w okresie wojny polsko-bolszewickiej
była Oddziałem II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w Poznaniu.; W. Kozaczuk, Bitwa
o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922-1939. Warszawa 1977,
s. 268-269
3
Kryptonim „BIG”, czyli Biuro Informacyjne w Gdańsku, pojawił się po raz pierwszy w dokumentach
wywiadowczych podpisanych przez majora Dubicza wiosną 1925 r., tuż po przemianowaniu gdańskiej
placówki na Ekspozyturę nr 7. Kryptonim używany był aż do likwidacji placówki.; W. Skóra,
Działalność gdańskiej Ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1930. (w:)
T. Dubicki (red.): Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Studia i materiały z działalności
Oddziału II SG WP, t. I. Łomianki 2010, s. 122-123
4
Utworzenie placówki w Bydgoszczy było efektem scalenia gdańskiej Ekspozytury nr 7 z poznańską
Ekspozyturą nr 3, którą opisywano w 1930 r. w ten sposób: „Beznadziejny stan Ekspozytury nr 3,
pozostającej bez kierownictwa, bez odpowiedniego dostatecznego personelu oficerskiego,
nie odpowiadającej swym zadaniom i nie dającej żadnej nadziei na szybkie polepszenie się tego
stanu”. Natomiast tak argumentowano likwidację gdańskiej ekspozytury: „Utrzymywanie Ekspozytury
na terenie Gdańska jest kosztowne. Przeniesienie jej do kraju pozwoli na oszczędności,
a równocześnie ułatwi pracę i uniemożliwi kontrwywiadowi obcemu prowokacje Ekspozytury”.;
H. Ćwięk, Przeciw Abwehrze. Warszawa 2001, s. 155
5
Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Oddział II Sztabu Generalnego/Głównego Wojska
Polskiego (dalej: SGWP), I.303.4.6630, Raport likwidacyjny Ekspozytury nr 4 z 1930 r.
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Kolejnym powodem była również konieczność utrzymywania współpracy
i regularnego kontaktu Ekspozytury nr 4 z lokalnymi śląskimi władzami w ramach
prac kontrwywiadowczych oraz politycznych. Przeniesienie placówki Oddziału II
z Krakowa do Katowic spowodowało poszerzenie jej wpływów operacyjnych
6
na terytorium Wehrkreis III, które sięgało do linii kolejowej Zbąszyń-Berlin.
Ekspozytura była ulokowana przez dekadę w jednym mieście, natomiast dużo
większe zmiany zachodziły na stanowisku jej szefa. 15 marca 1920 r. szefem
ówczesnej Ekspozytury Oddziału II Naczelnego Dowództwa w Krakowie został
7
kpt. Marian Koczwara. Krakowska placówka działała na początku lat 20. na takich
kierunkach jak: Czechosłowacja, Ruś Zakarpacka, Śląsk Cieszyński i Górny
8
Śląsk. Kolejnym szefem został por. Alfred Birkenmayer, który objął funkcję
9
14 maja 1921 r. Wcześniej został mianowany p.o. szefa krakowskiej placówki
10
i zbierał szlify pod okiem kpt. Koczwary. To właśnie szef Ekspozytury nr 4
wraz ze swoim zastępcą działał na zapalnym kierunku, jakim był wówczas Górny
Śląsk w przededniu Plebiscytu. Porucznik Birkenmayer, przed objęciem
stanowiska szefa krakowskiej placówki, wziął udział w III powstaniu śląskim,
za co został potem odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności
11
i Zasługi I klasy.
Swoją służbę na stanowisku szefa Ekspozytury nr 4 w Krakowie
por. Birkenmayer zakończył pod koniec 1922 r. Po otrzymaniu pochwały
12
od ówczesnego szefa Sztabu Generalnego, gen. dyw. Władysława Sikorskiego,
został odkomenderowany do Oddziału V Sztabu Generalnego. Oznaczało to dla
niego wyjazd na prestiżową placówkę wywiadowczą ulokowaną w Berlinie,
13
określoną kryptonimem „Brzoza”. Kolejnymi szefami Ekspozytury nr 4 w Krakowie
byli: kpt. Mieczysław Starzyński, kpt. Karol Glazur, mjr Adam Studencki oraz

6

CAW, Oddział II SGWP, I.303.4.185, Ekspozytura nr IV. Informacje z 10 III 1947 r.; H. Ćwięk,
Przeciw…, Warszawa 2001, s. 155
7
CAW, VM I.482.37-2852, Dokument Nr 19915/II.B.W.I., Stan służby
8
R. Czarnecka, Organizacja Oddziału II Sztabu Generalnego WP (Sztabu Głównego) i jego ekspozytur
terenowych w latach 1918-1939. (w:) red. T. Dubicki: Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Studia
i materiały z działalności Oddziału II SG WP, t. I. Łomianki 2010, s. 36
9
Od 26 marca do 8 września 1920 r. był kierownikiem Odcinka nr 6, a następnie do 28 kwietnia 1921 r.
był referentem polityczno-prasowym.; CAW, I.481.B.7692, Lista kwalifikacyjna por. Alfreda
Birkenmayera
10
Gdy planowano przenieść por. Birkenmayera na inne stanowisko, kpt. Koczwara zaprotestował
i w ten sposób opisał swojego zastępcę: „Najtęższy i najbardziej wyrobiony oficer, bez którego
fachowej pomocy nie mogę się obejść”.; E. Długajczyk, Wywiad Polski na Górnym Śląsku 1919-1922.
Katowice 2001, s. 332
11
T. Dubicki, A. Suchcitz, Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939 – 1945, t. II. Warszawa 2011,
s. 22
12
„Porucznik Birkenmayer pracując w ciężkich i trudnych warunkach, dzięki wybitnym zdolnościom,
znakomitej wiedzy fachowej, sumiennej i pełnej zamiłowania pracy, niepośledniej energji i wytrwałości
oraz dużej inicjatywie i samodzielności, na stanowisku tem osiągnął jak najlepsze wyniki.
Por. Birkenmayerowi Alfredowi wyrażam za dotychczasową owocną pracę uznanie w imieniu służby”.;
CAW, I.481.B.7692, Pochwała od szefa Sztabu Generalnego, gen. dyw. Władysława Sikorskiego,
z 7 grudnia 1922 r.
13
W. Skóra, Działalność… (w:) red. T. Dubicki: Wywiad i kontrwywiad…, t. I. Łomianki 2010, s. 124
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kpt. Gustaw Nowosielski. Jednak to nie żaden z wymienionych szefów przeniósł
15
Ekspozyturę nr 4 do Katowic, zrobił to kpt. dypl. Ludwik Sadowski.
Kapitan Ludwik Sadowski po owocnej pracy w Studium „Niemcy” w latach
1924-1928, za którą zbierał pochwały m.in. od ppłk. Sztabu Generalnego
Tadeusza Pełczyńskiego, został skierowany do Krakowa na jeden
z newralgicznych odcinków konfrontacji z wywiadem niemieckim. 5 listopada
16
1928 r. objął funkcję zastępcy szefa Ekspozytury nr 4. Trafił tam w momencie,
gdy Sztab Główny przygotowywał już projekt reorganizacji ekspozytur zachodnich,
który zakładał przeniesienie placówki z Krakowa do Katowic. Być może właśnie
dlatego został tam skierowany, bo szefostwo Sztabu Głównego ufało, że podoła
temu zadaniu. 22 stycznia 1930 r. na rozkaz szefa Wydziału Organizacyjnego
mjr. dypl. Wojciechowskiego powstał projekt sprawnego przeniesienia krakowskiej
placówki. W myśl tego projektu, należało wyznaczyć maksymalną sumę na
uskutecznienie przeniesienia i instalacji Ekspozytury nr 4. Koszty nie były małe,
gdyż składały się na nie:
1. przeniesienie sprzętu Ekspozytury, który był własnością Oddziału II Sztabu
Głównego,
2. zakupienie brakującego sprzętu w nowym miejscu,
3. ewentualne zakupienie i remont nowego lokalu,
4. ewentualne ułatwienie uzyskania mieszkania dla szefa i dla oficerów
Ekspozytury,
5. zainstalowanie telefonów w Ekspozyturze, w mieszkaniu szefa
Ekspozytury oraz w mieszkaniu referenta kontrwywiadowczego,
6. urządzenie atelier fotograficznego w Ekspozyturze,
7. urządzenie lokalu konfidencjonalnego,
17
8. nieprzewidziane wydatki, które mogły się pojawić w późniejszym czasie.
Szef Oddziału II Sztabu Głównego rozkazem L.2191/II.Inf.Org. z dnia
29 kwietnia1930 r. zarządził przeniesienie Ekspozytury nr 4 z Krakowa
do Katowic. Ze względu na trudności z przygotowaniem pomieszczeń założono,
że przeniesienie odbędzie się w dwóch etapach i wszystko zamknie się w okresie
14

H. Ćwięk, Przeciw…, Warszawa 2001, s. 31; R. Czarnecka, Organizacja Oddziału II... (w:) T. Dubicki:
(red.): Wywiad i kontrwywiad…, t. I. Łomianki 2010, s. 37
15
Ludwik Sadowski urodził się 24 września 1896 r. we wsi Roczyny, w pow. Wadowice.
16 sierpnia 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich i został przydzielony do 1 komp. 2 p.p., w której
służył do 1 kwietnia 1918 r. Następnie służył w Polskiej Sile Zbrojnej do 11 sierpnia 1918 r., a później
działał w strukturach Polskiej Organizacji Wojskowej. 1 grudnia 1918 r. wstąpił ochotniczo do Wojska
Polskiego, gdzie służył w Grupie ppłk. Izydora Modelskiego. W latach 1922-1924 studiował w WSWoj,
po ukończeniu której awansował do stopnia kapitana, ze starszeństwem 15 sierpnia 1924 r. W latach
1924-1928 pracował jako referent w Studium „Niemcy”, a 5 listopada 1928 r. objął funkcję
p.o. kierownika Ekspozytury nr 4 w Krakowie. Po przeniesieniu placówki do Katowic został jej szefem
i pełnił tę funkcję do października 1931 r. W opinii inspektora armii gen. dyw. Leona Berbeckiego
z 15 października 1931 r. można przeczytać o kpt. Sadowskim: „W czasie 2,5 letniej współpracy
mojej z ekspozyturą poznałem kpt. dypl. Sadowskiego jako bardzo dobrego i niezwykle cennego
oficera, który wszystkie powierzone mu przezemnie z toku służby mojej zadania wykonywał
najdokładniej i najsumienniej i w pracy swej okazywał nieprzeciętny spryt, poważną solidność,
obowiązkowość i sumienność”.; CAW, AP 1769/89/4454
16
Tadeusz Dubicki i Andrzej Suchcitz w II tomie swojej książki „Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach
1939-1945”, w nocie biograficznej kapitana Ludwika Sadowskiego mylnie podają datę objęcia funkcji
p.o. kierownika Ekspozytury nr 4 w Krakowie jako 5 grudnia 1928 r. Mylą się również odnośnie
miejsca jego urodzenia, gdyż kpt. Sadowski nie urodził się we wsi Roczyce, tylko we wsi Roczyny
17
CAW, Oddział II SGWP, I.303.4.185, Projekt przeniesienia Ekspozytury nr 4 z 22 stycznia 1930 r.
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miesiąca.
Finalnie okazało się, że uzyskanie pomieszczeń w budynku
przy ul. Francuskiej 49 wiązało się z trudnościami, które zdołano ominąć dopiero
dzięki kilkukrotnej interwencji dowódcy Okręgu Korpusu i pewnym ofiarom
finansowym. Lokal ostatecznie uzyskano w sierpniu 1930 r., aczkolwiek wymagał
on remontu, dlatego przenosiny odbyły się w trzech etapach:
1. 6 czerwca 1930 r. sprzęt i akta szefa, Kancelarię oraz Referat
Organizacyjny – K.W. przeniesiono do prowizorycznego lokalu
w Katowicach, na I piętrze w budynku przy ul. Francuskiej 51. Transportu
dokonano samochodami ze względu na bezpieczeństwo i konieczność
natychmiastowego rozpoczęcia pracy na nowym terenie;
2. W dniach 4-5 sierpnia przewieziono resztę sprzętów i akt Referatu
Ewidencji, Referatu Finansowego oraz archiwum do prowizorycznych
pomieszczeń w budynku przy ul. Francuskiej 51 w Katowicach, z których
8 sierpnia 1930 r. dokonano przeniesienia do wyremontowanych
pomieszczeń na III piętrze w budynku przy ul. Francuskiej 49;
3. 17 lutego 1931 r. przetransportowano atelier fotograficzne, którego
przeniesienie nie kosztowało zbyt dużo, ponieważ otrzymano z Centrali
szereg nowych sprzętów, a część z nich została przewieziona
we wcześniejszych transportach do Katowic.
Z Kasy Oddziału II Sztabu Głównego asygnatą nr 310 podjęto 2500 złotych
na koszty związane z przeniesieniem Ekspozytury nr 4 z Krakowa do Katowic.
Według wyliczeń kpt. Sadowskiego z 13 marca 1931 r., koszty rozłożyły się
następująco:
1. 789,55 zł – dla firm przewozowych,
2. 257,95 zł – na zakup przyborów do pakowania oraz drobne wydatki
związane z transportem,
3. 225,06 zł – na przybory do pakowania, opłacenie robotników, itp.,
4. 624,20 zł – na instalację lokalu przy ul. Francuskiej 49 w Katowicach,
gdyż był on kompletnie zrujnowany po poprzednim najemcy i trzeba było
w nim przeprowadzić naprawę światła oraz instalacji dzwonkowej, a także
poprawić instalację wodociągową itp.,
5. 28,30 zł – odnowienie we własnym zakresie, przy niewielkim nakładzie
środków finansowych, sprzętów biurowych uszkodzonych podczas
transportu,
6. 107 zł – na przyspieszenie opróżnienia lokalu przy ul. Francuskiej 49,
który zajmowało do tej pory biuro Kierownictwa Administracji Pieniężnej –
kwotę tę szefostwo Ekspozytury nr 4 było zmuszone zapłacić urzędnikowi
Administracji Pieniężnej panu Olejarskiemu,
7. 450 zł – suma wypłacona w porozumieniu i na polecenie Szefa Wydziału
Wywiadowczego dla mjr. dypl. Adolfa Nykulaka,
8. 17,94 zł – kwota zwrócona w gotówce do Kasy Oddziału II Sztabu
19
Głównego.
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Kpt. dypl. Ludwik Sadowski był nie tylko odpowiedzialny za kwestie finansowe
związane z przenosinami Ekspozytury nr 4, ale także organizował transport
oraz odpowiadał za aspekty kwaterunkowe w Katowicach. Jednak nie byłby
w stanie sam tego wszystkiego skoordynować, dlatego na 31 maja, na godzinę
19:00 zwołał odprawę, na którą stawili się: kpt. Leonard Macura, kpt. Józef
Lis, por. Edward Skarbek, por. Michał Makowski, por. Witold Obidowicz,
por. Jan Ludwig oraz urzędnik Mieczysław Ciosiński z Referatu Finansowego.
Każdy z podwładnych na odprawie otrzymał konkretne zadania. Porucznik
Makowski był odpowiedzialny za transport, dlatego miał obliczyć i wystosować
odpowiednie zapotrzebowanie na samochody ciężarowe do 5. Dywizjonu
Samochodowego. Z racji tego, że transportowano materiały ściśle tajne, kpt.
Sadowski w kwestii spakowania i załadowania na samochody udzielił swojemu
podwładnemu konkretnych wytycznych. Do jego zadań należał zakup odpowiedniej
ilości pak na akty, papieru i sznurów. Wszystkie paki z aktami miały być
zalakowane i ponumerowane. Następnie miał osobiście dopilnować pakowania akt
szefa i Kancelarii oraz załadowania ich na samochody. Do zabezpieczenia
załadunku na samochody oraz zabezpieczenia konwoju por. Makowski, na
polecenie kpt. Sadowskiego, miał zgłosić do 5. Dywizjonu Żandarmerii
zapotrzebowanie na żandarmów. W celu załadunku kas, skrzyń żelaznych
oraz szaf porucznik wszedł w porozumienie z firmą „Hermes”, która świadczyła
usługi transportowe. Do pomocy przydzielono mu por. Ludwiga, a także
miał pod swoją komendą st. sierż. Karola Wojnarowskiego, st. sierż.
Jana Kowalskiego, gońców kancelaryjnych oraz ordynansów oficerów,
którzy służyli w Ekspozyturze nr 4. Porucznik Makowski objął kierownictwo
nad transportem i wraz z por. Ludwigiem oraz st. sierż. Wojnarowskim miał
20
eskortować kolumnę w samochodzie osobowym, pożyczonym od kpt. Lisa.
Pod nieobecność kpt. Macury osobą odpowiedzialną za spakowanie akt
Referatu Organizacyjnego – K.W. został por. Obidowicz. Do pomocy przydzielono
mu st. sierż. Antoniego Malskiego oraz gońca kancelaryjnego. Odpowiednich
wskazówek por. Obidowiczowi miał udzielić telefonicznie kpt. Macura, który
2 czerwca wyjechał do Katowic, by następnego dnia przystąpić do wynajmowania
prowizorycznych pomieszczeń na potrzeby Ekspozytury nr 4. Do jego obowiązków
należało również wynajęcie godnej zaufania firmy spedycyjnej, która w Katowicach
21
miała wyładować kasy, skrzynie żelazne oraz szafy.
Urzędnik Ciosiński z Referatu Finansowego miał sprawdzić przed
załadowaniem na auta cały inwentarz, zarówno D.O.K., jak i Oddziału II Sztabu
Głównego, a następnie sporządzić wykaz sprzętów przewożonych w I etapie
przenosin Ekspozytury nr 4 i dostarczyć jeden egzemplarz tego wykazu
22
por. Makowskiemu.
Obowiązki, które spoczywały w Krakowie na barkach por. Makowskiego,
w Katowicach pełnił kpt. Lis. Wynajęte pomieszczenia prowizoryczne przez
kpt. Macurę należało odświeżyć i przygotować zgodnie z dyrektywami
kpt. Sadowskiego tak, by nadawały się od razu do pracy. W tym celu
polecono kapitanowi przeniesienie telefonu z Posterunku Oficerskiego nr 2 do
20
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prowizorycznego pomieszczenia przy ul. Francuskiej 51. W Katowicach także
trzeba
było
wystosować
zapotrzebowanie
do
Plutonu
Żandarmerii
o oddelegowanie kilku żandarmów, którzy mieli zabezpieczyć rozładunek
samochodów ciężarowych. Oczywiście należało to do obowiązków kpt. Lisa,
jak również zorganizowanie odpowiedniej ilości szeregowców, którzy mieli pomóc
przy wyładunku. Za stronę organizacyjną rozładunku ciężarówek w Katowicach
był odpowiedzialny kpt. Lis, ale to por. Makowski kierował całym I etapem
przenosin i brał pełną odpowiedzialność za ładunek, który wraz z nim trafił
23
do Katowic na początku czerwca.
1 sierpnia 1930 r. kpt. Sadowski wydał zarządzenie o wykonaniu II etapu
przeniesienia Ekspozytury nr 4 z Krakowa do Katowic. Zgodnie z nim
w tym transporcie miały znaleźć się: Referat Ewidencyjny, Referat Finansowy
oraz archiwum kancelaryjne. W Krakowie miało pozostać tylko atelier fotograficzne
wraz ze wszystkimi aparatami, które urzędnik Ciosiński, będący urzędnikiem
cywilnym w ekspozyturze, miał przekazać st. sierż. Józefowi Kuligowiczowi.
Tym razem wybrano transport kolejowy, który miał się odbyć 4 sierpnia
i tak jak przy I etapie przeniesienia kpt. Sadowski wydał swoim podwładnym
konkretne dyrektywy. Tak jak to było w czerwcu, por. Makowski miał za zadanie,
by zadbać o sprawy organizacyjne związane z transportem w Krakowie. Najpierw
zdobył list transportowy na wagon przesyłki pośpiesznej, który podstawiono
na krakowskim dworcu 4 sierpnia o godzinie 4:00. Następnie zamówił w 5.
Dywizjonie Samochodowym dwa auta ciężarowe, a na jego wniosek
oddelegowano z Komendy Garnizonu 16 szeregowych, którzy mieli pomóc
w załadunku na auta oraz w wyładunku z aut do wagonu kolejowego. Na koniec
zadbał o bezpieczeństwo transportu i z 5. Dywizjonu Żandarmerii oddelegowano
na jego wniosek 6 żandarmów, a 2 z nich jako eskorta wagonu przesyłki
24
pośpiesznej udało się wraz z transportem do Katowic.
Osobą, która opiekowała się przez dwa miesiące pozostałością Ekspozytury
nr 4 w Krakowie, był por. Skarbek. Przy II etapie przenosin placówki miał
dopilnować, by zapakowano wszystkie rzeczy, a po opróżnieniu biur miał oddać je
Komendzie Garnizonu. Mieczysław Ciosiński, tak jak i przy I etapie przenosin
placówki, miał sporządzić wykaz sprzętów, które transportowano do Katowic oraz
wykaz sprzętów, który wraz z atelier fotograficznym miał zostać w Krakowie.
Oba wykazy miały trafić do por. Makowskiego. Urzędnik miał także zakupić
i dostarczyć słomę lub siano, które miało zabezpieczyć zawartość wagonu
w transporcie. Natomiast por. Ludwig, wraz ze st. sierż. Wojnarowskim, mieli
dopilnować na krakowskim dworcu załadunku wagonu, a po jego zakończeniu
natychmiast powiadomić o tym urząd ruchu kolejowego. Jako ochrona, wagonem
transportowym wraz z 2 żandarmami, ruszyli do Katowic jeszcze: por. Ludwig,
25
st. sierż. Kowalski oraz szer. Garnczarek.
Tym razem za sprawy organizacyjne przy transporcie w Katowicach
odpowiadał por. Obidowicz. To on zamówił dwa auta, a także na jego wniosek
oddelegowano 10 szeregowych z Komendy Garnizonu. Do pomocy został
przydzielony mu st. sierż. Malski. Tak jak por. Makowski był odpowiedzialny
23
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za sprzęt i akta przewożone w I etapie przenosin Ekspozytury nr 4, tak por. Ludwig
był odpowiedzialny za wszystko w II etapie, również za wyładunek z wagonu,
następnie z ciężarówek oraz za wniesienie wszystkiego do wyznaczonych
pomieszczeń. Urzędnik Ciosiński, por. Skarbek oraz st. sierż. Wojnarowski
26
przyjechali do Katowic w późniejszym terminie.
Oprócz przeniesienia sprzętów i akt, trzeba było również przenieść formalnie
obsadę personalną Ekspozytury nr 4. Z dniem 1 czerwca 1930 r. kpt. dypl. Ludwik
Sadowski oraz kpt. Leonard Macura zostali przeniesieni z Krakowa do Katowic,
natomiast por. Jana Ludwiga przeniesiono z Poznania do Katowic. Zmian tych
nie ogłoszono w dzienniku personalnym ze względu na zachowanie tajemnicy.
Skład osobowy Ekspozytury nr 4 w Katowicach prezentował się następująco:
2 oficerów sztabowych, 5 oficerów młodszych, 3 szeregowych zawodowych,
2 urzędników III kategorii, 3 niższych funkcjonariuszy oraz 4 oficerów młodszych
w służbie zewnętrznej. Był również woźny i szofer, gdyż katowicka placówka
27
dysponowała samochodem.
Wraz z szefostwem placówki przeniesiono także resztę obsady personalnej
i ordynansów oficerów. Przetransportowano również 37 koni wierzchowych. Koszty
przeniesienia oficerów etatowych krakowskiej placówki do nowych miejsc
służbowych były pokryte z działu osobowego Ministerstwa Spraw Wojskowych, na
podstawie zarządzeń Biura Personalnego. Oficerom służby zewnętrznej nie
28
zwracano kosztów za przesiedlenie się. Największym problemem były jednak
lokale mieszkalne dla personelu Ekspozytury nr 4. Tuż po przeniesieniu
wiele rodzin było w rozłące, gdyż nie było lokali mieszkalnych dla nich
w Katowicach. Ta sytuacja dotknęła rodzin: kpt. dypl. Ludwika Sadowskiego,
kpt. dr. Błażeja Hanuszka, por. Adama Smolki, por. Edwarda Skarbka, st. sierż.
Karola Wojnarowskiego, st. sierż. Jana Kowalskiego oraz st. sierż. Antoniego
Malskiego. Wszyscy byli żonaci, niektórzy mieli również dzieci, ale nie mogli
ściągnąć swoich rodzin do Katowic ze względu na trudności z pozyskaniem lokali
29
mieszkalnych. Jak poważny to był problem może świadczyć fakt, że jeszcze pod
koniec 1931 r. nadal wielu z nich nie mieszkało na stałe w Katowicach i dojeżdżali
30
z Krakowa, Bochni, Piotrowic i innych miejscowości.
Większość spraw związanych z reorganizacją ekspozytur zachodnich
próbowano zachować w ścisłej tajemnicy. Jednak na podstawie odpisu
dokumentu Abwehrstelle Schlesien sporządzonego 26 maja 1930 r. we Wrocławiu,
który dotyczył wywiadu niemieckiego na reorganizację polskiej placówki
wywiadowczej w Katowicach, możemy wywnioskować, że nie zachowano
wszystkiego w całkowitej tajemnicy. Materiał został dostarczony przez agenta
310/k, działającego dla Posterunku Oficerskiego nr 2, kierowanego przez
kpt. Lisa. Wynikało z niego, iż wywiad niemiecki ustalił, że wkrótce ma zostać
przeprowadzona całkowita reorganizacja polskich ekspozytur, ale nie wiedział
26
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nic na temat obsad personalnych i nowych miejsc stacjonowania. Dlatego
zalecał, aby na wszelkie możliwe sposoby spróbować ustalić szczegóły tej
reorganizacji. Upraszał również o niezwłoczne doniesienia w przypadku
31
jakichkolwiek przeniesień oficerów.
Informacja o reorganizacji ekspozytur dosyć szybko dotarła do kierownictwa
wywiadu niemieckiego, jednak jej szczegóły jeszcze długo pozostawały zagadką
dla wrogiego wywiadu. Wynika to z dokumentu sporządzonego 20 stycznia 1931 r.,
32
w którym kpt. dypl. Ludwik Sadowski, szef Ekspozytury nr 4 w Katowicach,
informował Wydział IIa o doniesieniach agenta 1521/k. Agent poinformował
katowicką placówkę, iż konfident Abwehrstelle Schlesien doniósł jej o przeniesieniu
Ekspozytury nr 4 z Krakowa do Katowic, o utworzeniu nowej placówki polskiego
wywiadu w Rybniku oraz o zmianie na stanowisku szefa Posterunku Oficerskiego
nr 2. Konfident w szczegółach swojego donosu jednak pomylił się, ponieważ
jako adres Ekspozytury nr 4 podał ul. Zieloną 1, a właściwym adresem była
ul. Francuska 49. Kolejne błędy popełnił, podając nazwiska nowych kierowników
posterunków oficerskich – jako kierownika Posterunku Oficerskiego nr 2 podał „kpt.
Masura”, a jako kierownika Posterunku Oficerskiego nr 6 – „kpt. Kolodziejczyka”.
Nazwiska były przekręcone, gdyż P.O. nr 2 kierował kpt. Macura, a P.O. nr 6
kierował kpt. Kołodziejczak. Sprawa donosu do Abwehrstelle Schlesien ukazała,
jak słabo wywiad niemiecki rozpracował zagadnienie reorganizacji Ekspozytury
nr 4, co było niewątpliwie sukcesem jej szefa i obsady personalnej. Jednak
kpt. Sadowskiego zmartwił fakt, że utworzony w grudniu 1930 r. Posterunek
Oficerski nr 6 w Rybniku został tak szybko zdekonspirowany. Wobec niemożności
ustalenia przez agenta 1521/k nazwiska donosiciela szef katowickiej placówki
33
postanowił przeprowadzić w tej sprawie dochodzenie.
Organizacja i struktura katowickiej ekspozytury była podobna do ekspozytury
bydgoskiej. Obie miały bardzo szeroki zakres pracy, który obejmował zarówno
wywiad, jak i kontrwywiad, a także studium materiałów wywiadowczych, które
były pozyskiwane przez własny aparat informacyjny. Ekspozytury posiadały
znaczną samodzielność i podlegały szefowi Wydziału II Wywiadowczego. Składały
się z trzech podstawowych referatów: kontrwywiadowczego, organizacyjnego
i studiów. Katowicka ekspozytura ze względu na umiejscowienie musiała
włączyć się czynnie do ochrony przeciwszpiegowskiej, gdyż na Górnym Śląsku
skomplikowane stosunki narodowościowe wciąż dostarczały afer szpiegowskich.
Poza tym na tym terenie był ożywiony ruch graniczny, gęste skupiska miast
i osiedli, a także koncentracja wielkiego przemysłu, do którego praw nigdy nie
zrzekli się Niemcy. W związku z tym była upatrywana jako placówka o charakterze
34
defensywnym w przeciwieństwie do placówki bydgoskiej.
Na wyznaczonym terenie działania katowicka placówka posiadała
w większych miastach posterunki oficerskie. Po przeniesieniu Ekspozytury,
31
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3 grudnia 1930 r. powstał Posterunek Oficerski nr 6 w Rybniku. Jego kierownikiem
został kpt. Julian Kołodziejczak. Terenem działalności wywiadowczej był teren
35
niemiecki w części południowo-wschodniej przy granicy polskiej i czeskiej.
Posterunki Oficerskie prowadziły wywiad wojskowy, gospodarczy i polityczny
oraz wywiad na organizacje cywilno-wojskowe w Niemczech. Sieć posterunków
Ekspozytury nr 4 na początku kwietnia 1932 r. wyglądała następująco:
36
Posterunek Oficerski nr 1 w Królewskiej Hucie (kpt. Jan Chmarzyński),
37
Posterunek Oficerski nr 2 w Katowicach (kpt. Leonard Macura), Posterunek
Oficerski nr 3 w Katowicach przy Śląskim Okręgowym Inspektoracie Straży
38
Granicznej (nadkom. Straży Granicznej Marian Skibiński), Posterunek Oficerski
39
nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim (por. Roman Kędzierski), Posterunek Oficerski
nr 5 w Poznaniu przy Wielkopolskim Okręgowym Inspektoracie Straży
40
Granicznej (kom. Straży Granicznej Stanisław Delinger), Posterunek Oficerski
41
nr 6 w Rybniku (kpt. Julian Kołodziejczak) oraz Posterunek Oficerski nr 7
42
w Lesznie (kpt. Witold Obidowicz).
Zgodnie z rozkazem 2534/II.Inf.Z.T.O. z dnia 6 maja 1930 r. linia
rozgraniczenia prac między Ekspozyturą nr 3 i Ekspozyturą nr 4 pokrywała się
z linią kolejową Zbąszyń-Berlin. W 1932 r. dodano po obu jej stronach wspólne
tereny działania, ograniczone dla katowickiej placówki na północy linią kolejową:
Betsche (Pszczew) – Meseritz (Międzyrzecz) – Zielenzig (Sulęcin) – Drossen
(Ośno Lubuskie) – Göritz. Natomiast dla bydgoskiej placówki ograniczone na
43
południu linią rzek: Faule Obra (Gniła Obra) – Odra.
Wedle otrzymanych wytycznych ekspozytury miały skierować cały swój
wysiłek przede wszystkim na powierzony im odcinek działania, dlatego miały
głównie kierować agentami mającymi możliwość pracy na własnym terenie.
Natomiast jeśli pojawiłyby się jakieś informacje, które dotyczyłyby odcinka
powierzonego sąsiadującej ekspozyturze, to należało je sygnalizować Centrali.
Tylko ona mogła przekazać agenta innej placówce, która mogłaby wykorzystać
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CAW, Oddział II SGWP, I.303.4.185, Informacja dotycząca Posterunku Oficerskiego nr 6
Ekspozytury nr 4
Na podstawie korespondencji Posterunku Oficerskiego nr 1 z Ekspozyturą nr 4 można ustalić,
że w kwietniu 1932 r. kierownikiem tej placówki był kpt. Jan Chmarzyński.; CAW, Oddział II SGWP,
I.303.4.6794
37
Na podstawie korespondencji Posterunku Oficerskiego nr 2 z Ekspozyturą nr 4 można ustalić,
że w kwietniu 1932 r. kierownikiem tej placówki był kpt. Leonard Macura.; CAW, Oddział II SGWP,
I.303.4.6795
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Na podstawie korespondencji Posterunku Oficerskiego nr 3 z Ekspozyturą nr 4 można ustalić,
że w kwietniu 1932 r. kierownikiem tej placówki był nadkom. Straży Granicznej Marian Skibiński.;
CAW, Oddział II SGWP, I.303.4.6794
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Na podstawie korespondencji Posterunku Oficerskiego nr 4 z Ekspozyturą nr 4 można ustalić,
że w kwietniu 1932 r. kierownikiem tej placówki był por. Roman Kędzierski.; CAW, Oddział II SGWP,
I.303.4.6793
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Na podstawie korespondencji Posterunku Oficerskiego nr 5 z Ekspozyturą nr 4 można ustalić,
że w kwietniu 1932 r. kierownikiem tej placówki był kom. Straży Granicznej Stanisław Delinger.;
CAW, Oddział II SGWP, I.303.4.6795
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Ekspozytury nr 4
42
CAW, Oddział II SGWP, I.303.4.6389, Projekt organizacji Posterunku Oficerskiego nr 7 w Lesznie
w 1932 r.
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CAW, Oddział II SGWP, I.303.4.6389, Rozgraniczenie kompetencji pracy między Ekspozyturami
z 1932 r.
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jego wiedzę w zależności od swoich potrzeb i możliwości kontroli pracy
agenta na podstawie posiadanych danych ewidencyjnych. Oczywiście, musiały
przemawiać za tym uzasadnione i ważne powody, takie jak np.: bezpieczeństwo
agenta, zaufanie agenta do danego kierownika posterunku oficerskiego lub kwestie
44
techniczne.
Dzięki sprawnej działalności kpt. Sadowskiego oraz dobrej współpracy
z resztą obsady personalnej Ekspozytury nr 4 przenosiny placówki z Krakowa
do Katowic przebiegły sprawnie i bez dekonspiracji. Udało się w trakcie I etapu
przeprowadzki zachować na tyle ścisłą tajemnicę, że wywiad niemiecki miał tylko
ogólną informację o reorganizacji ekspozytur zachodnich polskiego wywiadu,
ale do żadnych szczegółów nie udało mu się dotrzeć. Gdyby nie problemy
z wynajęciem pomieszczeń na potrzeby Ekspozytury nr 4 w budynku przy
ul. Francuskiej 49 oraz problemy kwaterunkowe obsady personalnej w Katowicach,
można byłoby uznać przenosiny za udane i zrealizowane zgodnie z planem.
Jednak trudny początek współpracy z lokalnymi władzami rzuca cień na temat
przeprowadzki, gdyż problemy kwaterunkowe obsady personalnej nie zostały
natychmiast rozwiązane i trwały jeszcze przez kilkanaście miesięcy.
Streszczenie
Artykuł opisuje przenosiny Ekspozytury nr 4 Oddziału II Sztabu Głównego
Wojska Polskiego z Krakowa do Katowic w 1930 r. Wymienieni są w nim szefowie,
którzy kierowali placówką w Krakowie oraz jest notka biograficzna kpt. Ludwika
Sadowskiego, który koordynował proces przenosin Ekspozytury nr 4 i został
jej szefem w Katowicach. Zostały podane daty oraz szczegóły związane
z przenosinami, a także wykaz posterunków katowickiej placówki na początku
kwietnia 1932 r.
Słowa klucze: Ekspozytura nr 4 w Katowicach, polski wywiad wojskowy,
kontrwywiad, kapitan Ludwik Sadowski
Summary
The article describes the relocation of Branch No. 4 of the Second Department
of Polish General Staff from Cracow to Katowice in 1930. It mentions the chiefs
in charge of the Cracow Branch and presents the biographical note of Captain
Ludwik Sadowski, who coordinated the relocation of Branch No. 4 and became
its leader in Katowice. The dates and details of the relocations were also given,
as well as the list of posts at the Katowice Branch in early April 1932.
Key words: Branch No. 4 in Katowice, polish military intelligence,
counterintelligence, Captain Ludwik Sadowski
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ZAPASY MILITARIÓW I INTERWENCYJNE W ZAMKACH
NA POGRANICZU PRUSKO-MAZOWIECKIM DO XVI WIEKU
NA TLE GOSPODARKI KRZYŻACKIEJ
Zamki, jako obiekty o charakterze obronnym, pełniły również rolę
administracyjną, gospodarczą, centrów produkcji, przetwórstwa i przechowalnictwa
spożywczego, a jednocześnie również magazynów militariów dla miejscowych
członków konwentów (rycerzy) oraz zbrojowni z uzbrojeniem interwencyjnym
dla wojsk, które mogłyby przybyć na zamek z innych pobliskich zamków, lub dla
wojsk zaciężnych) i używać tychże zapasów do dalszego prowadzenia działań
wojennych.
Zagadnienie badania związków pomiędzy szerokorozumianą gospodarką
ośrodków zakonu krzyżackiego w Prusach (w postaci zamków), a zapasami
militariów należy do problematyki badawczej, nad którą od kilkunastu lat trwają
1
intensywne prace. Dotyczą one przede wszystkim powstawania tych ośrodków,
rozwoju oraz struktury, wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi
częściami ośrodków krzyżackich (zamków) i domen krzyżackich oraz kontaktów
z miastami, przede wszystkim hanzeatyckimi, (czyli przede wszystkim
tzw. dużymi). W badaniach tych uczestniczą oprócz badaczy polskich, przede
wszystkim badacze z Niemiec, Anglii, Holandii, Litwy, częściowo również
2
Skandynawii oraz Rosji. W Polsce badaniami nad ośrodkami gospodarczymi
1

2

Dotyczą one przede wszystkim związków gospodarki ogólnopaństwowej i potencjału militarnego
państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Obecnie zagadnienia podobne dotyczą coraz częściej
również pojedynczych kompleksów zamkowych i ich otoczenia domenalnego.
Tu przede wszystkim podstawowa literatura przedmiotu: J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung des
Deutschen Ordens in Preußen (1382-1454), (w:) Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer
Kulturbesitz, hrsg. v. W. Vogel u. I. Gundermann, Bd. 34, Köln, Weimar, Wien 1993; idem,
Die Entwicklung des Handels der preußischen Hansestädte im 15. Jahrhundert, (w:) Die preußischen
Hansestädte und ihre Stellung im Nord- und Ostseeraum des Mittealter, hrsg. v. Z.H. Nowak
u. J. Tandecki, Toruń 1998, s. 51-78; D. Heckmann, Königsberg und sein Hinterland
im Spätmittelalter, (w:) ibidem, s. 79-89; R. Holbach, Die preußischen Hansestädte und die
Niederlande, (w:) ibidem, s. 91-111; S. Jenks, Die preußischen Hansestädte und England,
(w:) ibidem, s. 113-131; T. Riis, Die preußischen Städte und Dänemark im 14. Jahrhundert,
(w:) ibidem, s. 133-152; A. Cordes, Die Rolle der Handelsgesellschaften in der Arbeitswelt
des spätmittelalterlichen Hansekaufmanns, (w:) Die Rolle der Stadtgemeinden und bürgelichen
Genossenschaften im Hanseraum in der Entwicklung und Vermittlung des gesellschaftlichen
und kulturellen Gedankengutes im Spätmittelalter, hrsg. v. J. Tandecki, Toruń 2000, s. 33-47;
J. Sarnowsky, Hansischer Gesellschaftshandel in Preußen, (w:) ibidem, s. 49-72; J.E. Olesen,
Der Einfluß der Hanse auf die Gestaltung der Bürgertums in den skandinavischen Ländern
im Spätmittelalter, (w:) ibidem, s. 133-148; K. Militzer, Die Wirtschaftstätigkeit ländischer und
städtischer Deutschordenshäuser. Ein Überblick, (w:) Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen
Ordens im Mittelalter, hrsg. v. U. Arnold, Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens,
Bd. 38, Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommision zur Erforschung
des Deutschen Ordens, Bd. 2, hrsg. in Auftrage des Vorstandes v. U. Arnold, Marburg 1989, s. 1-24;
B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen vornehmlich vom 13. bis zum
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zakonu krzyżackiego sensu stricte zajmowali się przede wszystkim Z.H. Nowak,
H. Samsonowicz, M. Biskup, M. Grzegorz. R. Czaja czy też W. Sieradzan oraz inni
3
badacze. Z badaczy niemieckich trzeba też szczególnie podkreślić wkład
H. Boockmanna, U. Arnolda, B. Jähniga, F. Benninghovena, S. Ekdahla, i wielu
4
innych. Analizując powyższą problematykę musimy zwrócić uwagę na jego

3

4

frühen 15. Jahrhundert, (w:) ibidem, s. 113-147; K. Militzer, Der Deutschen Orden in den großen
Städten des Deutschen Reiches, (w:) Stadt und Orden. Das Verhältnis des Deutschen Ordens zu den
Staädten in Livland, Preußen und im Deutschen Reich, hrsg. v. U. Arnold, Quellen und Studien
zur Geschichte des Deutschen Ordens, Bd. 44, Veröffentlichungen der Internationalen Historischen
Kommision zur Erforschung des Deutschen Ordens, Bd. 4, hrsg. in Auftrage des Vorstandes
v. U. Arnold, Marburg 1993, s. 188-215; U. Braasch-Schwersmann, Das Deutschordenshaus
Marburg. Wirtschaft und Verwaltung einer spätmittelalterlichen Grundherrschaft, Untersuchungen
und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichte, hrsg. v. Hessischen Landesamt
für geschichtliche Landeskunde, Bd. 11, Marburg 1989; G. Michels, Zur Wirtschaftsentwicklung
von Kleinstädten und Flecken im Ordensland und Herzogtum Preußen (bis 1619). GilgenburgHohenstein-Neidenburg-Ortelsburg-Willenberg, (w:) Einzelschriften der Historischen Kommission
für ost- und westpreußische Landesforschung, hrsg. v. U. Arnold, Bd. 11, Lüneburg 1996;
gdzie w powyższych również dalsza literatura przedmiotu.
Z.H. Nowak, Die Vorburg als Wirtschaftszentrum des Deutschen Ordens in Preußen, (w:)
Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen Ordens im Mittelalter, hrsg. v. U. Arnold, Quellen
und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, Bd. 38, Veröffentlichungen der Internationalen
Historischen Kommision zur Erforschung des Deutschen Ordens, Bd. 2, hrsg. in Auftrage
des Vorstandes v. U. Arnold, Marburg 1989, s. 148-162; H. Samsonowicz, Der Deutsche Orden
als Wirtschaftsmacht des Ostseeraumes, (w:) ibidem, s. 103-112; M. Arszyński, Das Bauwesen
im Wirtschaftssystem des Deutschen Ordens in Preußen, (w:) ibidem, s. 163-179; M. Biskup,
G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka-Społeczeństwo-Państwo-Ideologia,
(cyt. dalej: Dzieje) Gdańsk 1986; T. Jasiński, Die Rolle des Deutschen Ordens bei der
Städtegründungen in Preußen im 13. Jahrhundert, (w:) Stadt und Orden. Das Verhältnis
des Deutschen Ordens zu den Staädten in Livland, Preußen und im Deutschen Reich, hrsg.
v. U. Arnold, Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, Bd. 44, Veröffentlichungen
der Internationalen Historischen Kommision zur Erforschung des Deutschen Ordens, Bd. 4, hrsg.
in Auftrage des Vorstandes v. U. Arnold, Marburg 1993, s. 94-111; M. Biskup, Der Deutschen Orden
und die Freiheiten der großen Städte in Preußen vom 13. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts,
(w:) ibidem, s. 112-128; Z.H.Nowak, Neustadtgründungen des Deutschen Ordens in Rpeußen.
Entstehung, Verhältnis zu den Altstädten, Ende der Eigenständigkeit, (w:) ibidem, s. 129-142;
H. Samsonowicz, Kleinstädte im Deutschordensstaat Preußen, (w:) ibidem, s. 143-154; R. Czaja,
Miasta pruskie a zakon krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastem a władzą terytorialną
w późnym średniowieczu, Toruń 1999; W. Sieradzan, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie
przemian politycznych w Europie środkowo-wschodniej w latach 1411-1466 (cyt. dalej: Sąsiedztwo),
Toruń 1999; M. Grzegorz, Komturstwo gniewskie i jego strategiczne znaczenie, Bydgoszcz 2003;
R. Czaja, Gospodarcze znaczenie jarmarków w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach,(w:) Studia
nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, Toruń 1996, s. 121-132, w którym to artykule
autor omówił funkcjonowanie jarmarków do wojny trzynastoletniej.
F. Benninghoven, Die Burgen als Grundpfeiler des spätmittealterlichen Wehrwesens im preußischlivlandischen Deutschordensstaat, (w:) Die Burgen im deutschen Sprachraum, Vorträge
und Forschungen, Bd. 19, Sigmaringen 1976, s. 565-601; H. Boockmann, Die Vorwerke des
Deutschen Ordens in Preußen, (w:) Die Grundherrschaft im späten Mittelalter, Vorträge
und Forschungen , Bd. 27, Sigmaringen 1983, s. 555-576; B. Jähnig, Der Danziger
Deutschordenskonvent in der Mitte des 15. Jahrhunderts, (w:) Danzig im acht Jahrhunderten, hrsg.
v. B. Jähnig u. P. Letkemann, Quellen und Darstellungen zur Gechichte Westpreussens, Bd.
23, Münster 1985, s. 151-184; idem, Über Quellen zur Sachkultur des Deutschen Ordens in Preußen,
(w:) Werkstatt des Historikers der mittelalterlichen Ritterorden, hrsg. v. Z.H. Nowak, Ordines militares.
Colloquia Torunensia Historica, t. 4, Toruń 1987, s. 77-96; S. Ekdahl, Das Pferd und seine Rolle
im Krigswesen des Deustchen Ordens, (w:) Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter, hrsg.
v. Z.H.Nowak, Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica, t. 6, Toruń 1991, s. 29-47; U. Arnold,
Anfänge des Deutschordenshandels, (w:) Urbs-Provincia-Orbis. Contributiones ad historiam
contactuum civitatum Carpathicarum in honorem O.R.Halaga editae, Kosice 1993, s. 104-110.
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złożoność oraz wskazać na sposób jego przedstawienia. Z pewnością do głównych
problemów należy tutaj określenie struktury kompleksów zamkowych
(w tym przede wszystkim przedzamczy) pod względem występowania w ich
obrębie ośrodków gospodarczych, pokazanie wielkości produkcji oraz ilości
przechowywanych towarów a wreszcie przemian, zachodzących w samym
Zakonie, pod względem struktury, jej spójności, a poniekąd również głównych
zmian w zachowaniu (i działaniu) rycerzy-zakonników, tworzących samą
korporację zakonną, jakie towarzyszyły działalności tychże jako ośrodków
gospodarczych. Bardzo istotne będzie pokazanie zasobów militarnych Zakonu
w ich zamkach na pograniczu z Mazowszem, gdyż od tego zależało przecież
bezpośrednio bezpieczeństwo całego państwa krzyżackiego Prusach.
Ośrodki gospodarcze zakonu krzyżackiego powstawały i egzystowały
w kilku zasadniczych miejscach struktury państwa krzyżackiego w Prusach, biorąc
pod uwagę zarówno kompleks zamkowy jak i domeny krzyżackie na
administrowanym przez Zakon terytorium. Rozpatrując umiejscowienie ośrodków
gospodarczych na terenie kompleksu zamkowego należy jednoznacznie
powiedzieć, iż centrum stanowiło niewątpliwie przedzamcze ze swoimi
warsztatami, magazynami, spichlerzami, ośrodkami produkcji i przetwórstwa
spożywczego oraz produkcji użytkowej, pozaspożywczej, przy tym jednocześnie
5
poważny rezerwuar uzbrojenia, system obronny i zaplecze militarne.
Doniosłą rolę odgrywały również elementy infrastruktury zamku głównego,
przedzamcza i innych obiektów doń przylegających, które przeważnie stanowiły
pomieszczenia z piwnicznymi magazynami, spiżarniami, kuchnią na zamku
głównym, kantorami przypraw korzennych i innych, składzikami mąki, soli
oraz różnego rodzaju mięs i jego przetworów oraz największy z magazynów
militarnych, jakim był Karwan usytuowany najczęściej na terenie któregoś
z przedzamczy kompleksu zamkowego.
Były to pomieszczenia, które miały istotny wpływ na znaczenie zamku
jako obiektu zarówno obronnego, militarnego jak i pełniącego rolę ośrodka
gospodarczego, zarówno przed jak i po 1466 r. Dla funkcjonowania gospodarki
krzyżackiej kapitalne znaczenie miały natomiast ośrodki gospodarcze występujące
na przedzamczu (niejednokrotnie produkujące swoje wyroby na eksport lub do
innych ośrodków państwa krzyżackiego) oraz na terenie folwarków domenalnych,
czy też wolnostojące, takie jak młyny wodne i wiatraki, cegielnie, wapienniki, stawy
rybne i inne warsztaty, w tym kuszarnie.
Struktura tychże – wyżej wymienionych i magazynów – nie zmieniła się
praktycznie od pierwszej połowy XIV w. do początków XVI w. i dalej do końca
istnienia państwa zakonnego w Prusach, jak również na terenie Inflant,
czy też w baliwatach zachodnioeuropejskich. Zmieniała się natomiast
5

Tu szczególnie należy wymienić takie elementy struktury gospodarczej przedzamcza jak: młyny
zbożowe, piekarnie, browary, snycernie, warsztaty narzędziowe, stolarnie, kuźnie, tartaki, folusze,
roszarnie, karbiarnie, cegielnie, słodownie, winnice i ogrody (najczęściej poza przedzamczem
ale niejednokrotnie z własnym murem okalającym. To ostatnie odnosi się oczywiście do ogrodów),
pasieki, warsztaty kaletnicze, dymarki, postrzygalnie owiec i inne. Niejednokrotnie struktura
przedzamcza bywała rozbudowana do tego stopnia, iż zamek posiadał kilka większych i mniejszych
przedzamczy (najczęściej wtedy dwa), na których były usytuowane wymienione elementy struktury
produkcyjno-przechowalniczej oraz magazynowej. Takie jednak założenia architektonicznoprzestrzenne obserwujemy przede wszystkim w I połowie XV wieku w kompleksach zamkowych ziemi
chełmińskiej.
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we wskazanym czasie, zarówno ich ranga, jak i rola, jaką odgrywały w najbliższym
regionie, jak i w ogólnej strukturze ośrodków gospodarki krzyżackiej w Prusach.
Ośrodki gospodarcze występujące w zamkach na terenie Prus Krzyżackich
po II pokoju toruńskim, w tym również te, które występowały na terytorium
administracyjnie przydzielonym do ośrodków nad granicą z Mazowszem, musiały
niejednokrotnie sprostać nowym, niejednokrotnie cięższym pod względem
nakładu pracy, zadaniom, w tym również przejąć część zadań za te ośrodki,
które już nie egzystowały ze względu na zniszczenia wojenne oraz - wspomniane
wyżej - zmniejszenie terytorialne (skądinąd bardzo prężnych pod względem
ekonomicznym), a produkujących, magazynujących i przetwarzających wcześniej
6
w ziemi chełmińskiej, bądź też na Pomorzu Gdańskim.
Przechodząc do zasadniczej części omawianej problematyki, zostaną
w kolejności omówione ośrodki krzyżackie, które funkcjonowały na przełomie XV
i XVI w. w wójtostwie działdowskim, a także w prokuratorstwach nidzickim,
szczytnowskim, piskim oraz ełckim, oraz ich rola, jaka wynikała ze struktury
produkcji i przechowalnictwa tych ośrodków i poszczególnych obiektów w nich
działających, wielkości produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa. Omawiane
terytorium państwa zakonnego posiadało rzecz jasna takiego samego typu ośrodki
i obiekty gospodarcze, jakie egzystowały i na innych terytoriach państwa
krzyżackiego, funkcjonującego w XV i XVI w. Należy zatem postawić pytanie,
czym różniły się one od innych, funkcjonujących poza terenami nadgranicznymi
oraz czy w ogóle różnice te były dla tychże ośrodków oraz dla terytoriów
krzyżackich, na których występowały na tyle istotne żeby było można powiedzieć
o ich specyficznej roli gospodarczej dla tychże regionów i całego państwa
krzyżackiego po II pokoju toruńskim? Trzeba się też zastanowić, i to bez względu
na te czy inne różnice, czy mogły one predestynować badane obiekty do
szczególnej roli dla omawianych terenów nadgranicznych państwa krzyżackiego?
Czy też w końcu, jeżeli istotnie rola ich była inna od występujących na pozostałej
części terytorium państwa krzyżackiego w Prusach, to czy była ona dominująca
w odniesieniu do części znajdującej się poza omawianym obszarem?
W analizowanych ośrodkach krzyżackich występowały obiekty infrastruktury
funkcjonalnej o jakich wspomnieliśmy wyżej. W każdym z pięciu ośrodków
7
administracyjnych istniały kompleksy zamkowe z przedzamczami oraz folwarki
8
przyzamkowe i młyny przyzamkowe. Prawdopodobnie oprócz prokuratorstwa
9
w Ełku na terenie wszystkich pozostałych jednostek administracyjnych
występowały gospodarstwa rybackie, z których połowy były przeznaczone
na własne stoły konwentowe jak również i na sprzedaż ryb w handlu
6

J. Gancewski, Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV w. do 1454 r.. Olsztyn
2001, passim; L. Dralle, Der Staat des Deutschen Ordens in Preussen nach dem II. Thorner Frieden,
Untersuchungen zur ökonomischen und ständepolitischen Geschichte Altpreußens zwischen 1466
und 1497. Frankfurter Historische Abhandlungen, Bd. 9, Wiesbaden 1975, s. 10-11, 13-14
7
Por. ibidem, s. 24, 49 i nast.
8
Das Große Ämternuch des Deutschen Ordens (cyt. dalej: GÄB), hrsg. v. W. Ziesemer. Danzig 1921,
s. 115-123, 206-207, 207-209, 251-254, 350-360
9
Istnienia takich nie potwierdzają inwentarze. Z drugiej strony trudno uwierzyć, że tereny w tak dużym
stopniu nasycone śródlądowymi zbiornikami wodnymi nie miały w tamtym okresie żadnych
rybaczówek. Być może nie zostały odnotowane lub też ryb dostarczali miejscowi rybacy, mający
zezwolenia na połów ryb, których połowy nie były ewidencjonowane w inwentarzach zakonnych,
czasami tylko wpływy w księgach rachunkowych.
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10

wewnątrzzakonnym.
Najbardziej nasycone pod względem występowania
obiektów gospodarczych na terenie swojego dominium było pro- kuratorstwo
w Nidzicy. W jego inwentarzach zostały wymienione w II połowie XV w.
po zakończeniu wojny trzynastoletniej aż cztery folwarki, a mianowicie w: Nowym
11
Dworze (Newenhoff), Kotenbergu (Kothenberg, Coktenberg),
Wielbarku
12
13
(Wildennberg, Willenburg) oraz w Litwinkach (Litfincke). W badanym okresie
nie stwierdzono występowania wolnostojących młynów poza tymi w strukturach
kompleksów zamkowych oraz folwarków domenialnych na terenie wyżej
14
wymienionych posiadłości wójtostwa i prokuratorstw.
Analizując gęstość
występowania obiektów gospodarczych na omawianym terytorium, możemy
zauważyć, iż są one lokowane rzadko oraz skupione bardziej przy zamkach
lub też folwarkach przyzamkowych, czy też w końcu domenialnych. Była to
struktura przestrzenna zgoła odmienna od tej, jaką prezentowały komturstwa,
wójtostwa i prokuratorstwa z ziemi chełmińskiej w I połowie XV w., chociaż bardzo
zbieżna do tej, jaką miały tereny Prus Właściwych również przez rozpoczęciem
wojny trzynastoletniej. Poza gospodarstwami rybackimi – co jest rzeczą
naturalną, że z reguły występują oddzielnie (nad zbiornikami wodnymi) –
inne ośrodki produkcji i przetwórstwa były połączone w kompleksy gospodarcze
15
wraz z pobliskimi folwarkami, bądź też obiektami na przedzamczach .
Spójrzmy zatem na podstawową działalność wymienionych powyżej grup
obiektów gospodarczych. Analizę rozpoczniemy od przedstawienia ich produkcji
i innych możliwości, np. przechowalniczych (w przypadku magazynów i przede
wszystkim spichlerzy zbożowych i mącznych) oraz przetwórczych (w przypadku
zbożowych młynów przyzamkowych).
Tabela nr 1: Produkcja snycernii (zapasy kusz m.in.
na przedzamczach kompleksów zamkowych w latach 1466-1525.
Lp.
1
2
3

w

zbrojowniach)

Przedzamcze zamku,
Produkcja snycerni i zapasy w poszczególnych latach w sztukach
na którym występował
1466 1477 1479 1485 1486 1488 1507 1508 1519 1520 1521 1525a
warsztat
w Nidzicy
24e
6
6
5
w Szczytnie
10b
24b 24b
w Działdowie
38c
30d
6
6
-

a – w zestawieniu został podany 1525 r., ale w inwentarzach ostatnim z zapisanych
jest 1523 r., dlatego też dane w zestawieniu dotyczą tego ostatniego roku; b – nie wiadomo
do końca, czy był to produkt miejscowej snycerni, gdyż nie stwierdzono na terenie
przedzamcza w tym roku tego warsztatu, c – dane z inwentarza z 1421 r. i por. Visitationen
im Deutschen Orden im Mittelalter, Teil I: 1236-1449, hrsg. v. M. Biskup u. I. JanoszBiskupowa unter der Redaktion v. U. Arnold, Quellen und Studien zur Geschichte des
Deutschen Ordens, Bd. 50, Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommision
10

Zob. inwentarze działających wówczas gospodarstwa rybackich w GÄB, s. 115, 119 in, 123, 208
i nast., 251 in, 352 in, 359 i nast.
11
Obie nazwy występują w analizowanych inwentarzach jako ta sama miejscowość.
12
Obie nazwy występują w analizowanych inwentarzach jako ta sama miejscowość.
13
GÄB, s. 354, 356 in, 359 i nast.
14
Ibidem, s. 115-123, 206-207, 207-209, 251-254, 350-360
15
Historisch-geographischer Atlas des Preußenlandes, Verwaltung um 1400, hrsg. v. H. Mortensen,
G. Mortensen, R. Wenskus, H. Jäger, Wiesbaden 1968-1984, Lieferung I-IV;GÄB, s. 115-123,
206-207, 207-209, 251-254, 350-360
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zur Erforschung des Deutschen Ordens, Bd. 10, hrsg.. im Auftrag des Vorstandes
von U. Arnold unter der Patronanz des Deutschen Ordens, Marburg 2002, s. 161-163,
nr 101, s. 165-169, nr 103 i następne dotyczące Prus Właściwych, d – dane pochodzą
z inwentarza oznaczonego: 15. Jahrhundert, e – dane pochodzą z inwentarza z 1437 r.
Źródło: GÄB, s. 115-123; 206-207; 207-209; 350-353; 353-360

Przedstawiona powyżej struktura produkcji, a właściwie zapasy kusz,
przechowywanych przede wszystkim w zbrojowniach określanych najczęściej
mianem harnischhaus, chociaż nie tylko w tych pomieszczeniach, skłaniają
do wyciągnięcia m.in. wniosku o coraz rzadszym użytkowaniu przez rycerzy
krzyżackich kusz do prowadzenia działań militarnych, przede wszystkim typu
16
defensywnego.
Może tą tezę potwierdzać porównanie do zgromadzonego
uzbrojenia palnego w tych samych zbrojowniach oraz często w prochowniach
(pulverkammer, polverhaus) omawianych obiektów zamkowych, w postaci puszek
i różnego rodzaju bombard.
Tabela nr 2: Przechowywanie puszek i bombard w zbrojowniach i prochowniach oraz
innych pomieszczeniach na przedzamczach kompleksów zamkowych w latach 1466-1525.

Lp.
1
2
3
4
5

Przedzamcze
zamku, na którym
przechowywano
uzbrojenie
w Nidzicy
w Szczytnie
w Działdowie
w Piszu
w Ełku

Przechowywane puszki i bombardy w sztukach
1466 1477 1479 1485 1486 1488 1507 1508 1519 1520 1521 1525a
20f
22d
-

20f
22d
-

20f
22d
-

20f
22d
-

20f
22d
-

20f
22d
-

20f
22d
-

20f
22d
-

20f
22d
-

20f
22d
-

20f
22d
-

20f
22d
-

a – w zestawieniu został podany 1525 r. ale w inwentarzach ostatnim z zapisanych
jest 1523 r., dlatego też dane w zestawieniu dotyczą tego ostatniego roku; b – inwentarz
pochodzi z 1517 r.; c – w inwentarzu z 1523 r. pod nazwą harnischskamer widnieje zapis:
ist nichts, a pod nazwą: pulverkamer: niemasz. Świadczy to o degradacji zamku
pod względem militarnym i jego małej przydatności do dalszego prowadzenia przede
wszystkim działań o charakterze defensywnym, gdyż nie posiadał w zbrojowniach u innych
pomieszczeniach do tego przeznaczonych ani w zamku ani na przedzamczu odpowiedniego
uzbrojenia do prowadzenia tego typu działań; d – dane pochodzą z inwentarza z 1421 r.,
Zostały przytoczone jako dane porównawcze do okresu po zawarciu II pokoju toruńskiego;
e – dane pochodzą z inwentarza określonego mianem: 15. Jahrhundert; f – dane pochodzą
z inwentarza z 1437 r., gdyż nie ma danych z lat następnych, do zawarcia II pokoju
toruńskiego. Dane zamieszczono w celach porównania zapasów tego typu uzbrojenia
w okresie przed i po wojnie trzynastoletniej; g – w tym 8 w drugim inwentarzu z tego samego
roku. Nie do końca wiadomo, czy przedstawia on rzeczywiście zasoby zamku w Nidzicy,
czy też może zamku w Ostródzie z tego samego okresu; h – w tym nie nadające się
do dalszego użytku; według zapisu w inwentarzu: bose.
Źródło: GÄB, s. 115-123; 206-207; 207-209; 350-353; 353-360
16

Pomimo iż w inwentarzach z tego okresu zachowało się więcej wzmianek o strzałach do kusz niż
o samych kuszach, to jednak nie zmienia to zasadniczo poglądu na temat odchodzenia rycerstwa
krzyżackiego od kusz jako podstawowego uzbrojenia swoich konwentów, nie tylko zresztą w zamkach
nad granicą z Mazowszem, ale prawdopodobnie również w innych częściach państwa krzyżackiego
w Prusach Właściwych w badanym okresie.
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Z danych przedstawionych wyżej oraz z porównania ich do informacji
o produkcji i przechowywaniu kusz w pomieszczeniach kompleksu zamkowego
możemy wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze widzimy zasadnicze
odejście od produkcji i przechowywania tradycyjnego uzbrojenia, jakim były
m. in. kusze (różnego rodzaju), które jeszcze w I połowie XV w. pomimo pojawienia
się już uzbrojenia typu buchse, było powszechnie używane w czasie prowadzenia
przez rycerzy krzyżackich akcji defensywnych oraz walki ofensywnej na otwartych
polach. Bardzo istotną przy tym sprawą jest fakt, iż trudno w zapisach
inwentarzowych z okresu 1466-1525 znaleźć informacje na temat: schnitzhaus,
co jednoznacznie wskazuje, że przedzamcza jako centra gospodarcze
nie produkowały już kusz, a na niektórych naprawiano je, korzystając jedynie
z narzędzi kowalskich oraz ciesielskich, zgromadzonych w innych warsztatach
na przedzamczu, być może również w niektórych pomieszczeniach piwnicznych
zamku głównego. Ponadto zdecydowanie większe ilości występującego
w pomieszczeniach zamkowych uzbrojenia typu buchse wskazują na zmianę,
chociażby częściową, taktyki prowadzenia walki oraz na postawienie na walkę
defensywną, w oparciu o małe załogi, które bronić się miały w ufortyfikowanych
17
zamkach. Z tym musiała się również wiązać zmiana zarządzania finansami
(tym bardziej, że były one nader skromne jak na pojawiające się potrzeby)
i przeznaczenia większych sum pieniędzy na zakup tego typu uzbrojenia,
gdyż jak widomo na przedzamczach raczej nie odlewano luf do tychże buchse.
Z jednej strony wskazuje to w jakiejś mierze na zmianę charakteru produkcji
miejscowych warsztatów rzemieślniczych, ale także z drugiej strony również
na zmianę strategii prowadzenia walk i pewnego rodzaju większą niż dotychczas
„indywidualizację” prowadzenia działań militarnych, oraz na zmianę struktury
wydatków tworzonych przez konwenty. Wynikało to również z sytuacji osobowej
(stanu liczebnego konwentów) Zakonu w Prusach Krzyżackich, oraz z postępującej
„decentralizacji” zarządzania państwem, pomimo pewnego rodzaju „reorganizacji”
przeprowadzanej, począwszy od zakończenia wojny trzynastoletniej i przyjęciu
18
przez obie strony warunków pokoju toruńskiego.
Do tego – rzecz oczywista – należy dodać sytuację w rejonie nadgranicznym
z Mazowszem większe potencjalnie prawdopodobieństwo prowadzenia
wzajemnych walk zaczepnych i wypraw łupieżczych, niż to mogło występować
w centrum Prus Właściwych (Krzyżackich) i na tych obszarach, które w żaden
19
sposób nie stanowiły ziem nadgranicznych. Należy też zaznaczyć, iż potencjał
ludzki zakonu krzyżackiego od zakończenia wojny trzynastoletniej cały czas –
jak już była mowa wyżej – obniżał się pod względem liczebnym, biorąc pod uwagę
17

Por. M. Biskup, Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521. Gdańsk 1993, s. 269 i nast., 272,
276-281
18
Rozumianej tutaj przede wszystkim jako rozluźnienie więzów administracyjno-wykonawczych
pomiędzy wielkim mistrzem i komturami na czele a podległymi im innymi jednostkami administracji
zakonnej.; por. L. Dralle, Der Staat des Deutschen Ordens in Preussen nach dem II. Thorner Frieden,
Frankfurter Historische Anhandlungen, Bd. 9. Wiesbaden 1975, s. 11 i nast.
19
Por. W. Sieradzan, Sąsiedztwo, passim; por. G. Białuński, Wizna na pograniczu polsko-pruskim
w czasach księcia Bolesława Kędzierzawego, Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie (w:) Grążawski
(red.): Włocławek-Brodnica 2003, s. 275, gdzie autor stwierdza, że Wizna była bazą wypadową
na pruskich Galindów. Być może później mogła stanowić, jako gród ufortyfikowany, a wreszcie
posiadający zamek, ważny punkt strategiczny nad granicą z państwem krzyżackim w Prusach,
o podobnym znaczeniu militarno-strategicznym.
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członków konwentów. To z kolei stawiało armię zakonną na gorszej pozycji
w porównaniu do armii Królestwa Polskiego. Jak oblicza Marian Biskup, w ostatnim
roku istnienia państwa zakonnego w Prusach, rycerzy zakonników, członków
konwentów było łącznie tylko 58. Biorąc pewną poprawkę na czasy drugiej połowy
XV w. i przy założeniu, że zmiany, które zachodziły wówczas na terenie państwa
krzyżackiego nie uszczuplały liczby konwentów, doprowadziły tylko do zmian
siedziby urzędników (jak w przypadku wzrostu rangi Rynu), ewentualnie
zmniejszały liczbę członków konwentów w poszczególnych latach, widzimy, że
właściwie Zakon nie mógł wówczas własnymi siłami prowadzić działań zbrojnych,
20
a już z pewnością o charakterze zaczepnym. To z kolei potwierdzałoby tezę
o konieczności zastosowania nowej strategii prowadzenia działań militarnych
(szczególnie obronnych przy wykorzystaniu fortyfikacji zamkowych), w tym przede
wszystkim ostrzału przedpola, a przede wszystkim zwiększenia siły rażenia ognia
przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby rycerzy w konwentach i w ogóle stałych
wojsk krzyżackich na terenie Prus, które rekrutowały się ze służby obowiązkowej
21
osadników-rycerzy, obowiązków auxiliarnych sołtysów oraz wolnych pruskich.
Widzimy zatem bardzo duży związek pomiędzy usytuowaniem zamku
(tu na granicy z księstwem mazowieckim), infrastrukturą w tym gospodarczomilitarną kompleksu zamkowego, jego zapasami (w tym interwencyjnych militariów,
magazynowanych w danym zamku na wypadek konfliktu zbrojnego), rolą,
jaką pełnił w systemie obronnym państwa zakonu krzyżackiego w Prusach
i jego potencjałem gospodarczym, wynikającym z infrastruktury gospodarczej
(produkcyjno-przetwórczo-magazynowej) i zgromadzonych oraz przechowywanych
wszelkich zapasów.
Streszczenie
Kompleksy zamkowe, zarówno te nad granicą z Mazowszem jak i inne,
w głębi państwa krzyżackiego w Prusach, były przede wszystkim obiektami
o charakterze obronnym, pełniły jednak również rolę administracyjną,
gospodarczą, centrów produkcji, przetwórstwa i przechowalnictwa spożywczego,
a jednocześnie również magazynów militariów dla miejscowych członków
konwentów (rycerzy) oraz zbrojowni z uzbrojeniem interwencyjnym dla wojsk,
które mogłyby przybyć na zamek z innych pobliskich zamków, lub dla wojsk
zaciężnych) i używać tychże zapasów do dalszego prowadzenia działań
wojennych. Istniał bardzo duży związek pomiędzy usytuowaniem zamku
(tu na granicy z księstwem mazowieckim), infrastrukturą w tym gospodarczomilitarną kompleksu zamkowego, jego zapasami oraz rolą, jaką pełnił w systemie
obronnym państwa zakonu krzyżackiego w Prusach i jego potencjałem
gospodarczym, wynikającym z infrastruktury gospodarczej i zgromadzonych oraz
przechowywanych wszelkich zapasów.
Słowa klucze: zamek krzyżacki, Prusy, zapasy, militaria, produkcja,
gospodarka, XV-XVI w.
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Summary
The chateau complexes, both those at the border with Masovia as well
as others, in the depths of the Teutonic State in Prussia, were primarily defensive
buildings, but also had administrative, economic, production, processing and
storage facilities, and also military warehouses for the local members
of the convention (knights) and armaments with military intervention equipment that
could come to the castle from other nearby castles, or for the armies) and use
those stocks for further warfare. There was a very strong connection between
the castle's operation (here on the border with the Duchy of Mazovia), the
infrastructure in that economic and military castle complex, its reserves and the
role it played in the defense system of the Teutonic Order in Prussia and its
economic potential resulting from the economic and conglomerate infrastructure
and stored any stock.
Key words: Teutonic castle, Prussia, wrestling, military, production, economy,
XV-XVI century
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Introduction
Dynamic changes in the twentieth and twenty-first century which are closely
related to the technological and institutional progress as well as the continuous
growth of knowledge and opportunities in medicine, have a direct impact on social
relationships among the medical staff, particularly on the relations among members
of a primary therapeutic team, i.e. between doctors and nurses. This makes
us reflect on what the interaction among modern medical staff should look like
and what social expectations towards them will be in the future. The original
principles of collaboration between the doctor and the nurse used to reflect
a higher position of the former and his/her professional authority. This was often
highlighted by L. Stein, among others, in his famous article which was often treated
as a certain basis for the interpretation of the primary medical roles. Already in the
late 1960s he paid attention to the ongoing game around professional relationships
1
among doctors and nurses.
Professionalization of medical jobs in modern societies means that both
the doctor's and the nurse's professions call for a specific set of skills and activities
that have been socially determined and legally defined as well as the required
2
knowledge which includes professional competence.
1
2

L. Stein, The doctor-nurse game, “ArchGen Psychiatry”, 16(6), p. 699-703
B. Tobiasz-Adamczyk, Relacje lekarz-pacjent w perspektywie socjologii medycyny. Kraków: WUJ,
p. 22
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Medical staff as well as nursing staff have specific social roles to fulfill that are
determined by three types of conditions:
1. Expectations determined by the rights and duties, cultural patterns
and differentiated by the specific place of the individual in a particular
social situation, e.g. in relation to the patient or in the professional group
of doctors or nurses;
2. Social position: a place of the doctor and the nurse in the system of social
relations;
3. Behaviour of doctors and nurses who hold certain professional positions
and participate in the interaction with the patient or other partners in their
professional groups.
Both professionalization and social roles of the medical professions alongside
the above mentioned common conditions point to „the relationships between
the doctor and the nurse, which are determined by both the formal attributes
of their professional positions and the psychosocial conditions characteristic of the
representatives of both occupational groups”. It should be added, however, that all
these relationships are embedded in the social system whose „/.../ determinants
such as value systems and attitudes towards various elements of culture
3
related to the cultural environment also play an important role” in both medical
professions.
Historical similarities in shaping the ethos of medical professions
In the mid-nineteenth century, the notion of a significant role of physicians
in shaping reforms and participation in social activities was firmly established.
This was also the time when the ethics of the medical profession based on the
principle of vocation and almost „priestly ministry” started to evolve. W. Biegański
3
wrote that „the one who is not a good man will not be a good doctor”.
In a similar vein, we can talk about shaping of professional nursing.
The pioneer of the secular professional nursing care was an English social activist
Florence Nightingale, now called the forerunner of nursing, who developed
a nursing model still valid today. It refers to the need for nursing and care based
on the laws of science as well as training nurses and developing their skills bearing
in mind the latest advances in medical science. At the same time, she points
to the necessity of subordinating the services of nurses to doctors. What she
meant was the treatment itself and matters related to it as well as a loyal following
of the doctor's orders. Nightingale paid attention to:
─ the choice of candidates for the profession according to their age,
personality and education,
─ ensuring the quality of education through a good theoretical and practical
curriculum,
─ individualization of patient care, including observation and a good rapport
with the sick.
Florence Nightingale was the first to have founded a school in London
in 1860, in which women could master their profession which was considered
a vocation. The development of medical science raised the expectations towards
medical staff, including nurses, and in many countries nurses started to be
3
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professionally trained (since 1911 in Poland). It can be said that the integrated
and systematic education of women in this profession has increased the existing
4
opportunities for patient care.
Over the years, customs, procedures and nursing education have changed.
These changes occurred in response to the demand for appropriately specialized
medical staff. At the same time, the importance of nursing as an element
of treatment and therapy has been gradually recognized.
In Poland since July 5, 1996, according to the law, a nurse is an independent
health care worker who provides quality medical care for a patient, assists
in surgeries, operations, follows medical orders in the diagnostic process,
treatment and rehabilitation, and who deals with broadly understood health
5
education and health promotion. Nursing education is currently only provided by
the institutions of higher education, and the prerequisite for gaining the right
to practise is to receive a bachelor's degree. Professional activities of the nurse
consist in providing health care services such as nursing, prophylactic, diagnostic,
6
therapeutic, rehabilitation services as well as encouraging health promotion.
In modern health care which aims to provide better and better support to people
in achieving optimal health, nursing is becoming an increasingly significant area
of medicine.
Previously, the way of organizing and approaching the care of the sick,
resulting from the centuries-long tradition of Christianity, caused that the role of the
nurse was not treated as a profession, but was closely linked to charity, sacrifice
and help to the needy. The consequences of such an approach are still felt today
as the medical professions are more often seen as a vocation and a service rather
than performing the duties of the profession and a way of earning a living. Such
are also social expectations, which, by referring to the existing stereotype, prefer
to see the nurse and the doctor as people full of empathy and dedication, bringing
7
selfless help, rather than professionals performing their duties and responsibilities.
The very concept of „health care” aptly characterizes the type of these
activities and their nature, hence it is impossible to separate or isolate the elements
of empathy from the medical activity. The attempts at focusing only
on professionalism in these areas, disregarding dedication and compassion,
lead to dehumanization of these professions.
The current provisions in the Polish normative acts concerning health care
regard treatment and nursing services as an economic activity, i.e. an activity
which is profitable, just as in the case of doctors. This means that the state does
not treat health care only as an aid to the sick, but as an activity that aims to make
a profit. Healthcare facilities have been obliged to produce specific economic
outcomes, which has led to a number of problems such as the fall in employment
of qualified staff due to savings, worsening of working conditions, great wage
inequality that cause conflicts among healthcare workers. The decline
in employment has most severely affected nurses. Their work conditions and pay
have deteriorated, which caused an exodus of nurses who went abroad to look for
4
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a better job. Another reason for intensifying the conflicts within this group
of employees is the constant strengthening of the financial position of the doctors,
especially those of well paid specialties, compared to employees of lower paid
specializations and other medical services.
The current doctor-nurse relationships. Focus study results
Changes in nursing as well as in medicine itself have burdened nurses
with new tasks and set up expectations that do influence their collaboration
with the doctor. Nurses insisting on their rights focus primarily on being perceived
and appreciated as highly specialized professional staff. Without professionalism
and professional competence, it is not possible to achieve satisfactory results
in restoring patients to health and at the same time be motivated to show empathy,
sensibility and understanding of their needs which give the treatment a „human
face”. However, as noted in the literature of the subject, the doctor „still determines
the nurse's duties to a great extent by giving her orders that she is required
to follow.” The relationship that develops at that time is often compared to this
existing in the military between two people of different rank, e.g. an officer
and a non-commissioned officer. „The doctor expects the nurse to monitor carrying
out his/her instructions so that no mistake is made. On the other hand, the nurse
cannot expect the doctor to be tolerant of the mistakes that she may commit
8
at work”. Here the pattern of doctor's domination in the professional hierarchy
is perpetuated, without taking into account the specific nature of the tasks
performed by the nurse. However, the achievements of the last few decades point
to the development of professional nursing care models for patients with various
types of chronic diseases, as well as the nurses' active participation in the
implementation of educational programmes among patients, resulting in a change
in the nurse-doctor relationships for the autonomy of the nursing profession
9
in relation to their tasks in caring for the sick. It can be stated that the current
working conditions of the therapeutic teams are determined by the patient's health
condition and the complexity of the tasks performed within the professional
capacity of the doctor and the nurse. The particular importance of this relation
is determined by the fact that it is to be effective in restoring the patient's health.
Three focus groups (FGI) which comprised both nurses (6 people)
and doctors (9 people) were interviewed between October and December 2016.
The study was conducted in two university centers educating medical staff,
e.g. Gdansk and Bydgoszcz.
The selection of the participants for the focus study was deliberate. All nurses
were employed in the public healthcare institutions, five of them in hospitals
(a wide range of specialization) and one in a nursing home. The respondents were
university graduates, five of them had many years of work experience (between 19
and 28 years), and one was at the beginning of her career (2 years). All nurses
who took part in the survey completed a number of courses and participated
in various kinds of training to broaden their professional qualifications and had
at least one specialization or were in the process of getting one. Three of them
held higher positions such as, for example, that of a head nurse. The doctors
8
9
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interviewed were highly diversified in terms of their specialty, seniority and, which
is understood, the positions they occupied. Four of the doctors had a short period
of employment (3-5 years), three of them were residents while the other three were
long-term employees (between 28 and 38 years). The long-term physicians have
been department heads and one of the respondents has had many years
of experience working in Germany. All doctors who take part in the survey were
employed as hospital doctors.
The fieldwork conducted focused mainly on the relationship between
nurses and doctors and the change in the nurse's professional status in recent
years, especially after the introduction of a law increasing the rights for this
occupational group.
Detailed research questions concerned, among other things, how doctors rate
changes in nursing education and qualifications. They tried to answer
the questions whether and how these changes affected the relationships doctorsnurses-patients. What is the assessment of nurses' qualifications? Are there any
communication difficulties in the treatment team? What are the causes of tensions
in therapeutic units? What is the problem in collaboration between nurses
and doctors? What changes do doctors expect with regard to their work? How do
they assess the current protests of nurses and resident physicians?
The situation in doctors' opinion
The doctors interviewed, especially those with greater experience, notice
a clear change in collaboration with nurses. In their opinion, this collaboration
is more difficult than it used to be because the „boundaries” between the medical
professions „have been blurred”, also in terms of the hierarchy/position of nurses
in the organizational structure of the hospital. The doctors emphasized that nurses
„forget that their job is to serve”. According to the respondents, nurses feel inferior
to doctors due to their lower position and have had a grudge against them
for previous years of collaboration.
Furthermore, the elements of revanchism which underlie the behaviour
of nurses can be found in the comments made by the doctors. They said that
„nurses want to compensate for their frustration related to their lower position
and inferior treatment by doctors, especially now when doctors and nurses are said
to be two equal professions.” The appearance of nurses with higher education
results in a change in expectations as to how to treat them and take account
of their opinions in the decision-making process regarding the patient treatment.
The doctors point to undermining teamwork, which was a principle in medical
treatment, especially in hospitals or clinics. They sense the tension between
doctors and nurses, which causes that there are no longer therapeutic teams
focused on helping the patient. The current organization of work is very
individualized: there are individual hospital workers who provide services within
their competence and between whom there is „constant scrambling”.
An additional factor that affects professional relationships is the age of the
medical team members. The resident physicians pointed out that particularly
difficult relationships exist between them as young adepts of medicine and older,
experienced nurses. There are situations in which they treat them somewhat
coldly, disrespectfully and are reluctant to follow their orders, which often happens
in front of the patients. A situation recalled by one of the study participants can
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illustrate a tense atmosphere in the hospital. Namely, when a resident doctor upon
entering the patient's room was asked by a nurse in the presence of the family:
„Have you come to examine the patient here and there or do you want us to do
something else?”
Solving difficult problems between doctors and nurses has become more
complex since the introduction of changes in the organization of hospitals.
The nurses ceased to be directly subordinate to the head of a hospital ward and
their superiors became a head nurse and the director of nursing. What once could
have been settled face to face and immediately, at the present moment must go
through official channels and be „mediated” by the head nurse or the director. This
can be illustrated by the situation where a doctor, in the face of escalating conflict,
requested a direct meeting with the nurses. However, the meeting did not take
place because „this is not what the doctor is responsible for”.
The opinion that raising formal requirements for the nurses, i.e. an M.A.
diploma, destabilized working conditions clearly predominates among doctors.
The doctors prefer to work with the nurses with the secondary level education
because they are more efficient and possess better skills. According to the doctors,
nurses are of the opinion that they did not study in order to perform simple hygienic
services for the patient. According to the doctors, the most difficult is collaboration
with those nurses who are about to complete a bridging undergraduate course
(a higher education course for nurses to get a bachelor's/master's degree).
They have high expectations and have adopted a demanding attitude.
During the interview, the respondents drew attention to the difficulties in a
nursing job and the reasons why their motivation to work has been lower than
before. Nurses feel frustrated for financial reasons. Objectively, not only do they
earn not enough but the problem is also the disparity in earnings between doctors
and nurses and among nurses themselves. Doctors have won a significant
increase in their wages in recent years, which nurses failed to obtain. There are
large pay differentials among nurses because young beginners with a bachelor's
degree receive a higher salary than a senior, experienced nurse who graduated
from a high school. This is a source of conflict and gives rise to a feeling
of injustice.
The absence of a generation change poses another problem. The average
age of nurses on some of the wards is over 50. Moreover, there is too few of them
and after many years of manual work (e.g. lifting patients) they suffer from back
problems and other ailments.
The doctors hold the opinion that the lack of solidarity in the profession makes
nurses' situation worse, i.e. chambers of nurses do not function properly, there are
no trade unions, and should any difficulties arise a head nurse „will always be on
the side of the administration or the family of a patient”. Even when nurses try to go
on strike and make demands on the hospital, there are still such nurses in a team
who will „come to an agreement” with the management of the hospital disregarding
the commitments to their own team. The respondents set the situation of nurses
against the relationship among doctors, i.e. the fact that they have succeeded in
winning higher salaries is the result of greater professional solidarity among
doctors.
The changes the doctors expect to happen include, first and foremost:
1) changes in work organization regarding the relationships with the nurses
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(clear setting out of a range of duties and responsibilities, the division of labour);
2) organizing team-building meetings in hospital teams (such meetings are
organized regularly in Germany and they are an important element integrating the
team); 3) raising salaries for the nurses and employing more staff, for example,
nursing assistants; 4) placing more emphasis on practical skills rather than
theoretical knowledge while educating nurses; 5) an introduction of medical
secretaries to help doctors because of the increasing amount of paperwork;
6) adapting the way particular departments are financed to the existingrealities
and making it more efficient and flexible; 7) obeying labour law in the case
of the doctors involved in compulsory specialized training.
Finally, the investigated doctors said they supported the protests of the nurses
because they believe that this is a good time to integrate both environments.
The situation in nurses' opinion
On the other hand, the study conducted among the nursing staff focused
on the change in the status of the nursing profession that has occurred in recent
years, especially after the introduction of a law increasing the rights for this
occupational group.
Clearly, the main issue raised by all the respondents with regard to each
question was the underestimation and treatment of those who work as nurses
without respect – first of all by the doctors, secondly by the families of the patients,
and finally by the patients themselves. As far as doctors are concerned, it should
be emphasized that only male doctors were given as an example, which, in the
context of the feminization of the nursing profession, should also be regarded
as the reflection of the male-female relationships.
The respondents directly said that they did not want to be treated
„as servants” (...). The lack of respect and undermining of nurses professional
competence can be illustrated with many examples. The question of nomenclature
is the key here, i.e. „doctor” and „sister”. „Today we are educated women who
do their jobs as professionals. We are nobody's sisters.”
All the respondents agreed that there were hierarchical relationships in their
workplace. They talked about their dependence on the doctor. Particularly difficult
situations occurred when the nurse noticed a medical error or had doubts about the
unusual procedure. Doctors consider such a situation unacceptable or even a sign
of hostility towards them.
Another issue touched upon by the respondents concerned the changes
related to the introduction of a law enhancing the competencies of nurses,
including the right to write out prescriptions. The nurses surveyed stated that the
law did not change anything in their work. They pointed out that it is difficult
for them to imagine that they write out prescriptions in hospitals where they work
and according to them this can be done only in the case of primary health care.
There, a community nurse is often the only person who visits the patient at home
and knows his/her condition better than a doctor. Therefore, in this case additional
rights would be helpful. The nurses emphasized that they did not know yet how
this change is supposed to work in practice. Their worries are compounded
by the current frustration stemming from the doctor-nurse relationship and
a complete lack of information from the legislator.
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The antagonism between nurses and doctors has also been revealed in the
assessment of new powers for nurses, which, according to the respondents,
are associated with a new responsibility rather than raising the status of their
profession: „Take on such responsibility? In the name of what? It is only to relieve
the doctor”. The issue of „relieving the doctor” was understood by the nurses
in an oppressive way: now when the law has been changed, if the doctor orders
them to write out a prescription for specific medicines, they will have to do so.
The nurses interpret the attitude of doctors as seeking the means to transform their
work into that of a doctor's secretary and it should be mentioned that doctors
already assign some tasks to them which are not within the nurse's duties
(e.g. filling up patient cards, writing out sick notes, bringing patients, catherising
male patients).
The financial issue which was also discussed during the study, did not
become a dominant topic. Although nurses' earnings are rated as low and the
interviewees feel they should be better paid, it is perceived that the essence
of their dissatisfaction lies in the relationships they are experiencing in various
medical institutions, particularly the relationship with the doctors.
Nurses have a sense of their knowledge not being used and that the final
word rests with the doctors, even when this is not necessary. One of the nurses
explained that they often advise doctors on what medications to give or what
medications stop administering, update the doctor on the patient's condition
because they are often better informed than the doctor. They must also report all
information to the doctors who cannot find time to read the reports of their
predecessors.
It should also be added that the nurses when asked what needs to be
changed in their work did not mention financial matters as the most important ones,
but changes in their position in the hospital hierarchy and the attitude of doctors
towards them. They emphasized that partnership would be of the utmost
importance to them.
Conclusions
The essence of the medical profession is the provision of health services,
the extent of which is determined by the qualifications of doctors and nurses.
In keeping with the spirit of change, modern nursing consists in, first and foremost,
the extension of professional tasks and the progression from nurses' absolute
subordination to the doctor in the process of treatment to the autonomy in carrying
out the tasks related to it, in collaboration with the doctor and under his/her
supervision. Identifying the causes and areas of the currently occurring
antagonisms aims at remodeling of the professional relationships and creating
professional therapeutic teams that are responsible for the health and well-being
of the patients and at the same time meet the expectations of modern medicine,
which in practice means that they improve the organisation and quality of service
in medical institutions.
The opinions of the participants in the study, however, point to a clearly
emerging conflict between the two professional groups. It seems that they are
currently unable to clearly identify the areas of interaction and what is more, their
definitions of participation in therapeutic and caring services are contradictory.
The nurses treat the ongoing changes in terms of certain liberation of their
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profession and giving it the attributes of autonomy. On the other hand, the doctors
seem to defend the current state of professional relationships and treat it as the
status quo so that the situation does not get worse. It is also characteristic that
both professional groups are blaming each other for the situation which has arisen.
It is evident that there is a lack of willingness to understand the situation
of the opposite party, so we are dealing with a more or less confrontational attitude
and a lack of attempts at finding solutions in a pleasant atmosphere.
Recommendations
1. The role and duty of continuing education, which is inseparably linked
to medical professions and results from rapid devaluation of knowledge
and social expectations, and a highly developed specialization in both
medical professions, require the adaptation of work organization to these
requirements.
2. The the level of material gratification which the nurses receive now
is disproportionate to the expectations towards professional nurses
and this requires solutions which would be innovative and appropriate
to the level of their qualifications.
3. It is necessary to develop work rules for the therapeutic teams and such
rules should be taught at the university level. This can be done
by changing curricula where interdisciplinary courses would be introduced
(in the course of medical and nursing studies), which in turn would improve
the collaboration skills, partnership and mutual respect for their work.
As well as regular training in the course of specialization and professional
career.
4. Professional superiority should be redefined and transformed into specific
partnership and collaboration rules with appropriate formal regulations.
This means that the management and operation systems of the medical
institutions should be remodeled effectively so that the medical staff
working there can successfully and effectively fulfill their professional roles.
Streszczenie
Walka o życie i zdrowie chorych to prawdziwy sens wykonywania zawodów
etycznych i podstawowy punkt wspólny w zawodzie lekarskim i pielęgniarskim.
Szczególną ważność tej relacji wyznacza fakt, iż współokreśla ona skuteczność
przywracania pacjenta do zdrowia. Celem przygotowywanego badania
jest opisanie stosunków pomiędzy dwiema głównymi grupami pracowników
ochrony zdrowia: lekarzami i pielęgniarkami w Polsce. Metoda zbierania
danych miała charakter badań fokusowych (FGI) prowadzonych według
przygotowanego
scenariusza,
po
jednym
wywiadzie
zogniskowanym
w obu grupach badanych (lekarze, pielęgniarki). Celem badań fokusowych
było m.in. próba odpowiedzi na pytania dotyczące oczekiwań badanych
grup zawodowych oraz możliwych rozwiązań w budowaniu relacji lekarzpielęgniarka. Zdiagnozowanie i określenie płaszczyzn i przyczyn antagonizmów
ma na celu opisanie i przemodelowanie relacji zawodowych na rzecz
profesjonalnych zespołów terapeutycznych działających na zasadzie partnerstwa,
które są odpowiedzialne za zdrowie i życie pacjentów i spełniają oczekiwania
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współczesnej medycyny, a w praktyce usprawniają działalność i podnoszą jakość
usług w instytucjach medycznych.
Słowa klucze: lekarz, pielęgniarka, relacje, FGI
Summary
Fighting for the life and health of the sick is a real essence of ethics
and a common denominator for the medical and nursing professions.
The particular importance of this relation is determined by the fact that it codetermines the effectiveness of restoring the patient to health. The purpose of this
study is to describe the relationships between two main groups of health care
workers, i.e. doctors and nurses, in Poland. The data collection method was that
of Focus Group Interview (FGI). The interview was carried out according
to a previously prepared outline, i.e. a separate interview for each focus group
(one for the doctors and one for the nurses). The purpose of the study was, among
other things, an attempt to answer questions about the expectations of the groups
surveyed and the possible solutions in building a doctor-nurse relationships.
Diagnosing and determining the core and causes of antagonism are intended
to describe and remodel professional relationships in order to form professional
therapeutic teams which will be based on real partnerships and which
are responsible for the health and well-being of patients and meet the expectations
of modern medicine. In practice, they should make the system more efficient and
improve the quality of service in medical institutions.
Key words: doctor, nurse, relationships, FGI
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ANALIZA WIEDZY KOBIET W WIEKU PROKREACYJNYM
W ZAKRESIE DZIAŁAŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD
PROFILAKTYKI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ RAKA SZYJKI MACICY

Wprowadzenie
Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rak szyjki macicy
stanowi drugą pod względem wysokości współczynnika zachorowalności
przyczynę występowania nowotworów złośliwych u kobiet. W Polsce co roku notuje

310

1

się około 4,9 tys. nowych zachorowań z tego powodu. Największą liczbę nowych
przypadków obserwuje się w krajach rozwijających się (blisko 85%). Szczególnie
niepokojącym jest fakt, że w Polsce mimo wielu akcji profilaktycznych,
w porównaniu do innych krajów Europy współczynnik zachorowalności
2,3
i umieralności jest jednym z najwyższych.
Jednocześnie, według danych
Krajowego Rejestru Nowotworów, wskaźnik przeżyć 5-letnich na tę chorobę
4
w populacji polskiej należy do jednych z najniższych wśród krajów europejskich.
Jedną z najważniejszych przyczyn takiej sytuacji jest wysoki stopień
1
zaawansowania choroby u wielu pacjentek w momencie rozpoznania nowotworu.
W związku z powyższym, zachorowania na raka szyjki macicy można uznać
w naszym kraju nie tylko za poważny problem zdrowotny, ale również społeczny
3
i organizacyjny.
Dzięki wynikom przeprowadzonych badań klinicznych wyodrębniono czynniki
ryzyka mogące mieć związek z zachorowaniem na raka szyjki macicy. Wśród
głównych wymienia się zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
4,5
zwłaszcza typami 16 oraz 18 o wysokim potencjale onkogennym.
Do pozostałych, spośród wymienianych najczęściej, zaliczany jest wiek (szczyt
zachorowań w Polsce przypada na 6 dekadę życia), nieodpowiednia dieta, liczba
porodów, niski status społeczno-ekonomiczny oraz obciążony onkologicznie
1,4,6
wywiad rodzinny.
Bez wątpienia, zarówno znajomość czynników ryzyka
nowotworzenia w obrębie szyjki macicy wśród kobiet, jak również umiejętność
szybkiej identyfikacji objawów mogących sugerować stan chorobowy, pozwoliłyby
na ograniczenie liczby nowych zachorowań i zmniejszenie współczynnika
7
umieralności z tego powodu. Wymierne znaczenie należy przypisać także
badaniom przesiewowym, umożliwiającym wykrycie zmian chorobowych
we wczesnym stadium zaawansowania. Niestety, z danych Krajowego Rejestru
Nowotworów wynika, że zaledwie 27% Polek regularnie wykonuje badanie
4,8
cytologiczne w ramach badań profilaktycznych.
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Cel pracy
Celem niniejszej pracy była analiza stanu wiedzy kobiet w wieku
prokreacyjnym na temat czynników ryzyka kancerogenezy w obrębie szyjki macicy
oraz określenie stopnia ich świadomości w zakresie metod wczesnego wykrywania
schorzenia.
Materiał i metoda
Do analizowanej grupy włączono 299 kobiet w przedziale wiekowym 18-45 lat.
Badanie miało charakter dobrowolny i anonimowy. Wykorzystano w nim metodę
sondażu diagnostycznego, technikę ankietową, posługując się autorskim
kwestionariuszem ankiety. Składał się on z pytań dotyczących danych społecznodemograficznych (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, status zatrudnienia,
liczba dzieci, stan cywilny, status socjoekonomiczny, zachorowanie na raka szyjki
macicy w rodzinie), a w jego drugiej części także z pytań związanych z wiedzą
o profilaktyce pierwotnej i wtórnej raka szyjki macicy. Narzędzie badawcze
opracowano w oparciu o cytowaną w niniejszej pracy literaturę przedmiotu. Sondaż
przeprowadzono w okresie od marca do sierpnia 2017 r., wśród kobiet
zgłaszających się na wizytę lekarską w Centrum Medycznym NZOZ Endo-Medica
w Bydgoszczy. Na realizację badania otrzymano zgodę Komisji Bioetycznej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy
nr 156/2017. Zgromadzone wyniki kodowano w programie Microsoft Office
Excel 2007.
Wyniki badania
W badanej grupie przeważały kobiety posiadające wykształcenie wyższe
(60,54%). Większość respondentek zamieszkiwała tereny miejskie (69,90%).
W czasie trwania prowadzonego badania 72,58% próby była zatrudniona
w ramach umowy o pracę. Ponad połowa kobiet (52,84%) nie posiadała dzieci,
61,20% z badanych deklarowało pozostawanie w związku małżeńskim.
Ponad połowa badanych kobiet (52,51%) oceniła swój status socjoekonomiczny
jako dobry. U większości kobiet (93,98%) nie wystąpiły w rodzinie w przeszłości
zachorowania na ten rodzaj nowotworu złośliwego. Na pytanie dotyczące częstości
zgłaszania się do lekarza ginekologa, 36,79% kobiet opowiedziało się za potrzebą
odbycia wizyty raz w roku, 27,09% raz na pół roku, a 25,75% kobiet tylko
wówczas, kiedy odczuwają niepokojące dolegliwości. Najczęstszym powodem
wizyt ginekologicznych było badanie kontrolne (65,55%). Niecałe 20% odpowiedzi
dotyczyło zarówno odczuwania dolegliwości, jak i problemów z płodnością.
Tabela nr 1: Socjodemograficzna charakterystyka grupy badanej (n=299).

Lp.

Pytanie

1.

Wykształcenie:

2.

Miejsce zamieszkania:

Kafeteria
1. podstawowe
2. zawodowe
3. średnie
4. wyższe
1. wieś
2. miasto

N

Procent
(%)

8
27
83
181
90
209

2,68%
9,03%
27,76%
60,54%
30,10%
69,90%
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3.

Status zatrudnienia:

4.

Liczba dzieci:

5.

Stan cywilny:

6.

Jak ocenia Pani swój
status socjoekonomiczny:

7.

Czy w Pani rodzinie bądź
w grupie najbliższych
znajomych ktoś chorował
na raka szyjki macicy:

8.

Jak często zgłasza się
Pani do lekarza
ginekologa:

9.

Powodem zgłoszenia się
na wizytę ginekologiczną
jest najczęściej:

1. praca etatowa
3. emerytura
4. renta chorobowa
5. bezrobotna
6. własna działalność gospodarcza
1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4
1. panna
2. mężatka
3. wdowa
4. rozwiedziona
1. niski
2. średni
3. dobry
4. bardzo dobry

217
6
1
49
30
158
79
52
8
2
97
183
5
14
6
103
157
33

72,58%
2,01%
0,33%
16,39%
10,03%
52,84%
26,42%
17,39%
2,68%
0,67%
32,44%
61,20%
1,67%
4,68%
2,01%
34,45%
52,51%
11,04%

1. tak

18

6,02%

2. nie

281

93,98%

77

25,75%

110
81
21
196
23
59
59

36,79%
27,09%
7,02%
65,55%
7,69%
19,73%
19,73%

1. gdy odczuwam niepokojące
dolegliwości
2. raz w roku
3. raz na pół roku
4. rzadziej niż co 3 lata
1. badanie kontrolne
2. przedłużenie antykoncepcji
3. odczuwanie dolegliwości
4. problemy z płodnością

Pozostałe pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczyły wiedzy kobiet
na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka szyjki macicy. Wśród objawów
mogących sugerować zachorowanie na raka szyjki macicy największy odsetek
kobiet wskazało krwawienie, które pojawia się pomiędzy regularnymi krwawieniami
miesięcznymi (76,59%), ból w podbrzuszu (63,21%) oraz obfite upławy z pochwy
(44,48%). Każdy z pozostałych wariantów odpowiedzi takich jak: krwawienie
po stosunku, prysznicu lub badaniu ginekologicznym, krwawienie miesięczne,
które trwa dłużej i jest bardziej obfite niż zwykle, krwawienie po menopauzie,
ból podczas stosunku, wskazało 30% respondentek.
W przypadku pytań dotyczących czynników predysponujących do
zachorowania na raka szyjki macicy, 85,95% kobiet wskazało na zachorowanie na
raka szyjki macicy w rodzinie. 69,57% badanych wymieniło przewlekłe zakażenie
wirusem brodawczaka ludzkiego (Herpes Papilloma Virus – HPV) – zwłaszcza
typem 16 i 18 tego wirusa lub innymi typami onkogennymi, 35,79% – zakażenia
chlamydiami, HIV, CMV, EBV oraz przewlekłe bakteryjne zakażenia pochwy,
34,11% – dużą liczbę partnerów płciowych, 30,77% – wieloletnie palenie
papierosów. Za główne źródło informacji na temat profilaktyki raka szyjki macicy
kobiety uznały Internet (65,55%), czasopisma i gazety (36,45%) oraz informacje
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uzyskiwane od lekarza ginekologa lub położnej (34,11%). Prawie ¾ próby
stwierdziło, iż prezerwatywa zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem HPV, ale nie
eliminuje go całkowicie.
63,88% respondentek uznało, iż Populacyjny Program Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat,
33,78% było zdania, iż dotyczy on kobiet w każdym wieku. Wśród możliwych do
wyboru odpowiedzi na temat Założeń Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy 75,59% kobiet wskazało na wykonywanie
profilaktycznego badania cytologicznego u kobiet w przedziale wiekowym
25-59 lat. Według 93,65% włączonych do próby kobiet najważniejsze badanie
pozwalające wykryć wczesne zmiany w obrębie szyjki macicy to cytologia,
która polega na ocenie wymazu z kanału szyjki macicy (96,32%). Zdaniem 66,56%
respondentek cytologię powinno się wykonywać raz na rok, jednak tylko 38,80%
badanych zdeklarowało, iż poddało się badaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Na pytanie dotyczące otrzymania przez kobiety zaproszenia na bezpłatne badanie
cytologiczne, uzyskano zbliżone wyniki (44,48% dla odpowiedzi „tak” vs. 55,52%
dla odpowiedzi „nie”).
Szczegółowa analiza udzielonych odpowiedzi w zakresie wiedzy na temat
wirusa brodawczaka ludzkiego wykazała, iż 81,27% kobiet uznało ten patogen
za główną przyczynę rozwoju raka szyjki macicy. Towarzyszyła temu świadomość
o możliwości wykonania szczepień ochronnych przeciw HPV. Ponadto 75,92%
respondentek wskazało, iż wirus HPV przenoszony jest głównie drogą płciową oraz
poprzez kontakt bezpośredni dotyczący skóry okolic zewnętrznych narządów
płciowych. Ponad połowa włączonych do badania kobiet (51,84%) oceniła swój
stan wiedzy na temat czynników ryzyka i profilaktyki raka szyjki macicy jako średni.
Dyskusja
Niniejsza praca poświęcona została analizie i omówieniu wiedzy kobiet
w wieku produkcyjnym na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka szyjki macicy.
Pomiaru badanych zmiennych dokonano w grupie 299 kobiet, posługując się
autorskim kwestionariuszem ankiety, opracowanym w oparciu o dostępne
aktualnie dane, dotyczące epidemiologii, czynników ryzyka zachorowania,
objawów klinicznych oraz metod wykrywania tej choroby. Wyniki, przedstawione
w formie analizy opisowej, dowodzą posiadania przez grupę badaną
niewystarczającej wiedzy w zakresie opisywanego schorzenia. Wskazują również
na potrzebę rozszerzenia edukacji prozdrowotnej, co może przyczynić się
do obniżenia współczynnika zachorowalności i umieralności na nowotwory
żeńskiego narządu rodnego.
Na niewystarczającą wiedzę kobiet w zakresie działań wchodzących w skład
profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka szyjki macicy, zwracają uwagę także inni
1-3,5-9
autorzy.
Analiza wyników badań własnych wykazała, że większość badanej
próby nie potrafiła wymienić kilku podstawowych objawów klinicznych, mogących
sugerować toczący się w obrębie szyjki macicy proces chorobowy.
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Podobne wnioski przedstawiła Gawron i wsp. W badaniu przeprowadzonym
wśród studentek uczelni medycznej wykazano, że młode kobiety za główne
czynniki ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy uważają dużą liczbę partnerów
seksualnych oraz zakażenia wirusem HPV. W analizowanym przez nas materiale
klinicznym również najwięcej respondentek wskazało przewlekłe zakażenie
wirusem brodawczaka ludzkiego jako główny czynnik ryzyka nowotworzenia
w obrębie szyjki macicy.
Osoby z badanej grupy w zdecydowanej większości oceniły swój poziom
wiedzy o problemach związanych z rakiem szyjki macicy jako średni. W badaniu
przeprowadzonym przez Kostrzewę-Zabłocką i wsp. uzyskano wyraźnie lepsze
wyniki. Jak wykazano, respondentki w przeważającej liczbie określiły posiadany
stan wiedzy na temat zasad profilaktyki tego nowotworu jako dobry (57%),
10
natomiast znacznie rzadziej jako średni (37% badanych).
Najczęściej wykorzystywanym przez analizowaną przez nas grupę kobiet
źródłem informacji na temat omawianego zachorowania, były dane pochodzące
z Internetu. Tylko zaledwie 34% ankietowanych jako źródło wskazało personel
medyczny. Odmienne wnioski w tym zakresie przedstawiono w opracowaniu
Iwanowicz-Palus i wsp. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, większość spośród
badanych czerpała wiedzę na temat różnych aspektów chorób nowotworowych
żeńskiego narządu rodnego od pracowników ochrony zdrowia, głównie od lekarza
11
ginekologa.
Badaniem wykonywanym w naszym kraju w ramach Populacyjnego Programu
12
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, jest cytologia. Z badań
własnych wynika, że 75% respondentek znało główne założenia tego programu.
96% kobiet posiadało wiedzę, że cytologia jest badaniem polegającym na ocenie
wymazu pobranego z kanału szyjki macicy. Podobne wyniki uzyskali inni
1,13
autorzy.
W opracowaniu Sawaryn i Wróbel stwierdzono, iż ponad 90%
badanych uważało regularnie wykonywaną cytologię za najskuteczniejszy sposób
13
wykrycia raka szyjki macicy.
W obserwacjach przeprowadzonych przez
Pasławską i wsp. dowiedziono dodatkowo, że większą wiedzą na temat badania
cytologicznego cechowały się kobiety mieszkające w mieście, aktywne zawodowo
12
oraz posiadające wykształcenie wyższe.
W analizowanej przez nas grupie przeważała opinia (66,56% respondentek)
o konieczności wykonywania badania cytologicznego w celach profilaktycznych raz
w roku. Pozostałe badane udzieliły innej odpowiedzi. O istnieniu znacznych
rozbieżności dotyczących tego zagadnienia donoszą analizy przeprowadzone
10,11,14
także przez innych autorów.
10
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W opracowaniu Cholewickiej i wsp. wykazano, iż tylko 30% badanych miało
świadomość istnienia szczepionki ograniczającej ryzyko rozwoju raka szyjki
15
macicy. W badaniu własnym ponad 81% kobiet wiedziało o możliwości takiego
sposobu przeciwdziałania wystąpieniu zachorowania.
Osiągnięciu lepszej frekwencji w badaniach profilaktycznych w sposób
11
wymierny sprzyja szeroko prowadzona edukacja prozdrowotna. Jak podkreślono
w większości cytowanych powyżej badań, dzięki zwiększeniu świadomości kobiet
w zakresie profilaktyki chorób nowotworów żeńskich narządów płciowych, będzie
możliwa poprawa ich wiedzy na temat metod wczesnego wykrywania zachorowań
oraz unikania czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy.
Streszczenie
Analiza epidemiologiczna występowania raka szyjki macicy na terenie krajów
europejskich wskazuje, na fakt, że w Polsce współczynnik zachorowalności
i umieralności jest jednym z najwyższych.
Celem niniejszej pracy była analiza stanu wiedzy młodych kobiet w zakresie
profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka szyjki macicy. Badanie zrealizowano
w Centrum Medycznym NZOZ Endo-Medica w Bydgoszczy, po uzyskaniu zgody
Komisji Bioetycznej. Objęto nim 299 kobiet. Posłużono się metodą sondażu
diagnostycznego, techniką ankietową. Na potrzeby badania w oparciu o cytowaną
literaturę skonstruowano autorski kwestionariusz ankiety. Sondaż miał charakter
dobrowolny i anonimowy.
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na ogromną potrzebę szeroko
prowadzonej edukacji onkologicznej, celem zwiększenia wiedzy i świadomości
kobiet w wieku prokreacyjnym na temat czynników ryzyka nowotworzenia
w obrębie szyjki macicy oraz metod wczesnego wykrywania zmian chorobowych.
Słowa klucze: rak szyjki macicy, czynniki ryzyka, profilaktyka
Summary
The epidemiological analysis of cervical cancer incidence in European
countries indicates that in Poland the morbidity and mortality rate is one
of the highest.
The aim of the study was the young women’s knowledge analysis
of prevention of primary and secondary cervical cancer. The study was carried out
at the Medical Center NZOZ Endo-Medica in Bydgoszcz, after obtaining
the approval of the Bioethics Committee. The diagnostic survey method was used
in the study. The author's questionnaire was created, which filled 299 women.
The survey was voluntary and anonymous.
The results of this study indicate the need for broadly oncology education
to increase the knowledge and awareness of procreation-aged women on cervical
cancer risk factors and methods for early detection of lesions.
Key words: cervical cancer, risk factors, prevention
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ZNACZENIE MARKI I ZNAKÓW JAKOŚCI W PROMOCJI ŻYWNOŚCI
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Architektura marki
W literaturze przedmiotu pojęcie marki tłumaczy się w trzech zasadniczych
znaczeniach: rola poznawcza i opisowa czasem symboliczna, jest znakiem
firmowym, określa producenta i produkt. Marka określa jakość wyrobów,
produktów, odróżnia od innych, chroni przed podrabianiem. Tak używa się
określenia czekolada marki Milka lub kuchenka marki Amica. Marki wyznaczają
trendy, odróżniają produkty od podobnych wyrobów innych producentów na rynku.
W drugim szerszym znaczeniu marka występuje w roli nazwy producenta. Marka
wzbudza skojarzenia, postawy i zachowania emocjonalne, buduje oceny:
od pozytywnych smacznych, zdrowych, świeżych, odżywczych do negatywnych,
niezdrowych, nienaturalnych itd. W trzecim znaczeniu marka spożywcza jest
utożsamiana głównie z jej właścicielem. Skojarzenia z nią związane charakteryzują
otoczenie produkcji czy hodowli, zdrowy klimat, atmosferę bezpiecznej produkcji,
prospołeczny wizerunek danej osoby, organizacji lub instytucji. Marka bywa
symbolem osób, które cieszą się uznaniem, sławą, szczególną opinią,
np. w Polsce marka Gesler, Makłowicz, Okrasa. Istnieją też przedsiębiorstwa,
które utraciły zaufanie klientów i są postrzegane jako „zła marka”, i to niezależnie
od tego, jaki miały wpływ na ukształtowanie się takiego wizerunku. Między innymi
ConAgra to korporacja, do której należą marki takie jak: Hunt, Healthy Choice,
Marie Callender’s, Orville Redenbacher, Slim Jim, Reddi-wip, Egg Beaters, Hebrew
National, P. F. Chang’s, i Bertolli – etykietuje wiele swoich produktów używając
frazy „wykonane z wszystkich naturalnych składników.” ConAgra został uznany
za winnego w sprawie złamania kodu zanieczyszczeń bakteryjnych i zdrowia
w swoich fabrykach przetwórstwa spożywczego, które zagrażają konsumentom,
a w niektórych przypadkach spowodowały śmierć. Kraft Foods to firma, która
używa ser Krafta Mac N (Mac’n cheese) ma tak piękny złoty odcień, ponieważ
zawiera sztuczny barwnik agent Yellow nr 6, który powoduje nadpobudliwość,
astmę, choroby skóry, a nawet nowotwór. W roku 2013, Kraft pod wpływem
nacisku społecznego usunął sztuczne barwniki, ale dziesiątki tysięcy ludzi już
spożyło ich produkty. Kraft ukrywa obecność GMO w żywności i walczy
z przepisami o etykietowaniu niebezpiecznych składników. Ich wysoko
przetworzone produkty zawierają duże ilości tłuszczu, cukru i sodu. Stosują
również w swoich produktach GMO. Heinz stosował fałszywe reklamy. Okłamywali
społeczeństwo przez znakowanie produktów wytworzonych z GMO, jako
naturalne. Faktem jest, że korporacja ma na swoim koncie częste przypadki
oszukiwania opinii publicznej. Nestlé jest jedną z trzech firm korzystających z GMO
w produktach dla niemowląt. Nestlé słynie z używania trucizny „melaminy”. Jest to
ta sama substancja chemiczna, która spowodowała choroby u co najmniej 50.000
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chińskich niemowląt w 2008 roku. PepsiCo – znaczna większość produktów Pepsi
zawiera 4-metyloimidazol, lub 4-MEL, który przyczynia się do powstania komórek
rakowych. Współcześnie pojęcie marki (ang. brand) stosowane jest zwykle
w sformułowaniu Philipha Kotlera, który sprecyzował, że „marka to nazwa, termin,
symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług
sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji”. Zdaniem Kotlera
marka nie tylko identyfikuje sprzedawcę lub producenta. „W istocie marka stwarza
obietnicę sprzedawcy ciągłego dostarczania konkretnego zbioru cech, korzyści
i usług nabywcy”, a „najlepsze marki oznaczają gwarancję jakości”. Z marką wiąże
się sześć skojarzeń. Dotyczą one: 1) szczególnych cech produktu (branża, cena,
prestiż), 2) wydatnych korzyści (zbiór cech, walory funkcjonalne i emocjonalne),
3) wartości dostarczanych przez producenta (niezawodność, bezpieczeństwo,
estetyka), 4) kultury (narodowej, organizacyjnej, jakości), 5) osobowości (postaci
publicznej, zwierzęcia, obiektu architektonicznego) oraz 6) użytkownika
(sugerowanie rodzaju klienta kupującego i użytkującego produkt). Markę rozpatruję
się przede wszystkim w kategoriach marketingowych, sprzedaży wizerunku.
W szerokim ujęciu marketing jest definiowany jako „działania wykonywane
przez jednostki lub organizacje, zarówno nastawione na zysk, jak inne,
które umożliwiają, ułatwiają i popierają taki przebieg wymiany, by był on
satysfakcjonujący dla obu stron”. Owa „satysfakcjonująca wymiana” prowadzi
do zaspokajania oczekiwań jednostek oraz różnie określanych grup (narodowych,
regionalnych, społecznych) i wkracza także na inne pola niż gospodarka.
Przykładem tego może być marketing polityczny uprawiany wewnątrz kraju,
jak i zewnętrzny, związany z promocją państwa lub marketing społeczny, który
prowadzą organizacje niedochodowe, non-profit.
Marketing marki
Marketing marki występuje na wielu poziomach i dotyczy wielu stref
działalności w biznesie sferze publicznej, a przede wszystkim społecznej. Działania
i prace marketingowe związane z marką i dla rozwoju marki skierowane są głównie
do produktów i usług. Aktualnie te działania się rozszerzyły na obszary państwa,
regionów i miejscowości również w naszym kraju. Na szczycie tej piramidy
funkcjonuje marketing międzynarodowy, globalny, który polega na kształtowaniu
wizerunku państwa na arenie międzynarodowej i światowych rynkach produktów
spożywczych również na arenach politycznych. Wizerunek państw w głównej
mierze określa postrzeganie aktywności i oferty danego państwa. Polityka
marketingowa na szczycie wywołuje skojarzenia, odczucia, emocje i wpływa
na opinię publiczną, zachowania społeczne i postawy konsumenckie na całym
świecie. Ma ogromny wpływ na budowanie strefy przedsiębiorczości eksportu
i importu żywności, partnerstwa biznesowego. Niejednokrotnie powszechna
jest zależność pomiędzy wizerunkiem danego państwa a zachowaniami klientów.
„Nabywcy oceniają produkty na podstawie „kraju pochodzenia”. (...) budują swoje
preferencje na podstawie osobistych doświadczeń i stereotypów narodowych
dotyczących jakości, pewności czy serwisu” (Kotler, op. cit., 174). Znaczenie
tej kwestii obrazują korzyści, jakie uzyskują właściciele dobrych marek
spożywczych, którzy kapitalizują rynkowo renomę i prestiż, jakim cieszą się
niemieckie słodycze, japońska herbata, niemieckie produkty AGD, francuskie sery
i wino. Wskutek globalizacji marketingowej i rosnących wielkich korporacji
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międzynarodowych coraz trudniej identyfikować je państwowo lub narodowo tym
samym regionalnie. Jednak „kraj pochodzenia” produktu spożywczego, podobnie
jak skojarzenia związane z wizerunkiem państw, nadal są bardzo ważnymi
kategoriami marketingowymi. W Polsce stosunkowo dużo produktów niestety
wymaga wsparcia zarówno na szczycie marketingowym jak i na poziomie
regionalnym i lokalnym. Wiele produktów polskich stało się integralnym
składnikiem marketingu terytorialnego. Są one definiowane jako zarządzanie
dla zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców i turystów przez ich ciągłe
poszukiwanie, rozpoznanie i przewidywanie zmian. Działania obejmują prace
strategiczne dla promocji produktów spożywczych i techniczne realizowane przez
JST, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa dla angażowania nowych zasobów.
Rynek produktów spożywczych ulega ciągłym zmianom, dzięki którym tworzy się
nowe produkty ściśle powiązane z trendami konsumpcyjnymi. Jednym z nich jest
ogromny nacisk na produkcje żywności ekologicznej, na którą zapotrzebowanie
zdecydowanie się zwiększa [Kazimierczak, Rembiałkowska 2007, KowalczukVasilevi in. 2011, Raport o stanie... 2013]. Podstawowym czynnikiem dla rozwoju
tej produkcji jest moda na zdrowy tryb życia w tym również sprawność fizyczną.
Konsumpcja ilościowa zaczyna ustępować konsumpcji jakościowej, zdecydowanie
kupujemy mniej produktów, ale lepszych ze względu na ich skład z korzyścią
dla zdrowia [Bryła, Domański, 2013]. Równocześnie, jak wynika z Raportu
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Wyniki badań… 2012], coraz więcej
producentów i przetwórców decyduje się na rozpoczęcie działalności w branży
żywności ekologicznej. Poszczególne państwa Unii Europejskiej, również polska
oferują dotacje dla rolników i przetwórców rozpoczynających produkcję
ekologiczną, tym samym wpływając na przestawienie się z rolnictwa
konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne, które w dużo większym stopniu
oddziałuje pozytywnie na środowisko naturalne. W świetle światowych skandali
związanych z zanieczyszczeniem żywności i obecnością sztucznych dodatków,
konsumenci przywiązują większą uwagę na bezpieczeństwo żywności sięgając
po certyfikowaną żywność ekologiczną [Łuczka-Bakuła 2007]. W UE i jej
państwach członkowskich stosowane są systemy certyfikacji i kontroli żywności
ekologicznej, a produkty ekologiczne muszą być odpowiednio znakowane
[Rozporządzenie Rady(WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007: w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, Dz.U. L 189]. Znakowanie opakowań pozwala
również na komunikację z konsumentem, wskazując jednoznacznie na to, że dany
produkt powstał w warunkach ekologicznych metod produkcji [Adamowicz,
Jasiulewicz 2003, Żakowska-Biemans, Gutkowska 2003] i odnosząc się
do jednego z najważniejszych czynników wyboru żywności ekologicznej, jakim jest
bezpieczeństwo produktów [Górna i in. 2008]. Jak pokazują badania [Adamowicz,
Jasiulewicz 2003], postawa konsumentów względem żywności ekologicznej zależy
od wielu czynników, a na jej zmianę ma wpływ przede wszystkim Znajomość
znaków ekologicznych wśród młodych konsumentów 83 poziom świadomości
ekologicznej [Fleszar, Stasiak 2006, Konieczny i in. 2013], świadomości
żywieniowej [Goryńska, Ratajczak 2010] i świadomości konsumenckiej
[Śmiechowska 2011, Szulc, Rykowska 2012]. Konsument w dużej mierze
w przypadku kategorii produktu spożywczego podejmuje decyzję w oparciu
o czynniki sytuacyjne, w tym analizę informacji zawartych na opakowaniu produktu.
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W myśl Ustawy o rolnictwie ekologicznym z 25 czerwca 2009 roku [Dz.U.
2009 nr 116 poz. 975], znaki ekologiczne stanowią dla konsumenta
gwarancję ekologicznego pochodzenia produktu i odróżniają go od produktu
konwencjonalnego.
Pozytywny wizerunek jest największym kapitałem
Jaki największy kapitał może posiadać człowiek, instytucja, przedsiębiorstwo,
miasto lub region to pozytywny lub niestety negatywny wizerunek (Image). Image –
zarówno pozytywny, jak i negatywny – wyznacza granice interpretacji wszelkich
informacji na temat produktu, projektu, usługi szczególnie związanej z żywnością
Znaczenie wizerunku dla postrzegania miasta lub regionu w obrębie produkcji
żywności powoduje, że wiele ośrodków aktywnie pracuje nad swoim obrazem
w komunikacji z odbiorcami.
Powstanie rynku żywności regionalnej w Polsce jest bezpośrednim efektem
integracji z UE, gdzie przyznawanie oznaczeń ChNP, ChOG i GTS jest narzędziem
polityki jakości żywności i tworzenia pozytywnego wizerunku. Produkcja regionalna
sprzyja poprawie sytuacji mniejszych gospodarstw rolniczych i lokalnych
producentów oraz zwiększaniu konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej
regionów. Niestety żadna instytucja w Polsce nie monitoruje tego rynku,
tymczasem kontrole Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
(IJHARS) wykazują liczne przypadki nieuczciwej konkurencji, co wpływa
na negatywny odbiór nie tylko samej żywności ale i całego regionu. Wiedza
konsumentów o znaczeniu i obszarze stosowania unijnych oznaczeń jest bardzo
mała, tym samym wizerunek produktów spożywczych i rynku regionu bywa niestety
zniekształcony. Większość z nas nie wie, jakie produkty są nimi oznakowane
i nigdy ich nie widziała. Znajomość polskich produktów bez podawania ich nazw
konsumentom ogranicza się do oscypka, ich spożywanie jest okazjonalne:
podczas wyjazdów, imprez okolicznościowych lub promujących tę żywność, a ceny
w opinii konsumentów są zbyt wysokie.
Dlatego szereg działań nad wypracowaniem pozytywnego wizerunku można
wymienić m.in. wyznaczenie pozycji na rynku, sformułowanie pozytywnego
przesłania reklamowego poprzez tworzenie sloganu i logo, a także jednolitego
obrazu-wzoru, wyróżniającego produkt lub usługę. Hasło reklamowe
dla miejscowości kojarzonej z produkcją rolną, regionu czy państwa stosuje się
po to, by zwrócić uwagę potencjalnego turysty, ale i lokalnego smakosza.
Inwestora natomiast w konsekwencji zachęcić do działań. Dobre hasło jest
dopasowane do grup docelowych, uwzględniają specyfikę konkurencji i plany
dotyczące przyszłości marek. Projektuje się je tak, aby budziły emocji, zwracały
uwagę i ułatwiały zapamiętanie przez stosowanie wieloznaczności, dowcipów
i stopniowego odkrywania. Pozytywny wizerunek marki produktów lub firm –
przekłada się na większą atrakcyjność inwestycyjną, większą „sprzedaż”
w znaczeniu większej konkurencyjności i nowych perspektyw rozwoju. Skojarzenia
związane z oliwkami greckimi, serem francuskim czy śledziem bałtyckim
są w marketingu równie cennym atutem, gwarancją atrakcji przyrodniczych
i kulinarnych przyciągających miliony turystów. Marka stanowi pewien szczególny
rodzaj aktywów, który wymaga ciągłego zarządzania, podlega rynkowej
wycenie, należy w sposób ciągły przypominać konsumentowi i jej istnieniu
i potrzebie zakupu.
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Problem dotyczy to również marketingu terytorialnego, regionalnego i jest on
na tle nowych koncepcji marketingu produktów spożywczych niezwykle ważny,
również z uwzględnieniem doświadczeń promocji miast i regionów, w tym gmin
wiejskich i miast przemysłowych [zob. T. Markowski (red.) Marketing terytorialny,
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, 2002].
Marketing marki terytorialnej jest siłą napędową gospodarki rynkowej
na całym świecie, a jego rola rośnie wraz z globalizacją i postępującym
umiędzynarodowieniem powiązań biznesowych na rynku żywności. Tendencja
ta znajduje swój wyraz w przyjmowaniu przez organizacje turystyczne orientacji
na rynki produktów spożywczych. Orientacja ta polega na: zbieraniu informacji
o potrzebach konsumentów i działaniach konkurentów, dzieleniu się tą informacją
i projektowaniem strategii, tworzenia wartości konsumenckich poprzez
zarządzanie produktem.
Marki produktów spożywczych różnią się wartością i siłą oddziaływania
na rynku, budzą zmysły: smakują, pachną, wyglądają. Marki spożywcze stanowią
ważny element niematerialnych i prawnych aktywów firmy, które w rezultacie
przyjmują jednak określone wartości księgowe. Silne marki również polskich
produktów spożywczych posiadają niejednokrotnie dużą wartość, która jest
przedmiotem kupna lub sprzedaży. Nie ma jednej metody wyceny wartości marki.
Głownie opiera się na różnicy rynkowej ceny produktów, wartości giełdowej akcji
lub wartości odtworzeniowej marki. Bazuje ona na takich aspektach marki,
jak: pozycja na rynku, stabilność marki, charakter rynku, umiędzynarodowienie,
tendencja rozwoju marki, wsparcie marketingowe dla danej marki oraz ochrona
prawna (rejestracja znaku handlowego itd.) Według rankingu stu najcenniejszych
marek światowych przedstawionego przez Interbrand w 2003 roku, pierwszych
pięć miejsc zajmowały firmy amerykańskie. Ich wartość jest szacowana
na gigantyczne kwoty (w USD): Coca Cola – ponad 70 mld, Microsoft – 65 mld,
IBM – 51,1 mld, General Electric – 42 mld, Intel – 31 mld. Kolejne firmy to fińska
Nokia – 29,5 mld, Walt Disney – 28,4 mld, McDonald’s – 24,7 mld, Marlboro –
22,1 mld, Mercedes – 21 mld11. Jakie korzyści daje posiadanie dobrych marek?
Ph. Kotler wymienia kilka zasadniczych przewag, jakie daje wysoki kapitał marki.
Firmy nim dysponujące ponoszą niższe koszty marketingu, istnieje już bowiem
wyższa świadomość i pewna lojalność klientów wobec marki. Firmy mają silniejszą
pozycję przetargową wobec dystrybutorów, gdyż klienci oczekują od nich
produktów danych marek (co przenosi się na zyski K. Przybyłowski, S.W. Hartley,
R.A. Kerin, W. Rudelus, Marketing, Dom Wydawniczy ABC (b.m.w.), 1998, s. 22.)
O znaczeniu tego obszaru działalności świadczy m.in. zjawisko dużego
zainteresowania stanowiskiem menedżera marki lub asystenta menedżera marki
w znanych firmach stanowiące kanał awansu do zarządu przedsiębiorstw. Znana,
rozpoznawalna marka łatwiej poszerza linie produktów i urozmaica ofertę,
wykorzystując zdobyte wcześniej wysokie zaufanie. Wreszcie dobra marka
zapewnia ochronę w ostrej konkurencji cenowej. Powyższe zalety dobrych marek
powodują, że ich kreowanie, podtrzymywanie i upowszechnianie jest ważnym
elementem polityki wielu państw, w tym marketingu narodowego, polityki
gospodarczej oraz promocji eksportu.
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Istota marki polskiej
Dobre, bo polskie to pierwsze hasło, jakim promowano polskie produkty
w okresie, kiedy na rynku zdecydowanie wybieraliśmy produkty zagraniczne.
Obecnie przedsiębiorcy w Polsce coraz częściej promują, swoje produkty
za granicą z powodzeniem próbują także średnie spółki. Historia największych
polskich spółek, dobrze znanych na rynku życia gospodarczego w Polsce,
w Europie i na świecie ma już co najmniej 20 lat. Mniejsze przedsiębiorstwa
są krócej na arenie międzynarodowej, ale również pojawiają się w dyskusjach
o marce polskiej. Wiele z nich to producenci specjalistycznych produktów i usług,
którzy kierują swoją ofertę głównie do innych podmiotów gospodarczych.
To niestety sprawia, że ich nazwy i marki nie są powszechnie znane. Bank HSBC
przeprowadził badanie, w ramach którego ankietował średniej wielkości spółki,
działające również poza Polską.
Niektóre ze średnich firm polskich osiągnęły pozycję globalnych liderów
w swoich branżach. W Europie nazywa się je „ukrytymi czempionami”. Próby
zidentyfikowania „ukrytych czempionów” były podejmowane również w Polsce
przez dr. Marka Dietla w badaniach firm spełniających kryteria określone przez
prof. Simona. Na polskim rynku wiele firm nie spełnia naukowych warunków
przynależności do grupy „ukrytych czempionów”, ale można je nazwać ukrytymi,
a raczej nieznanymi a odnoszącymi sukcesy. Działając ściśle według swoich
specjalizacji, rozwijają działalność i zdobywają zaufanie klientów. Postrzeganie
marki „Made in Poland” za granicą dzisiaj nie jest jednak jednoznaczne. W świetle
badań banku HSBC zależy ono od branży czy lokalizacji. W wielu gałęziach rynku
pochodzenie produktu czy usługi nie ma większego znaczenia, najważniejsza jest
jakość oferty. W przypadku członkostwa Polski w Unii Europejskiej i położenia
w środku Europy stanowi wsparcie dla rozwoju biznesu, dzięki sile, jaką w innych
częściach świata cieszą się marki „Made in EU” i „Made in Europe”. Istnieją jednak
branże, gdzie postrzeganie polskich produktów może być istotną barierą rozwoju
firmy. Bywa, ze polskie marki są zmuszone do akceptowania niższych cen
niż ich zachodni producenci, aby zyskać na konkurencyjności. Niejednokrotnie
okazuje się, że w odbiorze polskich firm — eksporterów łatwiejsze jest
rozpoczynanie ekspansji zagranicznej od odleglejszych rynków, które wolne
są od negatywnych skojarzeń i stereotypów dotyczących polskich produktów.
W raporcie banku WSBC czytamy: „percepcja produktów pochodzących z Polski
z czasem ulega poprawie, niemniej jednak przed nami jeszcze długa droga.
Nasz kraj słynie z wysokiej jakości żywności, ale wyzwaniem jest teraz budowanie
silnej marki w segmentach, gdzie produkty mają wyższą wartość, w obszarze dóbr
kapitałowych”. Inaczej sytuacja ma się na Wschodzie, gdzie „polskie produkty
cieszą się dobrą reputacją, co jest indywidualnym osiągnięciem firm, zbudowanym
na bazie długoletnich i dobrych relacji biznesowych, ale może też wynikać
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej zgodnie z logiką: unijne znaczy
zachodnie, znaczy dobre”. Polskie firmy produkujące produkty spożywcze
wchodzące na rynki zagraniczne, zmagają się z wyzwaniami społecznymi,
ekonomicznymi, kulturowymi na polu wewnętrznym jak i w otoczeniu biznesowym.
Proces ten niejednokrotnie wprowadza, a wręcz wymusza na kadrze kierowniczej
wprowadzanie procesów zarządzania zmianą, jak również wymaga zatrudnienia
i utrzymania pracowników z odpowiednimi kompetencjami umiejętnościami.
Eksport produktów wymaga stworzenia odpowiedniej struktury organizacyjnej,
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która pozwoli firmie utrzymanie wewnętrznej elastyczności, mimo coraz większych
rozmiarów organizacji i innego rozłożenia priorytetów. Priorytetem zasadniczym
jest utrzymanie się na rynku i właściwa ocena ryzyka. Niestety niejednokrotnie
negatywny wpływ na działalność ma ryzyko polityczne. Może ono ograniczać
możliwości międzynarodowej wymiany handlowej. Zmienność kursów walut
również uplasowała się wysoko w rankingu obaw, co jest naturalne dla firm
uczestniczących w międzynarodowej wymianie handlowej. Bariera bywa
utrzymywanie długofalowe produktów na rynku spożywczym głównie przez coraz
krótsze cyklami życie produktów. Podstawowym problemem i barierą jest często
brak wiedzy, umiejętności prowadzenia badań poszczególnych rynków
docelowych. Budowanie rozpoznawalności marki i zaufania. Znalezienie
odpowiednich lokalnych, regionalnych i zagranicznych partnerów biznesowych.
Budowanie konkurencji z globalnymi markami o znacznej sile kapitałowej. Marka
jest komunikacją marketingową w pigułce. Nie jest jedynie znakiem, ale przede
wszystkim nośnikiem wartości i jakości firmy lub produktu, a także obietnicą
spełnienia oczekiwań klienta. Przygotowana przez ministerstwo strategia
w 2015 roku miała zwiększyć konkurencyjność polskiej żywności na światowych
rynkach poprzez wzrost rozpoznawalności marki polskich produktów i pozytywny
wizerunek polskiej żywności. „Polska smakuje” – tym hasłem polski rząd chce
promować polską żywność na całym świecie. Slogan w środę przedstawił
wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. To część większej strategii.
Strategia promocji żywności opracowana została przez resort rolnictwa.
Przyjęte rozwiązania oparte zostały na bazie dokumentów programowych:
Programu działań MRiRW na lata 2015-2019 oraz Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia ma też doprowadzić do zwiększenia
wartości wywozu polskiej żywności, dywersyfikacji kierunków eksportu m.in.
poprzez otwieranie nowych rynków zbytu.
Strategia wyznacza priorytetowe kierunki promocji, które koncentrują
się na 14 perspektywicznych rynkach. Są to: w Azji – Chiny i Tajwan, Indie,
Japonia, Singapur, Wietnam, Kazachstan; w Afryce – Algieria, Egipt, Republika
Południowej Afryki; w Ameryce Północnej - Kanada, USA; w Europie Wschodniej –
Białoruś, na Bliskim Wschodzie – Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Iran. Produkty rolno-spożywcze będą też promowane w krajach unijnych,
które są największym odbiorcą polskiej żywności. Posiadanie marki nazwy i znaku
pozwala na odróżnienie firmy i jej produktów od konkurencji, ułatwia wprowadzanie
na rynek nowych produktów lub usług i ich późniejszą promocję i kreuje
wybory, dobrze zaprojektowana zyskuje lojalność konsumentów. Wydaje się,
że szczególnie dla produktów żywnościowych, w przypadku których bardzo
istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości, marka ma duże
znaczenie. Jednakże jednocześnie, ze specyfiki samego produktu, często wynika,
że utrudnione jest stosowanie marki.
Polska od 1 maja 2004 roku jest państwem członkowskim UE. Chociaż status
polityczny i gospodarczy Polski wpływa korzystnie na wizerunek Polski w świecie,
nie oznacza to, że obecnie wizerunek ten jest zadowalający szczególnie w branży
żywieniowej, produktów i usług spożywczych.
Badania Instytutu Marki Polskiej przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG)
i Instytutu Spraw Publicznych wskazują niestety, ze skojarzenia, jakie mają
konsumenci krajów UE na temat Polski są raczej niekorzystne, mają charakter
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stereotypów znanych z przeszłości: kraj rolniczy, zacofany, biedny, obcy kulturowo
i cywilizacyjnie). Jak wynika z badań Instytutu Marki Polskiej przy KIG, nasi
sąsiedzi Niemcy, postrzegają Polaków ambiwalentnie lub negatywnie, przede
wszystkim jako ojczyznę papieża Jana Pawła II oraz kraj pięknych kobiet. Francuzi
uważają, że Polska to odległy kraj Europy Wschodniej, kojarzony z Lechem
Wałęsą, surowym klimatem. Brytyjczycy postrzegają Polskę jako jeden z wielu
biednych krajów pokomunistycznych i emigracji zarobkowej Polaków głównie
właśnie do Wielkiej Brytanii. Badaniami objęto Austrię, Hiszpanię, Francję, Szwecję
i Wielką Brytanię), wspólnym mianownikiem wizerunku Polski w tych krajach jest
duży „obszar niewiedzy”. Jego wskaźnikiem są chociażby odsetki respondentów,
którzy deklarują brak wiedzy lub pewności, co do istnienia w Polsce systemu
parlamentarnego. Takie poglądy wyraziło blisko 80 proc. Szwedów, 68 proc.
Hiszpanów, 63 proc. Brytyjczyków, 57 proc. Francuzów, 48 proc. Niemców
oraz 41 proc. Austriaków. Aktualnie nastąpiła spora zmiana eksportujemy
do krajów Unii Europejskiej coraz więcej produktów. Niesamowitą popularnością
cieszą się nasze owoce i warzywa, ale możemy się pochwalić i innymi specjałami.
Najbardziej istotne jest, aby je umiejętnie „sprzedać”. Produktami, które warto
promować na świecie są przede wszystkim owoce, piwa regionalne, warzywa
i wyrabiane z nich, możliwie jak najbardziej w zgodzie z naturą, przy niewielkiej
ingerencji chemii, produkty pochodne, takie jak ketchup. Działamy prężnie i coraz
więcej naszych produktów trafia na stoły w całej Europie. W 2013 roku uzyskaliśmy
ponad 6 mld euro salda w sprzedaży polskiej żywności do krajów UE. W sklepach
choćby w Londynie łatwo znaleźć produkty z Włoch czy Francji, to nasze produkty
nie są eksponowane. Być może wynika to z tego, iż nie mamy jednego,
zdecydowanie wybijającego się na tyle innych produktu?. Wspomniane państwa
budowały swoją markę i pozycję od wielu lat. My musimy w szybkim czasie
nadrobić mnóstwo zaległości w tym temacie. Dwa - rzeczywiście sprzedajemy
bardzo dużo towarów, ale nie są wyrażone w postaci marek oraz ikon znanych
wszędzie. Najpopularniejsza chyba polska wódka Żubrówka, którą kupimy
w Czechach, na Ukrainie, w USA, na Białorusi czy w Rosji. Wielokrotnie
nagradzana, rozpoznawalna i będąca przedmiotem zazdrości gorzelników z całego
świata. Młodzież powiedziałaby o niej „klasyka gatunku”. W kolejności Oscypek
twardy, słony, wędzony ser z mleka owczego, chroniony jako wyłączny polski
produkt regionalny przez Unię Europejską. Może być produkowany pod taką
nazwą tylko przez kilka podhalańskich gmin. Pierogi zna je każdy obcokrajowiec,
który odwiedził Polskę, Prince Polo produkowane od 1955 r. Popularne
w Czechach, na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Węgrzech czy... Islandii, gdzie jest
jednym z elementów tamtejszej popkultury. Znane chyba przez każdego Polaka
wafelki są mówiąc krótko i prosto bardzo smaczne i Mokate Kawa i inne wyroby
firmy z beskidzkiego Ustronia eksportowane są do ponad 70 krajów świata,
w tym do Włoch. Promocja marek polskich nabiera większego znaczenia
w kontekście znaczącego eksportu produktów żywnościowych z Polski. Jak wynika
z analizy danych Eurostat, w 2015 r. udział produktów rolno-spożywczych i używek
w łącznej wartości eksportu z naszego kraju wynosił ponad 13%. Żywność z Polski
eksportowana jest w dużej mierze niestety w formie nieprzetworzonej (np. owoce
i warzywa, zboża), jak też w formie półproduktów (mrożonki owocowe i warzywne,
mleko w proszku, mięso nieprzetworzone), czego następstwem jest często brak
marki. Jest to słabość polskiego eksportu żywności. Produkty takie charakteryzuje
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z reguły niska wartość dodana. Niewielu podmiotom udaje się funkcjonować
na rynku zagranicznym pod własną marką, oferując produkty do sprzedaży
detalicznej. Przykładem mogą być mrożonki Hortex sprzedawane na rynku
rosyjskim, polskie wódki, soki Kubuś, słodycze Wedel i Wawel, czy też batoniki
„Prince polo”. W kontekście struktury polskiego eksportu ważnym aspektem jest
zatem traktowanie polskich produktów całościowo i promowanie ich na rynkach
zagranicznych ze wsparciem różnego rodzaju organizacji. W świadomości
zbiorowej jednak krajów UE najbardziej rozpowszechnione są dwa rodzaje
skojarzeń związanych z Polską: duża niewiedza oraz negatywny obraz Polski
i Polaków. W ostatnich latach obraz ten dodatkowo wzmocniony przez obawy tanią
siłą roboczą, wzrostem destabilizacji powodowanej obniżaniem standardów
socjalnych oraz kosztami rozszerzenia UE na Wschód. Zgodnie z zasadami
marketingu takie skojarzenia przenoszone są również na produkty „kraju
pochodzenia”. Brytyjczycy, jeśli w ogóle kojarzą jakiekolwiek produkty wytworzone
w Polsce „w znacznym stopniu zgadzają się, że są one niedrogie, ale zarazem
nienowoczesne”. Na pytania dotyczące jakości, ceny, walorów użytkowych
i estetycznych czy produktów ekologicznych z Polski, większość Brytyjczyków
odpowiada „trudno powiedzieć, nie wiem”. Pozytywne opinie na temat polskich
produktów są rzadkie i wahają się od kilku do kilkunastu procent (np. raczej
nowoczesne – 6 proc., raczej dobrej jakości – 14 proc.). We wszystkich badanych
aspektach charakterystyki polskich produktów, oceny negatywne zdecydowanie
przeważają nad pozytywnymi, często nawet wielokrotnie. W Niemczech polskie
produkty są najczęściej nieznane bądź też kojarzone co najwyżej z wódką,
kiełbasą i słodyczami Wedla. Eksperci ds. marketingu podkreślają, że wizerunek
i promocja kraju jest równie ważny, jak produkcja. W takim ujęciu wizerunek staje
się często częścią tej produkcji. Przykładem są zachowania inwestorów
zagranicznych, którzy w ostatnich latach odbierają Polskę jako kraj mniej
atrakcyjny ze względu na biurokrację, nieprzewidywalność zmian prawnych,
korupcję, ryzyko braku stabilizacji gospodarczej i brak odpowiedniej infrastruktury.
Marka produktu a znak jakości w promocji żywności
Wielu producentów posiada więcej niż jeden produkt czy jedną markę,
które chce promować, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. W tym zakresie
można przyjąć różne strategie architektury marki: Portfel marek, Parasol marki,
Marka linii produktów, Marka źródła, Marka wspierająca. Np.: Nestle posiada
w swoim dorobku marki m.in.: Nescafe, Gerber, Neste, Maspex – Łowicz,
Tymbark, Lubella, Krakus, Farmio: jajka, świeże kurczaki, Lubelle Pełne Ziarno:
makaron nitki, makaron świdry z orkiszem, Piwo Żywiec Apa, Żywiec Bock, Żywiec
Porter , E. Wedel: Ptasie Mleczko. Dla porównania firma PepsiCo ogłosiła, że Diet
Mountain Dew, Brisk oraz napoje kawowe RTD (Ready-To-Drink) Starbucks
osiągnęły sprzedaż detaliczną o wartości ponad miliarda dolarów rocznie. Wzrost
sprzedaży tych napojów zapewnił poszerzenie portfolio marek PepsiCo do 22 linii
produktów. Obecnie firma PepsiCo oferuje największy na świecie asortyment
artykułów żywnościowych i napojów. Ale już w Polsce są przykłady szerokiej
architektury marki. Mondelez Polska to część rodziny firm Mondelez International
Inc. Pod zmienioną nazwą firma funkcjonuje w Polsce od kwietnia 2013 r.
Do Mondelez Polska należą takie marki jak: Milka, Alpen Gold, Prince Polo, Oreo,
Petitki, Delicje i Halls Marka produktu może być jednym z nośników gwarancji
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jakości, na którą w przypadku produktów żywnościowych konsumenci zwracają
coraz większą uwagę, dlatego też wybór właściwej architektury marki jest kwestią
wyjątkowo ważną. Marki produktów żywnościowych są niezmiernie istotnym
elementem prowadzenia działań promocyjnych w tym sektorze, który wymaga
szybkiej i określonej w czasie reakcji i działań marketingowych głównie ze względu
na fakt, że rynek żywności charakteryzuje się w dużej mierze występowaniem
produktów w formie świeżej, nieprzetworzonej, które często nie posiadają marki
zwłaszcza w odniesieniu do sektora owoców i warzyw. W tym sektorze jest bardzo
duże rozdrobnienie producentów i mała, przeciętna skala produkcji powoduje,
że poszczególni wytwórcy nie mają możliwości przebicia się na rynku firmując
produkty swoją nazwą i logiem. W ostatnich latach zaszły spore zmiany
w dystrybucji żywności, głównie z powodów logistycznych i promocyjnych, w tym
również w sprzedaży owoców i warzyw. Odbyło się to przy wsparciu grup
producentów owoców i warzyw z budżetu Unii Europejskiej. Rezultatem był szybki
proces konsolidacji gospodarstw ogrodniczych przy słabnącej roli rynków
hurtowych w dystrybucji żywności i rozwój sieci handlowych były czynnikiem, który
przyczynił się do przyspieszenia tego procesu. Producenci okazali się dobrymi
partnerami dla sieci handlowych, oferując większe i jednorodne jakościowo partie
towarów, bardzo często już pod marką grupy. Nastąpiło połączenie się
producentów w duże podmioty, co w kolejności sprzyjało jakości form
sprzedaży produktów. Pojawiły się inwestycje w magazyny, chłodnie, sortownie
czy też maszyny do pakowania produktów poprawiły jakość dystrybucji. Sprzedaż
warzyw i owoców pakowanych stworzyła poprawne możliwości kreacji marki
poszczególnych produktów. Promocja takich produktów nabiera już jednak
znaczenia bardziej indywidualnego, wskutek czego wzrosła odpowiedzialność
producentów za jakość wytwarzanych produktów żywnościowych. Działalność
promocyjna producentów rolnych, przetwórców żywności, mimo dużych zmian
w tym zakresie, jest jednak wciąż słabo rozwinięta. Promocji nie prowadzą małe
podmioty, dlatego też w takim wypadku odpowiedzialność za promocję biorą
różnego rodzaju związki i stowarzyszenia branżowe, które mogą korzystać
z szeregu funduszy na promocję. Podejście to pozwala na promocję żywności
w ujęciu ogólnym i tym samym na kreowanie marki zbiorowej takiej jak np. „polskie
jabłko” czy też, w ujęciu bardziej lokalnym, „karp zatorski”. W 2015 roku, powstała
aplikacja na smartfony „Polskie Marki”. Było to pierwsze w Polsce elektroniczne
narzędzie pozwalające sprawdzić, czy dana firma i marka należy do Polaków.
Miała ona jednak istotne wady, m.in. polegające na tym, że do wyszukania
należało wpisać konkretną nazwę firmy lub marki, a zatem trzeba było już je znać.
Ale kolejna aplikacja, która powstała pod koniec roku 2015 – aplikacja „Pola”,
wydana przez Klub Jagielloński. W przeciwieństwie do „Polskich Marek”,
nie zawierała ona kategorii usług, a jedynie produkty. Okazała się praktyczniejsza
dla użytkowników od pierwszej wersji „Polskich Marek” – dzięki wygodnej
możliwości sprawdzania produktów przez skanowanie ich kodów kreskowych
za pośrednictwem aparatu w telefonie komórkowym. Tu jednak również istnieje
kilka problemów – po pierwsze skanowanie kilku produktów po kolei zajmuje
stosunkowo sporo czasu, po drugie okazuje się, że nie wszystkie one są w bazie
danych – a na sprawdzenie tego faktu także musimy poświęcić swój czas.
Na chwilę obecną nowa wersja aplikacji dostępna jest w sklepie Google Play
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(Android) oraz sklepie App Store (iOS). Obecnie trwają pracę nad wersją
Windows Phone.
Dlatego prócz często stosowanej marki, gwarancją wysokiej jakości na rynku
żywnościowym są bardzo ważne certyfikaty poświadczające wysoką jakość
lub świadczące o specyficznym sposobie produkcji. To systemy certyfikacji
organizowane na poziomie unii europejskiej, administracji publicznej krajowej oraz
organizacji producentów. Wśród najważniejszych należałoby wymienić:
─ certyfikaty unijne: żywność ekologiczna; gwarantowana tradycyjna
specjalność; chronione oznaczenia geograficzne; chroniona nazwa
pochodzenia;
─ certyfikaty krajowe (rządowe): poznaj dobrą żywność; integrowana
produkcja jakość tradycja;
─ certyfikaty krajowe (samorząd gospodarczy): qmp; pqs; qafp.
W Polsce obecnie istnieje 5 uznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
krajowych systemów jakości: Integrowana Produkcja (IP) Urzędowo Kontrolowana
– system mniej restrykcyjny od rolnictwa ekologicznego, System „Jakość Tradycja”
(JT) – system ochrony i promocji dla produktów tradycyjnych, QMP (Quality Meat
Program) – system jakości dla mięsa wołowego, PQS (Pork Quality System) –
system jakości dla mięsa wieprzowego, QAFP (Quality Assurance for Food
Products) System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP.
W jakościowym systemie europejskim wyróżnione zostały 2 kategorie
produktów:
─ produkty regionalne znanego pochodzenia,
─ produkty tradycyjne.
Unijny system jakości żywności jest systemem wyróżniającym produkty
ze względu na ich wysoką jakość związaną z cechami regionu, których zbiór
określa się przyjętym w oryginale, w światowej terminologii gastronomicznej,
mówiącym o unikalności obszaru wynikającego z klimatu, gleby, ukształtowania
terenu, typu roślinności. Z określonym „terroir” wiązały się specyficzne typy hodowli
i upraw i kształtowały się wielowiekowe i wieloletnie tradycje przetwórcze. Wśród
starych członków UE istnieje tendencja wyższego oceniania produktów, których
jakość związana jest z regionem, niż produktów „tylko” tradycyjnych.
W nowych krajach Unii, zwłaszcza w Europie Centralnej i Wschodniej sytuacja
jest bardziej złożona. Tutaj również kształtowały się tradycje wynikające
ze specyficznych warunków geograficznych i klimatycznych, ale przerywane
wydarzeniami historycznymi, w wyniku których cała ludność migrowała,
np. Bojkowie, którzy w wyniku akcji Wisła zostali przesiedleni z Podkarpacia
głównie na Ziemie Zachodnie. Ci ludzie swoje „terroir” utracili bezpowrotnie,
ale zyskali inne i często usiłowali w nowych innych warunkach kultywować swoje
tradycje. Na przykład wytwarzanie miodu drahimskiego jest przejętą
po niemieckich wysiedleńcach tradycją wytwarzania miodu w tym regionie,
którą podjęli przesiedleńcy ze wschodu przybywający na tzw. „ziemie odzyskane”
ze swoimi ulami i tradycją produkowania miodu. Produkt regionalny znanego
pochodzenia może otrzymać rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia
(ChNP) lub jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG). O znak ChNP
lub ChOG mogą ubiegać się produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi
(płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli, rybołówstwa oraz produkty
pierwszego przetworzenia, będące w związku z tymi produktami) lub środki
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spożywcze m.in. piwo, chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, inne wyroby
piekarnicze, makarony, korek i bawełna).
Rysunek nr 1: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP).

Jest to unijny znak jakości przyznawany produktom regionalnym wyjątkowej
jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca, w którym jest wytwarzany
i podkreślającej ich związek z tym miejscem. Wszystkie surowce potrzebne
do wytworzenia tego produktu pochodzą z określonego obszaru geograficznego
oraz wszystkie fazy wytwarzania mają miejsce na tym obszarze.
Rysunek nr 2: Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG).

Jest to unijny znak jakości przyznawany produktom regionalnym wyjątkowej
jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca, w którym jest wytwarzany
i podkreślającej ich związek z tym miejscem. Jednak ten związek z miejscem
figurującym w nazwie produktu jest słabszy niż w przypadku produktów ChNP.
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Znak ChOG mogą otrzymać produkty, których
wytwarzania ma miejsce na tym obszarze.

przynajmniej

jedna faza

Rysunek nr 3: Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Jest to unijny znak jakości, nadawany produktom o tradycyjnej nazwie,
nawiązującej do jego specyficznego charakteru lub tradycyjnie używanej
dla tego produktu. Produkt musi być wytwarzany z tradycyjnych surowców,
według tradycyjnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury
lub tradycyjnymi metodami od co najmniej 30 lat. O oznaczenie GTS mogą
ubiegać się produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi (płody ziemi,
produkty pochodzące z hodowli, rybołówstwa oraz produkty pierwszego
przetworzenia, będące w związku z tymi produktami) lub środki spożywcze
m.in. piwo, chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, makarony) a także gotowe
dania. Specyfika produktów regionalnych wynika ze specyficznych cech regionu,
a tradycyjnych z ich tradycji wytwarzania. Dlatego żaden indywidualny producent
nie może sobie uzurpować prawa do wspólnotowych rejestracji. O przyznanie
europejskiego znaku jakości może się ubiegać grupa producentów
lub przetwórców (w szczególnych przypadkach, jeśli np. nie ma innych roducentów
renomowanego produktu na tym obszarze, to o przyznanie znaków ChNP i ChOG
może wnioskować osoba fizyczna lub prawna, która będzie traktowana jako grupa.
Ten wyjątek nie dotyczy wnioskowania o GTS). Procedura rejestracji produktu
w systemach jest dwuetapowa. W pierwszym etapie następuje rejestracja na
poziomie krajowym, a w etapie drugim – na poziomie wspólnotowym. Korzyści dla
producentów wynikające z uzyskania przez produkt oznaczenia europejskiego
Identyfikowalność i wzrost wartości produktu: Oznaczenia komunikują, ułatwiają
identyfikację oryginalnych produktów, o cechach wysokiej jakości i wyróżnienie ich
wśród innych produktów; Znak jakości na produkcie, dający konsumentami
gwarancję jakości uzasadnia jego wyższą cenę, nie posiadających znaku jakości
produktów; Ochrona w kraju i w Unii Europejskiej; Produkty ubiegające się o znaki
unijne, których wnioski zostały zaakceptowane na poziomie krajowym i przekazane
do Komisji Europejskiej, do czasu wydania decyzji przez KE, podlegają ochronie
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na terenie kraju.; Produkty zarejestrowane jako ChNP, ChOG i GTS podlegają
ochronie na terenie UE.
Podsumowanie
W krajach UE zarejestrowanych jest wiele produktów, które w Polsce
nie są dostępne, z racji tego, że są produktami nieprzetworzonymi
(warzywa, owoce) i konsumowanymi lokalnie. W Polsce rejestracja produktów
nieprzetworzonych niestety nie jest popularnym działaniem wśród producentów.
Należy jednak wzbudzać świadomość konsumentów na wielu poziomach z jednej
strony certyfikując a z drugiej prowadzić kampanie informacyjne, bo wiele jest
bardzo dobrych produktów, których zarejestrowanie przyniosłoby znaczną poprawę
poziomu dochodów producentów. Niektóre z nich są już coraz bardziej kojarzone
z regionem wytwarzania np.: gęś biłgorajska, chrzan nadwarciański, szparagi
wielkopolskie czy ogórki śremskie i wiele innych, które aż się proszą o to by łatwo
móc je odróżnić.
Streszczenie
Bezpieczna żywność to wartość, której zapewnienie jest trudne mimo
funkcjonowania systemu kontroli. Naturalność, jakość, bezpieczeństwo to trzy filary
produkcji żywności w Unii Europejskiej obwarowane systemem znakowania,
a znak i marka są determinantem zakupowym. Artykuł ma na celu identyfikację
i analizę czynników wpływających na wizerunek produktu spożywczego, znaku
jako determinanty wizerunku. Artykuł ma charakter teoretyczny. W części
teoretycznej zastosowano metodę analizy poznawczo-krytycznej z zakresu
marketingu i zarządzania marketingowego. Relatywnie coraz większą rolę
wizerunkową dla produktu spożywczego odgrywają działania promocyjne,
w których najważniejsze miejsce w strukturze hierarchicznej, jako determinant
wizerunku, zajął czynnik marki i czynnik znaku. Znajomość zakresu oddziaływania
tych czynników oraz ich układu hierarchicznego umożliwia skuteczne i efektywne
zarządzanie wizerunkiem przez oferentów produktów spożywczych. Każdy produkt
charakteryzuje się określoną zdolnością do spełniania oczekiwań konsumentów,
kupujących produkty w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Zdolność ta jest
kreowana przez producenta. Podejmując decyzje zakupowe, nabywcy kierują się
często subiektywną oceną owej zdolności. Producenci natomiast podejmują
działania marketingowe, chcąc w ten sposób wpłynąć na ocenę produktów
przez nabywców, a tym samym kształtują marketingową jakość wyrobów
i usług. Unikatowość produktów wynika w dużej mierze z ich niematerialnych
cech, co czyni je niemożliwymi do powielania przez innych producentów.
Do marketingowych, niematerialnych atrybutów produktu należy jego marka.
Jest ona jednym z elementów opakowania. Nabywca ma z nią styczność wcześniej
niż z cechami produktu wynikającymi z jego jakości technologicznej. Tym samym
marka dominuje w budowaniu tzw. efektu pierwszego wrażenia dotyczącego
danego produktu. Może być ona wzmocniona lub osłabiona przez różne czynniki
np.: ceny, rabaty, promowanie produktu, warunki dostępności, dystrybucji,
ale i informacje znakowe na temat pochodzenia produktu i jego wytwórcy,
przy czym ważny jest zarówno kraj, jak i region pochodzenia. Wymienione
czynniki wpływają na efekt pierwszego wrażenia o marce, ale jednocześnie
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oddziałują na sposób postrzegania marki danego produktu, którego skutkiem
jest decyzja o zakupie.
Słowa klucze: znakowanie, marka, produkt spożywczy, marketing
Summary
Food safety is the most important, inspections do not always serve a good
cause, and quality is directly connected with naturalness. „Naturalness, quality,
safety are the three pillars of food production in the European Union, subject
to the labeling system, the sign and brand are a purchasing determinant.”
The article aims to identify factors affecting the image of the food product, sign
as a determinant of the image and analyze them. In the theoretical part the method
of cognitive-critical analysis in the field of marketing and marketing management
is used, while the promotional factor is a relatively larger image role for the food
product, although in their case also the most important place in the hierarchical
structure of image determinants is the brand factor and factor factor. factors
and their hierarchical layout enables efficient and effective management
of the image of food products by the bidders. Each product is characterized
by a specific ability to meet the expectations of the consumer ments, buyers
of products to meet their own needs. This ability is created by the manufacturer.
When making purchasing decisions, buyers are often guided by the subjective
assessment of this ability. On the other hand, producers undertake marketing
activities, thus wanting to influence the assessment of products by buyers,
and thus shape the marketing quality of products and services. The product's
uniqueness is primarily determined by their intangible nature, which makes
it impossible to replicate by other producers. The brand's intangible product
attributes include its brand. It is one of the packaging elements. The buyer
has contact with it earlier than with the product features resulting from its
technological quality. Thus, the brand dominates in building the so-called the effect
of the first impression on a given product. It can be strengthened or weakened
by various factors, such as: prices, discounts, product promotion, conditions
of accessibility, distribution but also information about the origin of the product
and its manufacturer, both the country and region of origin are important.
These factors affect the effect of the first impression about the brand,
but at the same time affect the perception of the brand of a given product,
which results in a decision to buy.
Key words: marking, brand, food product, marketing
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PIWNA REWOLUCJA W POLSCE,
CZYLI NAJBARDZIEJ NIETYPOWE DODATKI DO PIWA
I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA
Wstęp
Piwo, zaraz po wodzie i herbacie, jest najczęściej spożywanym na świecie
napojem. W Polsce jego spożycie w 2015 roku wyniosło 99,1 litra, co plasuje
1
nas na czwartym miejscu w Europie, po Czechach, Niemcach i Austriakach.
Produkcja tego trunku w Polsce to około 38 milionów hektolitrów rocznie. Piwo
to jednak nie tylko napój alkoholowy, ale też źródło witamin, minerałów i innych
substancji mogących pozytywnie wpływać na zdrowie człowieka. Właściwości
te wynikają ze złożonego składu piwa, które wbrew powszechnej opinii nie jest
produkowane głównie z chmielu. Głównym składnikiem piwa jest oczywiście woda.
W drugiej kolejności najważniejszym składnikiem tego trunku jest słód, przeważnie
jęczmienny, rzadziej i w mniejszych ilościach pszeniczny, żytni lub owsiany.
To właśnie słody są głównym źródłem węglowodanów stanowiących o ekstrakcie
brzeczki piwowarskiej oraz fermentowanych później do alkoholu i dwutlenku węgla.
Dodatkowo, oprócz słodów, w piwie znajdować się mogą tak zwane dodatki
niesłodowane, takie jak niesłodowane zboża, płatki zbożowe, kukurydziane
lub jęczmienne oraz inne składniki mogące dodatkowo wpływać na późniejszą
zawartość cukrów w brzeczce. Dopiero na trzecim miejscu w tym zestawieniu
znajduje się chmiel, będący przyprawą nadającą piwu aromat, goryczkę oraz inne
walory smakowe. Oprócz lub czasem nawet zamiast chmielu do niektórych stylów
piwnych dodawane są też inne przyprawy takie jak lawenda, kolendra, zioła,
jałowiec czy skórki owoców cytrusowych. Ostatnim ilościowo składnikiem piwa są
drożdże, których wystarczy zaledwie niewielki dodatek, by przeprowadzić
2
fermentację brzeczki do tak zwanego młodego piwa.
Początki piwnej rewolucji, czyli od czego wszystko się zaczęło
High Gravity Brewing (HGB) jako nowatorska technologia produkcji piwa
obecna w przemyśle piwowarskim od drugiej połowy XX wieku znacząco wpłynęła
na jakość i style piwa produkowane w większości krajów rozwiniętych. W Polsce
dodatkowym czynnikiem było zepchnięcie piwa na margines w czasach PRL jako
napoju pitego zwykle przez ludzi z niższych klas społecznych, ewentualnie pitego
tylko w określonych okazjach jak imprezy masowe czy spotkania przy grillu, gdzie
nie zwraca się specjalnie uwagi na jakość i smak tego napoju. Początek tak zwanej
piwnej rewolucji ma korzenie w Stanach Zjednoczonych, kiedy to konsumenci
1
2
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zbuntowali się przeciwko piciu wciąż tego samego stylu piwnego jakim był jasny
lager, poddawany pasteryzacji i filtracji, pozbawiony jakichkolwiek wyrazistych nut
smakowych i aromatycznych, nie licząc jedynie umiarkowanej chmielowej goryczki.
To znudzenie przysłowiowym „jasnym pełnym” dotarło do naszego kraju
pod koniec ubiegłego stulecia, a piwosze coraz częściej zaczęli sięgać po piwa
sprowadzane od naszych zachodnich i południowych sąsiadów, czyli krajów,
w których kultura picia piwa przetrwała na zdecydowanie wyższym poziomie.
W 2005 roku na rynku zadebiutowały pierwsze browary rzemieślnicze
wprowadzając modę na piwa niepasteryzowane. To jednak nie wystarczyło
konsumentom. Zaczęto poszukiwać zapomnianych receptur na style piwne, które
kilkaset lat wcześniej warzono na ziemiach polskich, ale także przepisów na piwa
z najodleglejszych zakątków świata. Wreszcie w 2010 roku browar w Grodzisku
Wielkopolskim ponownie, po ponad stuletniej przerwie uwarzył tradycyjne
wielkopolskie piwo, produkowane w Polsce już w XI wieku, w stylu Grodziskie.
Rok później, dokładnie 28 marca 2011 roku, na rynek trafia piwo „Atak chmielu”
z kontraktowego browaru „Pinta”, a data ta uznawana jest powszechnie
w środowisku piwowarskim za symboliczną datę rozpoczęcia piwnej rewolucji,
3
która trwa do dziś. W efekcie według Beer Judge Certification Program (BJCP)
4
wyróżnia się obecnie 126 stylów piwa.
Chmiel, czyli to, co jest w (prawie) każdym piwie
Chmiel (Humulus sp.) to rodzaj roślin z rodziny konopiowatych
(Cannabaceae), kladu różowych (Rosidae) w obrębie okrytonasiennych
(Magnoliophyta). Rodzaj ten obejmuje trzy gatunki: Humulus lupulus, Humulus
japonicus i Humulus yunnanensis. W Polsce występują dwa gatunki spośród
wymienionych. Chmiel japoński (H. japonicus) to roślina ozdobna będąca
efemerofitem. Dużo większe znaczenie ma dla człowieka chmiel zwyczajny
(H. lupulus). Jest on rośliną szeroko stosowaną przede wszystkim w przemyśle
piwowarskim, ale także w przemyśle farmaceutycznym do produkcji niektórych
leków, w przemyśle kosmetologicznym oraz do produkcji niektórych likierów.
Uprawiany jest na terenach dobrze nasłonecznionych na żyznych ziemiach, stąd
też w naszym kraju uprawy chmielu zlokalizowane są w większości w południowej
części Polski, przede wszystkim w województwie lubelskim.
Wpływ chmielu na zdrowie człowieka
Chmiel i substancje w nim zawarte mają wiele właściwości wpływających
na zdrowie człowieka, a o części z nich wiedziano już kilka wieków temu.
Najwcześniej odkrytą i najbardziej znaną cechą chmielu jest jego efekt
5
uspokajający, usypiający i kojący ból. Niemniej popularne jest moczopędne
działanie tej rośliny. Obecnie dosyć często, chmiel kojarzony jest także
z substancjami o właściwościach przeciwutleniających. Przeciwbakteryjne
6
działanie chmielu było pierwszą przyczyną zastosowania go jako składnika piwa
3
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już w czasach starożytnych, choć oczywiście nie znano wtedy przyczyny, dla której
piwo z dodatkiem chmielu dłużej zachowywało swoją trwałość i przydatność
do spożycia. Mniej znanymi i obecnie wciąż badanymi właściwościami chmielu
7
8
9
są jego właściwości antyrakotwórcze, antygenotoksyczne, przeciwcukrzycowe
10
oraz jego wpływ na potencję seksualną. Wszystkie te właściwości mogą
potencjalnie znajdować zastosowanie w farmaceutyce w leczeniu chorób
i zaburzeń takich jak bezsenność, zaburzenia hormonalne podczas menopauzy,
11
niektóre rodzaje nowotworów, niektóre choroby bakteryjne i grzybicze, a także
12
zaburzenia pracy żołądka i jelit.
Chmiel coraz częściej znajduje także
13
zastosowanie w neurofarmakologii.
Chmiel jest też bogatym źródłem
14
proantocyjanidyn, a ekstrakt z chmielu odpadowego po produkcji piwa może
redukować agregację płytek krwi i zwiększać antykoagulacyjną aktywność ludzkich
15
komórek śródbłonka in vitro. Zawartość i skład olejków chmielowych może się
znacząco różnić w zależności od odmiany i pochodzenia chmielu. Ma to także
wpływ na właściwości smakowo-aromatyczne, co jest często wykorzystywane
przez piwowarów do osiągnięcia diametralnie różnych efektów smakowych
i zapachowych w piwie. Różna jest też zawartość α-kwasów i β-kwasów,
co wpływa na goryczkę chmielu i wyprodukowanego z jego użyciem piwa.
Z tego powodu niektóre chmiele stosowane są w produkcji piwa jako typowo
goryczkowe, zaś inne jako aromatyczne. Za aromaty chmielowe odpowiadają
przede wszystkim substancje hydrofobowe zawarte w olejku chmielowym takie jak
terpeny, ale także polarne epoksydy, alkohole wyższe, aldehydy, ketony, estry
i inne. Chmiele o wyższej zawartości eposkydów humulinowych będą miały smak
bardziej przyprawowy, chmiele europejskie o dużej zawartości linalolu – ziołowy.
Geraniol w niektórych odmianach chmielu pozwoli na otrzymanie w piwie

7
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aromatów kwiatowych, zaś zawarte w amerykańskich chmielach cytral i limonen
16
nadadzą temu trunkowi aromatów cytrusowych.
Inne popularne dodatki do piwa
Przy produkcji piwa dodawane są jednak także inne przyprawy i dodatki.
Część z nich stała się już dość popularna jeszcze przed tym, nim piwna rewolucja
rozpoczęła się na dobre.
Przykładem takiej przyprawy może być imbir. Piwo z jego dodatkiem
produkowane jest nie tylko przez małe browary regionalne, których
charakterystyczną cechą jest eksperymentowanie w nowymi składnikami i stylami
piwnymi, ale także nawet niektóre browary koncernowe. Imbir dodany
do piwa zachowuje swoje właściwości prozdrowotne, a zatem piwo
ze znaczącym dodatkiem korzenia tej rośliny może działać rozgrzewająco,
17
przeciwbakteryjnie,
przeciwgrzybiczo i znacząco poprawiać funkcjonowanie
18
układu immunologicznego.
Imbir ma także działanie poprawiające nasz
19
20
metabolizm. Przyprawa ta ma też działanie przeciwcukrzycowe, a także
21
22
antynowotworowe potwierdzone w profilaktyce i leczeniu raka piersi i prostaty.
Innym, coraz popularniejszy dodatkiem do piwa, zwłaszcza do piw w stylu
Farmhouse, polegających na odtwarzaniu starych ludowych receptur
piwowarskich, jest lawenda. Może być ona stosowana nie tylko jako dodatek
do piw nachmielonych, ale także nawet jako substytut chmielu w tak zwanych
gruitach. Roślina ta wnosi do piwa swoje właściwości uspokajające,
23
przeciwskurczowe, a także antybakteryjne i poprawiające trawienie. Podejrzewa
24
się także, że może mieć właściwości antykancerogenne.
Podobnie jak lawenda, substytutem chmielu w piwach typu Farmhouse może
być także jałowiec. Najbardziej charakterystycznym stylem piwnym z dodatkiem
tego krzewu jest Sahti, tradycyjne fińskie piwo warzone tam już od kilkuset lat.
Jałowiec działa silnie bakteriobójczo i grzybobójczo. Podobnie jak chmiel,
16
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ma też właściwości moczopędne. Działa także cytotoksycznie na niektóre komórki
25
nowotworowe. W dużych ilościach może jednak działać drażniąco na przewód
pokarmowy. Pomijając nawet oczywisty negatywny wpływ samego alkoholu,
piw z dodatkiem jałowca nie mogą spożywać ciężarne, gdyż substancje zawarte
w tej roślinie sprzyjają poronieniom.
Kolendra, dodawana głównie do belgijskich piw w stylu Witbier, ma silne
26
właściwości przeciwutleniające, rozkurczowe i pobudzające apetyt.
Do piw dodawane są także inne zioła i przyprawy, takie jak czosnek,
ostropest, dynia, pieprz, sól, zioła śródziemnomorskie czy chilli. Jednak najbardziej
odważni piwowarzy eksperymentują z dodatkami, które nie pozwalają pozostać
obojętnym, takimi jak ostrygi, boczek, ryby, algi morskie czy bycze jądra. Także
w kwestii samego procesu fermentacji w dobie piwnej rewolucji zastosowanie
typowych piwowarskich drożdży nie jest już oczywiste. W sprzedaży pojawiło się
piwo fermentowane drożdżami, które spędziły kilka dni w przestrzeni kosmicznej,
a także drobnoustrojami wyizolowanymi z brody piwowara lub z dróg rodnych
pewnej znanej modelki.
Podsumowanie
Piwo, w zależności od wybranego przez konsumenta stylu, może w rozmaity
sposób wpływać na nasze zdrowie. Zachowując zasadę wszystko dobre, byle
z umiarem, pijąc piwo z odpowiednio dobranymi składnikami możemy znacząco
poprawić nasze zdrowie poprzez zapobieganie wielu schorzeniom lub też
wspomaganie ich leczenia.
Streszczenie
Piwo to napój produkowany ze słodów i przyprawiane przeważnie chmielem.
Jednak chmiel nie jest jedyną przyprawą używaną podczas produkcji tego napoju.
Coraz częściej powraca się do zapomnianych receptur z XVIII-XIX wieku, ale także
aż z czasów Średniowiecza lub Starożytności. Często stosuje się także dodatki
nietypowe, nowoczesne możliwe dzięki rozwojowi współczesnych dziedzin nauki,
takich jak mikrobiologia, biotechnologia czy nawet astrofizyka oraz kosmonautyka.
Wpływ tych dodatków na smak piwa, a także na zdrowie konsumentów może być
znaczący i bardzo zróżnicowany.
Słowa klucze: style piwa, chmiel, przyprawy, zdrowie człowieka
Summary
Beer is a beverage produced of malts and mostly flavored with hops.
But hops is not the only one spice used during production of this drink.
th
th
More and more often it comes back to the forgotten recipes from 18 -19 century,
but also even from medieval or ancient times. Frequently, unusual, modern
supplements are used, that is possible because of the development of some
branches of science, like microbiology, biotechnology or even astrophysics
25
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and cosmonautics. The influence of these additives on the taste of the beer
and also on the consumers health can be significant and very miscellaneous.
Key words: beer styles, hop, spices, human health
Bibliografia
1. Aghamiri V., Mirghafourvand M., Mohammad-Alizadeh-Charandabi S.,
Nazemiyeh H., The effect of Hop (Humulus lupulus L.) on early
menopausal symptoms and hot flashes: A randomized placebo-controlled
trial. “Complementary Therapies in Clinical Practice”. 2016, 23
2. Bland J.S., Minich D., Lerman R., Darland G., Lamb J., Tripp M.,
Grayson N., Isohumulones from hops (Humulus lupulus) and their potential
role in medical nutrition therapy. “PharmaNutrition”. 2015, 3
3. Daniels R., Designing great beers. Brewers Publications. Boulder
(Colorado) 2000
4. Elkady A.I., Abuzinadah O.A., Baeshen N.A., Rahmy T.R., Differential
Control of Growth, Apoptotic Activity, and Gene Expression in Human
Breast Cancer Cells by Extracts Derived from Medicinal Herbs Zingiber
officinale. “Journal of Biomedicine and Biotechnology”. 2012, Article ID
614356
5. Evandri M.G., Battnelli L., Daniele C., Mastrangelo S., Bolle P., Mazzanti
G., The antimutagenic activity of Lavandula angustifolia (lavender)
essential oil in the bacterial reverse mutation assay. “Food and Chemical
Toxicology”. 2005, 43 (9)
6. Fismer K.L., Pilkington K., Lavender and sleep: A systematic review of the
evidence. “European Journal of Integrative Medicine”. 2012, 4
7. http://polskicraft.pl/5-lat-atak-chmielu-browar-pinta (pobrano: 13.06.2017 r.)
8. http://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki
(pobrano: 12.06.2017 r.)
9. Karna P., Chagani S., Gundala S.R., Rida P.C.G., Asif G., Sharma V.,
Gupta M.V., Aneja R., Benefits of whole ginger extract in prostate cancer.
“British Journal of Nutrition”. 2012, 107
10. Khandouzi N., Shidfar F., Rajab A., Rahideh T., Hosseini P., Taheri M.M.,
The Effects of Ginger on Fasting Blood Sugar, Hemoglobin A1c,
Apolipoprotein B, Apolipoprotein A-I and Malondialdehyde in Type 2
Diabetic Patients. “Iranian Journal of Pharmaceutical Research”. 2015,
14 (1)
11. Lantto T.A., Colucci M., Zavadova V., Hiltunen R., Raasmaja A.,
Cytotoxicity of curcumin, resveratrol and plant extracts from basil, juniper,
laurel and parsley in SH-SY5Y and CV1-P cells. “Food Chemistry”. 2009,
117 (3)
12. Li H.-J., Deinzer M.L. Proanthocyanidins in Hops. “Beer in Health
and Disease Prevention”. 2009
13. Luzak B., Golanski J., Przygodzki T., Boncler M., Sosnowska D.,
Oszmianski J., Watala C., Rozalski M., Extract from spent hop (Humulus
lupulus L.) reduces blood platelet aggregation and improves anticoagulant
activity of human endothelial cells in vitro. “Journal of Functional Foods”.
2016, 22

339

14. Mansour M.S., Ni Y.-M., Roberts A.L., Kelleman M., Choundhury A.R.,
St-Onge M.-P., Ginger consumption enhances the thermic effect of food
and promotes feelings of satiety without affecting metabolic and hormonal
parameters in overweight men: A pilot study. “Metabolism: Clinical
and Experimental”. 2012, 61 (10)
15. Miranda C.L., Stevens J.F., Helmrich A., Henderson M.C., Rodriguez M.J.,
Yang Y.-H., Deinzer M.L., Barnes D.W., Buhler D.R., Antiproliferative
and Cytotoxic Effects of Prenylated Flavonoids from Hops (Humulus
lupulus) in Human Cancer Cell Lines. “Food and Chemical Toxicology”.
1999, 37
16. Msaada K., Jemia M.B., Salem N., Bachrouch O., Sriti J., Tammar S.,
Bettaieb I., Jabri I., Kefi S., Limam F., Marzouk B., Antioxidant activity
of methanolic extracts from three coriander (Coriandrum sativum L.) fruit
varieties. “Arabian Journal of Chemistry”. 2017, 10
17. Natarajan P., Katta S., Andrei I., Babu Rao Ambati V., Leonida M., Haas
G.J., Positive antibacterial co-action between hop (Humulus lupulus)
constituents and selected antibiotics. “Phytomedicine”. 2008, 15
18. Plazar J., Filipič M., Groothuis G.M.M., Antigenotoxic effect
of Xanthohumol in rat liver slices. “Toxicology in vitro”. 2007, 22
19. Rodino S., Butu A., Negoescu C., Petrache P., Condei R., Nicolae I.,
Cornea C.P., Antimicrobial activity of Humulus lupulus extract. “Journal
of Biotechnology”. 2014, 185S
20. Schiller H., Forster A., Vonhoff C., Hegger M., Biller A., Winterhoff A.,
Sedating effects of Humulus lupulus L. extracts. “Phytomedicine”. 2006, 13
21. Sebiomo A., Awofodu A.D., Awosanya A.O., Awotona F.E., Ajayi A.J.,
Comparative studies of antibacterial effect of some antibiotics and ginger
(Zingiber officinale) on two pathogenic bacteria. “Journal of Microbiology
and Antimicrobials”. 2011, 3 (1)
22. Srinivasan K., Ginger rhizomes (Zingiber officinale): A spice with multiple
health beneficial potentials. “PharmaNutrition”. 2017, 5 (1)
23. Starowicz P., Hrynkiewicz M., Prozdrowotne i antyzdrowotne właściwości
wybranych substancji pochodzących z chmielu (Humulus lupulus L.) (w:)
Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo
w perspektywie następnych pokoleń – zdrowe życie, dorastanie i starzenie
się, tom 2. Poznań 2016
24. Strong G., England K., Beer Style Guidelines. Wyd. Beer Judge
Certification Program. 2015
25. Zanoli P., Zavatti M., Pharmacognostic and pharmacological profile
of Humulus lupulus L. “Journal of Ethnopharmacology”. 2008, 116
26. Zanoli P., Zavatti M., Neuropharmacological Activity of Humulus Lupulus L.
“Beer in Health and Disease Prevention”. 2009

340

341

Piotr STAROWICZ
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Biochemii Żywności
ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW BIOAKTYWNYCH
PODCZAS PROCESU PRODUKCJI PIWA
Wstęp
Woda, herbata i piwo to trzy najczęściej spożywane na świecie napoje.
W Polsce jego spożycie w 2015 roku wyniosło 99,1 litra, co plasuje nas
1
na czwartym miejscu w Europie, po Czechach, Niemcach i Austriakach. Piwo jest
jednak także źródłem witamin, minerałów i innych substancji mogących wpływać
na zdrowie człowieka. Takimi substancjami mogą być także peptydy aktywne
biologicznie pochodzące z białek zbóż, z których produkowane jest piwo,
jak również związki zawarte w chmielu oraz produkowane przez drożdże.
W przypadku niektórych piw dodatkowo źródłem bioaktywnych substancji
mogą być inne dodatki dodawane do ich produkcji, takie jak rozmaite zioła,
owoce, przyprawy itp.
Peptydy oraz inne związki aktywne biologicznie pochodzące z białek
jęczmienia
Jęczmień (Hordeum vulgare), podobnie jak pszenica (Triticum aestivum)
czy żyto (Secale cereale) jest bogatym źródłem potencjalnie aktywnych
biologicznie peptydów. Peptydy te mogą cechować się następującymi
aktywnościami:
─ enzymy,
─ inhibitory enzymów,
─ peptydy przeciwutleniające,
─ peptydy antybakteryjne,
─ peptydy przeciwnadciśnieniowe,
─ peptydy antyamnestyczne,
─ peptydy przeciwzakrzepowe,
─ peptydy immunomodulujące,
─ peptydy aktywujące proteolizę ubikwitynozależną,
─ peptydy alergenne,
2
─ peptydy celiakotoksyczne.
Poza peptydami, jęczmień może być także źródłem związków fenolowych,
zwłaszcza polifenoli o aktywności przeciwutleniającej, a być może także innych
3
składników o charakterze przeciwcukrzycowym i obniżającym ciśnienie krwi.
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Zdecydowanie wyższą zawartość i aktywność tych substancji stwierdzono
4
w górskim ciemnym jęczmieniu.
Chmiel – źródło wielu substancji aktywnych biologicznie
Chmiel (Humulus sp.) to rodzaj roślin z rodziny konopiowatych
(Cannabaceae), kladu różowych (Rosidae) w obrębie okrytonasiennych
(Magnoliophyta). Rodzaj ten obejmuje trzy gatunki: Humulus lupulus, Humulus
japonicus i Humulus yunnanensis. W Polsce występują dwa gatunki spośród
wymienionych. Chmiel japoński (H. japonicus) to roślina ozdobna będąca
efemerofitem. Dużo większe znaczenie ma dla człowieka chmiel zwyczajny
(H. lupulus). Roślina ta jest stosowana przede wszystkim w przemyśle
browarniczym, jednak również w przemyśle farmaceutycznym do produkcji
niektórych leków, w przemyśle kosmetologicznym oraz do produkcji niektórych
likierów. Uprawa chmielu praktykowana jest na terenach dobrze nasłonecznionych
na żyznych ziemiach, jednakże fakt pojawiających się coraz to innych odmian
chmielu, wyhodowanych w różnych zakątkach świata świadczy o dużych
możliwościach przystosowawczych tej rośliny. W naszym kraju uprawy chmielu
zlokalizowane są w większości w południowej części Polski, przede wszystkim w
województwie lubelskim, jednak dziko rosnące zgrupowania można spotkać
praktycznie w całym kraju. Chmiel i substancje w nim zawarte mają wiele
właściwości wpływających na zdrowie człowieka, o których części wiedziano
już kilka wieków temu. Za najważniejszą substancję pochodzącą z tak zwanych
5
szyszek chmielowych uznawany jest obecnie ksantohumol, który odpowiada
między innymi za najwcześniej odkrytą i najbardziej znaną cechę chmielu, jaką
6
jest jego efekt uspokajający, usypiający i kojący ból. Niemniej popularne
jest moczopędne działanie tej rośliny związane z obecnością lupuliny. Obecnie
dosyć często, chmiel kojarzony jest także z substancjami o właściwościach
7
przeciwutleniających, a antybakteryjne działanie chmielu było pierwszą przyczyną
zastosowania go jako składnika piwa już w czasach starożytnych (pierwsze
wzmianki o jego zastosowaniu pochodzą z zapisków sumeryjskich), choć
oczywiście nie znano wtedy przyczyny, dla której piwo z dodatkiem chmielu dłużej
zachowywało swoją trwałość i przydatność do spożycia. Zawartość i skład olejków
chmielowych może się znacząco różnić w zależności od odmiany i pochodzenia
chmielu, co ma wpływ także na właściwości smakowo-aromatyczne. Różna
jest też zawartość α-kwasów i β-kwasów, co wpływa na goryczkę chmielu
i wyprodukowanego z jego użyciem piwa. Z tego powodu niektóre chmiele
stosowane są w produkcji piwa jako typowo goryczkowe, zaś inne jako
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aromatyczne. Zastosowanie chmielu i efekt jaki wniesie on do piwa zależą w dużej
9
mierze od momentu użycia go w procesie warzenia oraz od czasu jego gotowania.
Drożdże jako źródło witamin i substancji mineralnych
Drożdże piwowarskie górnej (Saccharomyces cerevisiae) i dolnej fermentacji
(Saccharomyces pastorianus), podobnie jak inne gatunki drożdży produkują wiele
substancji będących produktami ich metabolizmu. Najważniejszymi z nich,
z punktu widzenia człowieka, są witaminy z grupy B, a zwłaszcza witaminy B1, B2
i B12 oraz witamina H, kwas pantotenowy i kwas foliowy. Tak jak w piekarnictwie
drożdże odpowiadają w znaczącym stopniu za jakość ciasta, tak w browarnictwie
właśnie one są odpowiedzialne za jakość oraz profil smakowy i aromatyczny
10
piwa. W zależności od stylu piwnego stosuje się ich różne odmiany oraz różne
parametry fermentacji, by wymusić na tych drobnoustrojach produkcję pożądanych
metabolitów. Spożycie drożdży zawartych w niefiltrowanym piwie może przyczynić
się także do dostarczenia do organizmu człowieka niezbędnych mikroelementów
11
takich jak magnez, żelazo, selen czy wapń.
Słodowanie i zacieranie, czyli co się dzieje z ziarnem zbóż
Wszystkie wymienione wyżej cechy składników piwa mogą się zmieniać
w wyniku procesów zachodzących podczas produkcji tego trunku. Pierwszym
etapem produkcji piwa jest słodowanie. Proces ten polega na namaczaniu
oczyszczonego ziarna jęczmienia, ewentualnie pszenicy, żyta lub owsa przez kilka
dni i zapoczątkowanie kiełkowania zarodków. Głównym celem tego etapu jest
uwolnienie enzymów amylolitycznych i proteolitycznych pełniących kluczową rolę
w dalszych etapach produkcji piwa. Działanie tych enzymów wykorzystywane jest
następnie w procesie zacierania. Do podgrzanej wody wsypywane są słody,
a temperatury zacieru zwiększa się stopniowo do wartości, w których pożądane
enzymy wykazują optimum swojego działania. Jest to tak zwane zacieranie
sterowane temperaturowo. Stosuje się w nim tak zwane przerwy, czyli okresy,
w których temperatura utrzymywana jest przez pewien określony czas na stałym
poziomie. Pierwszą przerwą jest przerwa zakwaszająca w temperaturze 30-32 °C,
obecnie rzadko stosowana, gdyż ewentualne zakwaszenie brzeczki uzyskać
można łatwiej innymi sposobami. Druga przerwa to przerwa ferulowa trwająca
zwykle od 10 do 20 minut w temperaturze 44 °C. Stosowana jest jedynie
do typowych piw pszenicznych (np. niemiecki Hefeweizen), bo jedynie w tych
stylach piwnych aromaty goździkowe otrzymywane w wyniku fermentacji kwasu
ferulowego, są pożądane. W 45-50 °C następuje przerwa beta-glukanowa.
Jest to optymalna temperatura działania enzymu endo-β-glukanazy, a jej celem
jest zmniejszenie lepkości brzeczki, zwłaszcza w przypadku zastosowania
surowców innych niż jęczmień, na przykład żyto lub gryka. Niestety, obecność
8
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i wydłużenie tej przerwy może negatywnie wpłynąć na pełnię smakową i pianę
piwa, gdyż w tych temperaturach wysoką aktywność wykazują też endopeptydazy.
Przerwa odpowiadająca za optimum działania tych ostatnich przypada na 50-52 °C
i zwana jest przerwą białkową. Ma ona na celu dostarczenie drożdżom łatwo
przyswajalnego azotu, jednak wpływa negatywnie na tworzenie się piany w piwie.
Na tym etapie uwalniane są też bioaktywne peptydy z białek zbóż. Istotny jest fakt,
że do brzeczki i piwa trafiają w zdecydowanej większości peptydy i białka z frakcji
rozpuszczalnych w wodzie, takich jak albuminy, zaś frakcje nierozpuszczalne
w wodzie, na przykład prolaminy i ich pochodne pozostają zawarte w piwowarskim
ziarnie odpadowym (BSG – ang. brewers spent grain) zwanym inaczej młótem.
Następna przerwa następuje w 62 °C i zwana jest przerwą scukrzającą maltozową.
W tej temperaturze beta-amylaza rozkłada wielocukry do maltozy, czyli cukru
w pełni fermentowalnego. Oznacza to, że im dłuższa przerwa w tej temperaturze,
tym bardziej wytrawny smak będzie miało piwo, zawartość cukrów w gotowym
napoju będzie niższa, a co za tym idzie, obniży się wartość energetyczna piwa.
W tej temperaturze, jednak także aż do około 70 °C aktywne są endopeptydazy
rozcinające pozostałe jeszcze łańcuchy białek na krótsze fragmenty, co wpływa
na stabilność piany i zawartość bioaktywnych peptydów w piwie. W 72 °C
prowadzona jest tak zwana przerwa scukrzająca dekstrynująca. Pozostałe jeszcze
dłuższe łańcuchy sacharydowe rozkładane są przez alfa-amylazę do
niefermentowalnych dekstryn, które poprawiają treściwość i nieco zwiększają
słodycz piwa. Na koniec zacierania stosuje się tak zwany mash out. Polega on
na podgrzaniu zacieru do temperatury około 76-79 °C w celu inaktywacji
większości enzymów. Moment ten sprzyja także termicznej denaturacji pozostałych
białek, co może przyczynić się do uwolnienia dodatkowych potencjalnie aktywnych
biologicznie peptydów. Po tym etapie następuje filtracja, czyli mechaniczne
12
oddzielenie frakcji płynnej (tak zwanej brzeczki przedniej) od stałej, czyli młóta.
Gotowanie brzeczki
Po filtracji następuje gotowanie brzeczki, najczęściej z dodatkiem chmielu,
ewentualnie innych przypraw i dodatków, czyli właściwe warzenie piwa. Proces ten
trwa zwykle 60 minut, choć w przypadku niektórych stylów piwnych wydłużany jest
do 90-120 minut, a szczególnych stylach nawet do 4 godzin. Wydłużenie czasu
gotowania ma na celu redukcję brzeczki, a co za tym idzie jej zatężenie, przede
wszystkim w celu podwyższenia ekstraktu początkowego na początku fermentacji.
Sam proces gotowania jest niezwykle istotny w produkcji piwa, przede wszystkim
ze względu na sterylizację brzeczki. To właśnie ten etap produkcji w czasach
średniowiecznych czynił piwo napojem bezpieczniejszym od wody ze studni.
Pozostałe cele warzenia to:
─ rozpuszczenie i przemiana składników zawartych w chmielu,
─ wytworzenie i wytrącenie związków garbnikowo-białkowych słodu
oraz kompleksów białkowo-fenolowych,
─ nadanie brzeczce odpowiedniej barwy, ciemniejszej od barwy gotowego
piwa,
─ zakwaszenie brzeczki do odpowiedniego pH,
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─ wytworzenie substancji redukujących i wiążących tlen, zwłaszcza
melanoidynów
─ nadanie brzeczce i piwu odpowiedniego smaku i zapachu,
─ inaktywacja enzymów,
─ usunięcie niepożądanych lotnych składników, między innymi siarczku
dimetylu (DMS), nadającemu piwu zapach przypominający aromat
gotowanych warzyw.
Zawartość substancji goryczkowych w piwie zależy nie tylko od odmiany
i ilości dodanego chmielu, ale przed wszystkim od czasu na jaki został on dodany
do gotowania. Dodatek chmielu od początku gotowania, czyli zwykle na
60-75 minut powoduje wysoki stopień przemian alfa-kwasów zawartych w tej
roślinie do ich form izomerycznych odczuwalnych jako goryczka w piwie. Jest to
tak zwany dodatek chmielu „na goryczkę”. Dodatek chmielu na 20 do 30 minut
przed końcem gotowania zmniejsza goryczkę jaką chmiel nadaje brzeczce,
podkreśla zaś walory smakowe. Na tym etapie dodawane są zwykle odmiany
chmielu o charakterystycznych posmakach żywicznych lub cytrusowych. Dodatek
chmielu na 10 minut przed końcem gotowania lub później, nawet po zakończeniu
procesu (tak zwane chmielenie na zimno) daje silny efekt aromatyczny, gdyż
ogranicza czas odparowywania lotnych związków z szyszek chmielowych. Na tym
etapie praktycznie nie zwiększa się już goryczki w piwie, a stosowane są tu zwykle
odmiany chmielu o charakterystycznych aromatach tropikalnych lub kwiatowych.
To właśnie na etapie gotowania z chmielu uwalniane są do piwa związki
przeciwutleniające, moczopędne, uspokajające i inne substancje o aktywności
biologicznej. Także wytrącanie osadów ma wpływ na zawartość związków
bioaktywnych w piwie. To właśnie na tym etapie następuje rozpad pozostałych
wciąż długich łańcuchów białkowych na krótsze peptydy pod wpływem temperatury
oraz uwalnianie przeciwutleniających polifenoli pochodzących ze słodu, co ma
związek z barwą brzeczki. Im ciemniejsze piwo, tym wyższa zawartość w nim
13
tych substancji.
Fermentacja i leżakowanie
Po odfiltrowaniu osadów wytrąconych podczas gotowania, brzeczka trafia
do fermentora, gdzie następuje fermentacja. To właśnie ten etap jest uznawany
za najważniejszy podczas całej produkcji piwa. Podczas fermentacji drożdże
metabolizują fermentowalne cukry, takie jak maltoza i glukoza, na alkohol etylowy
i dwutlenek węgla. Odpowiednio dobrane drożdże piwowarskie wytwarzają
przy tym szereg innych substancji odpowiadających za walory smakowe,
aromatyczne czy prozdrowotne piwa. Zasadniczo istnieją dwa typy fermentacji
piwa: górna i dolna. Fermentacja dolna stosowana jest przy produkcji piw
typu lager, w tym najpowszechniejszego jasnego lagera produkowanego przez
większość browarów koncernowych. Przeprowadzają ją drożdże z gatunku
Saccharomyces pastorianus, a optymalna temperatura dla jej przebiegu to od 8
do 12 °C. Drożdże dolnej fermentacjinie dają wyraźnych efektów smakowozapachowych pozostawiając przeważnie czysty profil sensoryczny piwa.
Górna fermentacja stosowana jest w większości stylów piwnych takich jak India
Pale Ale (IPA), stouty, piwa belgijskie czy piwa pszeniczne ogólnie grupowane
13

Kunze W., Technologia piwa i słodu. Warszawa/VLB Berlin 1999

346

w kategorii Ale. Przeprowadzana jest przez drożdże z gatunku Saccharomyces
cerevisiae, a optymalna temperatura jej przebiegu może się wahać znacząco
w zależności od stylu piwa, szczepu drożdży oraz efektu w postaci smaku
i aromatu, który jest pożądany w gotowym piwie. Dolna granica temperaturowa
to około 12-18 °C dla piw pszenicznych, przez 18-21 °C dla większości piw
typu IPA czy stout, aż do 24-28 °C dla piw belgijskich typu saison. W przypadkach
bardzo nietypowych stylów piwnych, zwłaszcza z kategorii Farmhouse Ale, stosuje
14
się czasem temperatury 30-40 °C. W ogólnym założeniu, im wyższa temperatura
fermentacji, tym więcej nut owocowo-estrowych produkowanych jest przez
drożdże. Niestety, często wraz z nimi w piwie mogą pojawiać się aromaty
niepożądane dla większości stylów, takie jak diacetyl, aldehyd octowy czy
kwasowość. Poza alkoholem, dwutlenkiem węgla i substancjami wpływającymi na
profil smakowo-aromatyczny piwa, drożdże produkują także sporą ilość witamin
z grupy B oraz witaminę D, H, kwas foliowy i kwas pantotenowy. Poza tym,
komórki drożdżowe trafiające do piw niefiltrowanych są doskonałym źródłem
pierwiastków takich jak wapń, magnez czy żelazo. Oprócz tego biomasa drożdży
zawiera też białko, które po hydrolizie przez enzymy trawienne w przewodzie
pokarmowym człowieka może być źródłem peptydów o pożądanych aktywnościach
15
biologicznych.
Po fermentacji piwo jest butelkowane (najczęściej po filtracji lub mikrofiltracji),
a następnie leżakowane. W większości browarów komercyjnych przed
leżakowaniem stosuje się pasteryzację w celu przedłużenia trwałości piwa
oraz ustabilizowania jego profilu sensorycznego. Wbrew powszechnej opinii
wpajanej konsumentom przez reklamy piw niepasteryzowanych, pasteryzacja
nie jest dla piwa niczym złym. W przypadku niektórych stylów piwnych może
ona wręcz pozytywnie wpłynąć na smak i zapach piwa. Faktem jest jednak, że
piwa niepasteryzowane charakteryzują się nieco wyższą ilością składników
prozdrowotnych pochodzących z drożdży, ze względu na niską odporność części
z tych substancji na działanie wysokich temperatur. Leżakowanie piwa ma na celu
„dojrzewanie” tego trunku i prowadzone jest w temperaturach niższych
niż fermentacja, w zakresie od 0 do 10 °C dla większości stylów piwnych.
W zależności od stylów może być procesem niemal całkowicie pominiętym
(np. piwa pszeniczne czy American Pale Ale) lub trwać od kilku tygodni
(np. jasny lager) do kilku, a nawet kilkunastu lat (np. portery, barleywine
16
czy niektóre piwa belgijskie).
Podsumowanie
Na każdym etapie produkcji piwa zachodzą procesy, które znacząco wpływać
mogą nie tylko na smak i aromat napoju, ale także na zawartość substancji
ważnych dla zdrowia człowieka. Dlatego też dbałość o jakość przez cały proces
produkcji piwa jest istotna dla gotowego produktu i jego walorów smakowych
i prozdrowotnych.

14

Babuchowski A., Tomasik J., Podstawy technologii produkcji piwa. http://www.uwm.edu.pl/eurequa/pl/
Ru_IX.htm (pobrano: 19.06.2017 r.)
15
Jackson M., Piwo. Warszawa 2009, seria: Kolekcja Wiedzy i Życia
16
Rum L., Ilustrowany leksykon piwa. Poznań 2005
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Streszczenie
Piwo to napój produkowany ze słodów i przyprawiane przeważnie
chmielem. Wszystkie te składniki dodawane na różnych etapach produkcji
są istotnym źródłem składników bioaktywnych i prozdrowotnych. W zależności
od rodzajów słodu, odmian chmielu i szczepów drożdży można uzyskać piwo
o różnych właściwościach smakowych i aromatycznych, ale także wpływających
na nasze zdrowie.
Słowa klucze: bioaktywne peptydy, piwo, chmiel, polifenole
Summary
Beer is a beverage produced of malts and mostly flavoured with hops.
All these ingredients, added in different stages of production are significant source
of bioactive and prohealthy compounds. Depending on the malt and hops types
and strains of yeast, it is possible to receive beer with different taste and aromatic
properties, but also influencing our health.
Key words: bioactive peptides, beer, hop, polyphenols
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Włodzimierz R. KACZOROWSKI
Chrześcijańska Akademia Teologiczna
WINO: CZY WIEMY CO PIJEMY?
CZY WINO JEST BEZPIECZNYM TRUNKIEM ALKOHOLOWYM?
Wszędzie słyszymy i widzimy reklamy win, w których głosi się, że wino jest
„napojem bogów”. Czyżby? Czy wiemy co pijemy, i na ile składniki w winie,
które pijemy są zdrowe? Czy wino, którym delektowano się za czasów
starożytnego Izraela, było podobne do wina z czasów rzymskich? Na pewno nie.
Rozwój techniki fermentacji i filtracji postępował bardzo szybko, szczególnie
w ostatnich dwóch wiekach. Historia produkcji wina sięga czasów biblijnych –
1
w Biblii wspomniano, że Noe założył winnicę i upajał się winem. Noe urodził się
1056 lat po Adamie, a w 1558 spłodził Szema. Można spokojne założyć,
że po Potopie ok. 12 lat (dojrzałość jego syna Szema) był już rok 1570 od początku
świata i stworzenia Adama. Noe już mógł prawdopodobnie spożywać owoce
winorośli, w tym i wino. Tak więc tradycja produkcji wina sięga prawie 2200 r. p.n.e.
czyli liczy sobie prawie 4217 lat, włączając w to bieżący rok 2017!
Wina w tamtych czasach były spożywane zaraz po fermentacji, nie posiadały
żadnych dodatków, były mętne i nie były przefiltrowane w tak doskonały
sposób, jak obecnie. Jedną z nielicznych zalet spożywania takich win był fakt,
że ze względu na niski stopień filtracji, wina te posiadały znaczy zasób minerałów
2
i witamin, więc były znacznie zdrowsze niż obecne, tym bardziej, że nie miały
także tyle alkoholu, co współczesne wina. Należy zauważyć, że obecnie powstaje
nowy trend dla win naturalnych, o czym poniżej. W późniejszych wiekach, prorok
3
Izajasz wskazuje na preferencję mocnych, w pełni wyleżakowanych win.
W Psalmie 60,5 jest werset o winie bardzo mocnym: „Kazałeś ludowi swemu
zaznać twardego losu, napoiłeś nas winem oszałamiającym.” (BTP). Tak zaczyna
4
się biblijna historia produkcji wina . W Starym Testamencie wyraz wino hebr.[ ]יַי ִן
czytamy yjin, występuje 58 razy (por. tabela nr 1), oraz jako wyrażenie hebr.[] הַ ַַּ֖יי ִן
19 razy, czytamy ha’yjin (por. tabela nr 2). Razem słowo to pojawia się 77 razy,
co oznacza, że wino było popularne w życiu Izraelitów i miało własne zapisy w ST.
Da się zauważyć, że wino, o którym mowa w Biblii Hebrajskiej, to wino z dodatkiem
alkoholu, a nie sok winogronowy, jak wielu twierdzi.
Do późnych lat XX w. produkcja win była limitowana przez rządy/organy
władzy tylko i wyłącznie ograniczeniami maksymalnych poziomów różnych
dodatków naturalnych i chemicznych, dla których ustalano listę tych składników
dopuszczalnych w winie. Jedynie Żydzi od początków Diaspory mieli własne reguły
uprawiania i fermentowania wina, wśród których znalazła się m. in. zasada,
że kobiety nie mogły pracować w polu i w piwnicach winnych, gdzie leżakowało
wino. Problem z kobietami wynikał z faktu występowania u nich miesiączki,

1

Ks. Rdz 9, 20-21
M. A. Amerine, V. L. Singleton, Wine: An Introduction. 1977, s. 14
3
Iz 25,6: Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę
z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win (Isa 25:6 BTP)
4
W. Kaczorowski, Żydowskie Prawa Kaszrutu. „Platforma Judeo-Chrześcijańska”. 2017, s. 108-115
2
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czyniącej kobietę nieczystą i dlatego, zgodnie z traktatem w Talmudzie Nashim
(Kobiety) były wykluczone z procesu produkcji wina.
Tabela nr 1: Słowo wino: [ ]יַי ִן.
Jer 13:12

2

Job 1:18

1

Deu 32:38

1

Isa 56:12

1

Jer 35:5

2

Psa 60:5

1

Jos 9:4

1

Jer 23:9

1

Jer 35:6

2

Pro 21:17

1

Jdg 13:4

1

Jer 35:2

1

Gen 19:32

1

Pro 23:20

1

Jdg 13:7

1

Jer 35:8

1

Gen 19:33

1

Pro 23:31

1

1Sa 1:24

1

Jer 35:14

1

Gen 19:34

1

Pro 31:4

1

1Sa 10:3

1

Jer 40:10

1

Gen 19:35

1

Isa 5:11

1

1Sa 16:20

1

Jer 40:12

1

Gen 27:25

1

Isa 5:22

1

1Sa 25:18

1

Hos 9:4

1

Exo 29:40

1

Isa 16:10

1

2Sa 16:1

1

Joe 1:5

1

Lev 10:9

1

Isa 22:13

1

Neh 2:1

1

Amo 2:12

1

Lev 23:13

1

Isa 24:9

1

Neh 5:18

1

Amo 6:6

1

Num 6:3

1

Isa 28:1

1

Neh 13:15

1

Mic 6:15

1

Num 6:20

1

Isa 29:9

1

Job 1:13

1

Zec 9:15

1

Num 8:14
1
Isa 55:1
Źródło: BibleWorks9

1

Zec 10:7

1

Tabela nr 2: Słowo „to wino”: [] הַ ַַּ֖יי ִן.
Gen 9:21

1

Est 7:8

1

Num 6:4

1

Pro 20:1

1

Jos 9:13

1

Pro 23:30

1

Jdg 13:14

1

Sol 2:4

1

1Sa 25:37

1

Isa 24:11

1

1Ch 27:27

1

Isa 28:7

1

Neh 2:1

1

Jer 25:15

1

Est 5:6

1

Hab 2:5

1

Est 7:2

1

Hag 2:12

1

Est 7:7
1
Źródło: BibleWorks9

Od XIX wieku następuje stały rozwój technologii fermentacji i w miarę rozwoju
poziomu techniki i medycyny, analiza składników dopuszczalnych w winie
wskazuje na ograniczanie poziomu starych dodatków do wina, i na zastępowanie
ich nowymi, obejmując składniki proponowane wyłącznie przez producentów win.
Dodatki te zaczęto wpisywać na listę dozwolonych składników ze względu
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na rozwój technologii fermentacji, koagulacji i filtracji win. Do dzisiaj stosuje się
w niektórych winach (np. Egri Bekaver) krew, co jest zakazane np. w winach typu
„koszer”. Jedną z pierwszych organizacji/ grup na świecie, która zaczęła zwracać
uwagę na jakość produkcji wina, byli ortodoksyjni żydzi, których religia,
a szczególnie ich religijne prawa Kaszrutu, tj. praw czystości duchowej i zasad
żywienia, nie zezwalały na użycie w winie dodatków w postaci krwi wołowej, czy
pewnych odpadów z ryby np.: isinglassu/ karuku, a także żelatyny wieprzowej oraz
kazeiny i jej pochodnych.
Obecnie zarówno w Europie jak i w innych rejonach świata, gdzie wytwarza
się wino, w tym w Stanach Zjednoczonych, kraju, będącym jednym z największych
producentów i odbiorców wina, coraz więcej uwagi poświęca się kwestii
konsumpcji wina i warunków jego produkcji. Dzięki narzuconym w produkcji
wymaganiom żydowskiego prawa Kaszrutu, Żydzi wymusili na producentach win
koniczność spełniania pewnych wymagań, które w późniejszych latach stały się
standardem dla wszystkich, także nieżydowskich, producentów. Podczas wyboru
i selekcji wina, zwraca się coraz częściej uwagę na dodawane do wina nowych
składników takich jak ulepszacze smaku, gęstości wina, czy jego koloru.
Artykuł nie zezwala na szersze omówienie szczegółowych zagadnień dotyczących
dopuszczalności zaklasyfikowania danego wina jako koszernego (koszer),
ale poniżej pokrótce wskazano zagadnienia, wymagane do tego, aby produkowane
wino było uznane za „koszer”. Certyfikacją takich win zajmuje się
Comittee on Jewish Law and Standards – Rabbinical Assembly, zlokalizowany
5
w Nowym Jorku.
Interesującym, zasadniczym dla tej kwestii, zagadnieniem zarówno w czasach
starożytnych, jak i współcześnie, dla win z certyfikacja „koszer” jest kwestia
dodatkowych wymagań, oprócz czysto technicznych i chemicznych, a mianowicie:
zbieranie winogron i produkcja wina nie może odbywać się w Szabat, ani w inne
6
dni świąteczne, przestrzegany jest także rok Szemitah.
Specyficznie, judaizm wymaga koszernego wina dla wszystkich obrzędów
religijnych i recytowania Kiddush, modlitwy dziękczynnej składanej Bogu za owoc
winorośli (bore peri hagafen). Prawa produkcji i spożywania wina były pisane przez
rabinów, filozofów i lekarzy. Maimonides (Moses ben Maimon) pisał, że zasady
określające koszerne wino stanowią pierwszy kodeks prawny, dotyczący produkcji
wina. W przeciwieństwie do tradycji egipskiej, greckiej i rzymskiej, prawo
żydowskie w początkowym okresie nie wykluczało udziału kobiet w procesie
produkcji win w znacznie ograniczonym zakresie, oraz w spożywaniu wina.
Przeciwnie, centralnym postanowieniem dotyczącym produkcji koszernego wina
jest to, że winogrona i wino mogą być wytworzone tylko przez przestrzegających
szabat Żydów z moszczu winogronowego przeznaczonego do spożycia, chyba
że jest to wino Mevushal (pasteryzowane). Ponieważ zarówno kobiety, jak
i mężczyźni mogą być uczestnikami szabatu, płeć nie jest koniecznym czynnikiem
w dopuszczeniu do uprawy lub produkcji koszernego wina lub do służby jako
mashgiach, przełożony, który zapewnia, że produkcja wina odbywa się w koszerny
sposób. Jednakże w ostatnich wiekach, nastąpiło odejście od historycznej praktyki
5
6

https://www.rabbinicalassembly.org/jewish-law/committee-jewish-law-and-standards
Gdy tylko Żydzi osiedlili się w Ziemi Świętej, zaczęli liczyć i obserwować siedmioletnie cykle. Każdy
cykl rozpoczynał się w święto Nowego Roku (Rosh HaShannah) i zakończył się w szabatowym roku,
zwanym Shemittah, dosłownie: uwolnić.
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neutralności płci. Wino koszerne jest obecnie wytwarzane wyłącznie przez
ortodoksyjnych Żydów, którzy mają surowe przepisy dotyczące separacji płci.
Ponieważ kobiety nie mogą w ortodoksyjnym judaizmie być rabinami, o tym tylko
mężczyźni mogą służyć jako rav hamachshir, czyli osoby, które decydują, czy wino
jest koszerne. Ortodoksyjna praktyka wymaga także Żyda, który poprowadzi
Kiddush. W każde święto, jak i w szabat można pić wino. W Kiddush zarówno
kobieta, jak i mężczyzna mogą wypić do 4 lampek wina. Podczas obrzędu „brit
milach” (obrzezania), zarówno kobieta jak i mężczyzna zobowiązani są pić wino
jako jeden ze środków antyseptycznych. W obecnej praktyce, koszerne
wytwarzanie wina jest wyłącznie męską sprawą. W wielu wytwórców wina nie
zatrudnia się kobiet jako znawców win i testerów smaku, chociaż badania Dr. Lindy
7
Bartoshuk wykazały ponad przeciętność, że kobiety rozpoznają smak, zapach
i aromat wina lepiej niż najlepsi męscy testerzy. Zakłady produkcji win na świecie
to najbardziej antyfeministyczny obszar produkcji, gdzie kobiety nie są mile
widziane: do dzisiaj w wielu francuskich starych winiarniach, kobiety nie mogą
zbliżać się do części fermentacyjnej zakładu, ani do piwnic, gdzie leżakują wina,
aby z powodu miesiączki nie spowodować fermentacji octowej.
Na przełomie XX i XXI wieku nastąpiła zmiana: ponad 40% kobiet jest
zainteresowana winem i zamawia wino do posiłku. Należy jednak wskazać, że
żadne z win nie reklamuje się, że to kobiety je produkują, lub nie zdarza się żeby to
kobieta polecała wino swoim klientom ze względu na smak. Do dzisiaj zauważyłem
tylko jedną wytwórnię wina z Bułgarii o kobiecej nazwie „Katarzyna”, wino dobrze
znane w Polsce, ale nie zauważyłem, aby inni producenci naklejali świadomie
na jakiekolwiek wino etykietkę z damską nazwą: jak widać, czysty w formie
antyfeminizm.
Wina z nalepką znaku „koszer” oprócz warunków religijnych wymienionych
powyżej, muszą mieć wszystkie składniki, jakie odpowiadają radzie rabinackiej,
ale są rabini, którzy się z tym nie zgadzają. Poniżej krótka lista tych składników:
1. Potassium meta bisulphide czyli dwusiarczek metalu potasowego
8
lub sodium czyli węglan sodu znany także jako „Camden Tablets”;
2. Drożdże winne (problem ze spożyciem na święta Paschy Żydowskiej),
ze względu na fermentację;
3. Wszelkie mieszaniny kwasów (chodzi o fermentację) także poważny
problem samego prawa Koszer jak i Paschy;
4. Cukier (koszer);
5. Woda (koszer);
6. Tanina (koszer);
7. Ulepszacze, co do których wielu rabinów ma problemy z zezwoleniem
na umieszczenie tych składników na liście win uznawanych za „koszer”
takich jak:
7

8

L. M. Bartoshuk, J. Prutkin, 6-n-Propylthiouracil Tasting and the Perception of Nontaste Oral
Sensations-Yale University School of Medicine. Connecticut
Camden Tablets – Tabletki Campden (pirosiarczyn potasowy lub sodowy) są produktem opartym
na siarce, stosowanym głównie do sterylizacji wina, cydru i piwa w celu zabicia bakterii
i zahamowania wzrostu większości dzikich drożdży: ten produkt jest również stosowany
do wyeliminowania zarówno wolnego chloru, jak i bardziej stabilnej formy, chloraminy, z roztworów
wodnych (np. z wody pitnej ze źródeł komunalnych). Tabletki Camden pozwalają amatorskiemu
browarowi łatwo zmierzyć niewielkie ilości pirosiarczynu sodu, dzięki czemu można go używać do
ochrony przed dzikimi drożdżami i bakteriami bez wpływu na smak.
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─
bentonit (koszer);
─
kazeina (z produktów mleczarskim niedozwolona w koszer);
─
kieselsol i chitosan jako produkty uboczne z ryb;
─
isinglass/ karuk;
─
żelatyna (problem z prawem koszer – bo może być wieprzowa);
─
białko z jajek (koszer).
Podobnie jak Żydzi, tak i chrześcijanie używają wina w swoich rytuałach
9
religijnych. Wielki teolog chrześcijański, Paul Tillich wyjaśnił sakramentalne
znaczenie wina, porównując je do cyklu życiowego człowieka: „Tylko wino
ze wszystkich napojów nadal żyje i rośnie w butelce. Po pierwsze jest to niemowlę
i potem dziecko, dalej dojrzewa i staje się nastolatkiem, wtedy staje się młode
i dorosłe, a następnie wino osiąga pełną dojrzałość i powoli wchodzi w starość –
niektóre wina z wdziękiem aromatu, a potem umiera. Spośród wszystkich napojów
samo wino podsumowuje nasze życie. Dlatego wino jest sakramentem”.
Chrześcijaństwo przypisuje symboliczne znaczenie winu w związku
ze wspomnieniem pierwszego cudu Jezusa Mesjasza w Kanie Galilejskiej,
który na weselu w Kanie zamienił wodę w wino. Włączenie wina do Ostatniej
Wieczerzy doprowadziło do włączenia wina do Eucharystii, jako ucieleśnienia krwi
Jezusa. To rytualne znaczenie wina dla katolicyzmu w szczególności
spowodowało, że winnice i winiarstwo zostały objęte ochroną zaraz po upadku
Rzymu i ostatecznie wprowadzone do wszystkich zakątków ziemi. Znaczenie
Kościoła Katolickiego w zakresie rozpowszechniania winiarstwa można
zaobserwować za pośrednictwem Starego Świata. Wielkie winnice europejskie
na terenach dawnych monarchii, takie jak Graacher Himmelreich (Niemcy), Badia
a Coltibuono (Włochy) i Châteauneuf-du-Pape (Francja) są nieustająco nosicielami
tej tradycji. Większość Nowego Świata zawdzięcza powstanie i rozwój swojej
branży winiarskiej katolickim misjonarzom, głównie męskim kapłanom i mnichom,
którzy sadzili winogrona i produkowali wino do użytku rytualnego, a także
do codziennego spożycia. Związanie produkcji wina z katolickimi rytuałami
i dominacja katolickich misjonarzy przez definicję wykluczenia kobiet, którym nie
wolno było prowadzić Mszy czy misji, lub występujących w podporządkowanych
rolach, związanych z produkcją wina było regułą tamtych czasów. Przykładowo,
w Kalifornii, ta spuścizna średniowiecznych tradycji nadal wpływała niekorzystnie
na udział kobiet w przemyśle winiarskim do wczesnych lat 70-tych, kiedy popyt na
wino z Kalifornii i na pracowników produkcji w tej branży spowodował, że dalsze
wykluczanie kobiet byłoby nietrafne. Inne narody Nowego Świata doświadczały
podobnych zjawisk.
Co znajduje się w winie?
Lista jest długa (por. tabela poniżej). Poniższe nie oznacza, że w każdym
winie znajdziemy wszystkie te składniki, ponieważ każdy z producentów ma własną
recepturę, której nie ujawnia i nie zobaczymy szczegółowego składu na etykiecie,
więc praktycznie nie wiemy, co pijemy. Wg The Wine Authorities Big List

9

Paul Johannes Tillich (20 sierpnia 1886 – 22 października 1965) był niemiecko-amerykańskim
chrześcijańskim egzystencjalistą, filozofem i teologiem.
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of Additives That Can Legally Be Used In Wine lista obejmuje aż 120 składników
10
dozwolonych w winach i jest praktycznie oszałamiająca.
Tabela nr 3: Wykaz wszystkich współcześnie występujących składników w winie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
10

Acetaldehyd
Agar agar
Aktywowany węgiel zwierzęcy lub roślinny
Alginian sodu
Alginian wapnia
Alginiany, sole wapniowe i potasowe
Alumino-krzemiany
Amoniak
Amyloglukosidaza Mistelle
Argon
Askorbinian wapnia
Azot
Bakterie malolaktyczne
Bentonit
Beta-glukanaza
Białka roślinne
Białko
Bitartat potasowy
Chlorek tiaminy
Chlorowodorek Thiaminu
Cukier
Cyjanek żelazowy potasu
Cytrynian szamotrowy na bazie bentonitu
cząstki itp.)
Dąb celulozowy (klepki, wióry, proszek,
Dimetylopolisty-siloksan
Dioleinian glicerylu
Drewno dębowe
Drożdże i składniki odżywcze drożdży
Spirytus pochodzący z winogron
Dwusiarczek amonu
Dwusiarczek metalu potasowego
Dwutlenek krzemu
dwutlenek siarki
Dwutlenek węgla
Dwuwęglan potasu
Ekstrakt z winogron
Enzymy
Erytromianan potasu
Ferrocyjanek
Filtry pomocnicze
Fosforan amonu
Fosforan di-amoniowy
Fosforany wapnia
Gaz dwutlenku siarki
Guma arabska
Jajko albumina
Kaolin
Karbohydrazy (alfa-amylaza)

http://wineauthorities.com/pdfs/WineAdditives.pdf

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Kultury mikroorganizmów
Kwas askorbinowy
Kwas cytrynowy
Kwas fumarowy
Kwas izo-askorbinowy
Kwas jabłkowy
Kwas L-askorbinowy
Kwas metarowy
Kwas mlekowy
Kwas sorbinowy
Kwas winowy
Kwaśne gliny monmorillonitu
Liazy pektyny
Lizozym
Mąka sojowa
Mleko i produkty mleczne
Monooleinian glicerylu
Monostearynian polioksyetylenu
Monostearynian potasu
Monostearynian sorbitanu
Moszcz
Nadtlenek wodoru
Oksydaza glukozowa
Pektynafazaza
Perłowiec
Phytaty
Pimarizin
Poliwinylopirolidon
Proteaza (Bromelin)
Proteaza (Ficyna)
Proteaza (Papaina)
Proteaza (Pepsyna)
Proteaza (trypsyna)
Siarczan miedzi
Siarczan wapnia
Siarczan żelaza
Siarczek amonu
Siarczek dwusiarczku sodu
Siarczyny potasu
Silikazol
Słodkie rezerwy
Sorbinian potasu
Tanina
Tiamina
Tlen
Ureaza
Węglan potasu
Węgiel aktywowany
Węglan sodu
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Karbohydrazyna (glukoamylaza,
Karbohydroza
Karbohydroza (beta-amylaza)
Karmel
Katalaza
Kazeina
Klej rybi
Kolagen
Koloidalny dwutlenek krzemu
Koncentrat moszczu 11
Korek granulowany

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Węglan wapnia
Winian potasu
Winian potasu
Winian wapnia
Wodorotlenek sodu
Wodorotlenek wapnia
Wodorowęglan potasu
Wodorowęglan potasu
Ziemia okrzemkowa
Żelatyna
Żywice jonowymienne

Źródło: The Wine Authorities Big Listof Additives That Can Legally Be Used In Wine

Nie sposób jest omówić wszystkich składników w tym artykule: dla przykładu
12
w artykule wskazuję australijską organizacje producentów wina AGWA.
Ponieważ produkcja win w Australii na rynki światowe rozpoczęła ekspansję
ok.15 lat temu, więc ich standardy muszą być zbieżne z krajami, do których
eksportuje wino: czyli do USA i Europy, w tym Polski. AGWA posługuje się swoim
standardem o numerze 4.5.1., w którym opracowała wytyczne dla uprawy
winogron i producentów wina wskazując, gdzie było to możliwe, na dokładne
wymagania ilościowe poszczególnych składników, zawartych w winie. Poniżej
w tabeli nr 4, Klauzula 3 AGWA, znajdziemy wykaz podstawowych składników
w winie. W większości przypadków maksymalny zakres dodawanej substancji
nie jest wskazany, tylko opisuje się go znacznikiem DPP – oznaczającym: „ilość
zgodna z dobrą praktyką producenta”, co daje duże pole manewru dla producenta
wina, a jednocześnie ochrania tajemnicę produkcji tego wina dot. składników, jakie
zastosował dany producent w swoim winie. Zatem istnieje ochrona producenta –
a gdzie ochrona konsumenta? Konsument mający alergię na kazeinę lub inne
dodatki musi wiedzieć. co znajduje się w winie. Niestety producenci wina zmuszeni
zostali tylko do dodania ostrzeżenia na etykiecie, że w winie znajduje się
dwutlenek siarki; czasami znajdziemy też informacje o produktach mlecznych
i białkach z kurzych jaj. Jak widzimy w tabeli nr 5 – im wino słodsze, tym większa
zawartość SO2 w winie. Dane poniżej wskazują na maksymalną zawartość
składników w winie, ale w poszczególnych krajach ten wykaz znacząco się różni.
Idąc śladem tej samej agencji AGWA prześledźmy, jakie chemiczne
komponenty są używane podczas fermentacji i sedymentacji wina. W Klauzuli 4
w specyfikacji standardu 4.5.1. AGWA, (por. tabela nr 4) aż 38 składników jest
używanych do procesów fermentacji i filtracji wina. Zastraszająca cała gama
chemicznych związków zawartych w winie. Poniżej wskażemy minimalne
i maksymalne wartości składników, zawartych w winie gotowym do sprzedaży.
Naturalnie, podczas końcowego procesu rozlewania i leżakowania wina, mogą
występować jakieś śladowe ilości pozostałych składników, wymienionych
11

Moszcz (od łacińskiego vinum mustum – młode wino) to świeżo wyciskany sok owocowy (zwykle sok
winogronowy), który zawiera skórki, nasiona i łodygi owoców. Stała część moszczu nazywa się
wytłokami; to zazwyczaj stanowi 7-23% całkowitej masy moszczu. Produkcja moszczu jest pierwszym
krokiem w produkcji win. Ze względu na wysoką zawartość glukozy, zazwyczaj pomiędzy 10 a 15%,
musi być również używany jako środek słodzący w różnych restauracjach. W odróżnieniu
od handlowego soku winogronowego, który jest filtrowany i pasteryzowany, moszcz ma stałe
cząsteczki winogron, jest nieprzezroczysty i jest w różnych odcieniach brązu lub fioletu.
12
Australian Grape&Wina Authority
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13

w tabelach nr 3-5, ale wg oceny naszych agencji certyfikujących
dopuszczających wina z importu do naszego obrotu, nie jest to w żaden
sposób szkodliwe:
 za wino, w tym wino musujące, uważa się napój z zawartością alkoholu
nie mniej jak 4,5% wina wzmocnione powinny posiadać nie mniej jak 15%,
a maksymalnie do 22%;
 zawartość metanolu w białych winach i musujących nie więcej jak 3 g/litr
etanolu;
 inne produkty w tym czerwone wina nie więcej jak 3 g/litr etanolu;
 chlorek sodu do 1g/l wina;
 dwutlenek siarki w przypadku zawartości cukrów <35 g/l – 250 mg/kg,
a powyżej zawartości cukrów >35 g/l wina – nawet do 400 mg/kg;
 siarczyn potasowy do 2 g/l wina;
 fosforany do 400 mg/l wina;
 kwasowość do 1,5 g/l wina;
 cyjanki do 0,1 mg/l wina;
 woda dodana do procesu nie więcej jak 70 ml/l wina, pozwalająca
na utrzymanie warunków i proporcji zawartych składników w winie.
Tabela nr 4: Dopuszczalne składniki w winie.
Dodatki do wina
kwas askorbinowy14
Dwutlenek węgla
Kwas cytrynowy
Dwuwęglan dimetylu15
Kwas erytrobowy
Sok winogronowy, w tym koncentrat soku
winogronowego
13

Specyfikacja
Dobra Praktyka Producenta (DPP)
(DPP)
(DPP)
200 mg/l
(DPP)
(DPP)

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2011 r. nr 120, poz. 690). Instytucja nadzorująca IJHARS,
która kontroluje jakość i skład win – Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. nr 1604 ze zm.)
14
Antyoksydacyjne i antyseptyczne właściwości tego związku są niezastąpione w nowoczesnym
i świadomym winiarstwie. Mimo to, wciąż poszukiwane są inne sposoby stabilizacji i ochrony wina,
głównie z powodu nacisków konsumentów, część których nigdy nie zaakceptuje „siarczynów” w winie.
Jednym ze sposobów na ograniczenie użycia dwutlenku siarki (ale nie całkowitej z niego rezygnacji!)
jest kwas askorbinowy – dostępny w wielu sklepach z akcesoriami winiarskimi i łatwy w domowym
zastosowaniu. Skuteczność kwasu askorbinowego jest ograniczona tylko do ochrony wina przed
utlenianiem, czyli reakcjami z tlenem. Kwas askorbinowy chroni barwę wina przed brunatnieniem oraz
„zatrzymuje” w winie delikatne, owocowe aromaty, łatwo ulegające oksydacji. Nie może być jednak
stosowany samodzielnie, a tylko jako dopełnienie dwutlenku siarki. Dlaczego? Błyskawicznie wchodzi
w reakcje z tlenem, zmniejszając działanie O2 na inne składniki wina (fenole, cząsteczki zapachowe).
Reakcje między kwasem askorbinowym i tlenem zachodzą 1700 razy szybciej, niż między O2 i SO2.
Reakcja między tlenem i kwasem askorbinowym prowadzi do powstania nadtlenku wodoru
(wody utlenionej) – silnego utleniacza, który może znacząco zmienić kompozycję wina.
15
Dwuwęglan dimetylu (E242): dimetylodiwęglan, DMDC, pirowęglan dimetylowy, ester dimetylowy
kwasu pirowęglowego. Używany do żywności: aromatyzowane napoje bezalkoholowe oraz napoje
z dodatkami smakowymi, wina owocowe, wina o obniżonej zawartości alkoholu, wina
aromatyzowane, wino gronowe bezalkoholowe, cydr, perry, herbaty błyskawiczne, płynne koncentraty
herbaty, napoje dla sportowców. Dodawanie dwuwęglanu dimetylu (DMDC) do wina jest w celu,
aby zagwarantować stabilizację mikrobiologiczną.
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Wyciąg ze skórki z winogron
Guma Arabska
Kwas mlekowy
Kwas jabłkowy
Kwas metalizowany16
Mistelle17
Sorbinian potasu – kwas sorbinowy
Siarczyny potasu
Karboksymetyloceluloza sodu
Dwutlenek siarki:SO2:
< 35 g/l cukier
> 35 g/l cukier
Garbniki
Kwas winowy18
Mannoproteiny drożdży

(DPP)
(DPP)
(DPP)
(DPP)
(DPP)
(DPP)
200 mg/l
zobacz SO2
(DPP)
250 mg/l
300 mg/l
(DPP)
(DPP)
(DPP)

Źródło: Klauzula 3 standard 4.5.1 AGWA
Tabela nr 5: Dopuszczalne składniki używane podczas produkcji wina.
Dodatki do procesu produkcji
Żywice jonowymienne19
Isinglass (klej rybi) wyjaśnienie w tekście
Lizozym20
Mleko i produkty mleczne w tym kazeina
Azot
Dębina lub zrębki dębiny (wióry)21
Perlit22
Kwas fitynowy23

16

Specyfikacja
Dobra Praktyka Producenta (DPP)
(DPP)
(DPP)
(DPP)
(DPP)
(DPP)
(DPP)
(DPP)

Niemieckie przepisy dotyczące wina i rozporządzenia WE pozwalają na maksymalne dodanie
0,83 lb/1000 gal (10 g/hl). W przypadku młodych win i świeżo wymieszanych win należy użyć tej całej
ilości. Wina, które mają być butelkowane później i które były przechowywane przez dłuższy okres
czasu mogą być traktowane z mniejszymi ilościami.
17
Mistelle oznacza moszcz winogronowy lub sok winogronowy przygotowany ze świeżych winogron,
do których dodano spirytusu winogronowego, aby zapobiec fermentacji i która posiada zawartość
etanolu między 120 ml/l i 150 ml/l w temperaturze 20 °C.
18
Kwas winowy występuje w postaci bezbarwnych lub półprzezroczystych kryształów lub w postaci
białej krystalicznej drobnoziarnistej proszku. Jest bezwonny, kwaśny smak. Występuje naturalnie
w owocach. Kwas winowy jest wykorzystywany głównie do regulacji kwasowości napojów
owocowych, win.
19
Żywice jonowymienne – rodzaj jonitów stosowanych w kolumnach i filtrach jonitowych.
20
Lizozym, muramidaza (ang. lysozyme) – białko kationowe o masie 14,4 kDa, które ma właściwości
enzymu hydrolitycznego rozkładającego peptydoglikan ściany komórkowej bakterii. Strukturę
pierwszorzędową lizozymu stanowi łańcuch polipeptydowy złożony ze 129 aminokwasów. Miejsce
aktywne lizozymu stanowią dwie reszty aminokwasowe: glutaminianu 35 i asparaginianu 52,
oddalone od siebie w sekwencji aminokwasów lecz położone względnie blisko siebie w przestrzeni.
21
Zamiast leżakowania wina w beczkach dla oszczędności dodaje się zrębki dębowe w celu zmiany
zapachu wina.
22
Perlit jest bezpostaciowym szkłem wulkanicznym o stosunkowo wysokiej zawartości wody, zazwyczaj
tworzonym przez uwodnienie obsydianu. Występuje naturalnie i ma niezwykłą właściwość znacznego
rozszerzenia po wystarczającym nagrzaniu. Jest to przemysłowy produkt mineralny i handlowy
przydatny do jego małej gęstości po przetworzeniu.
23
Kwas fitynowy (znany jako heksakisofosforan inozytolu (IP6), polifosforan inozytolu lub fitynian
w postaci soli), odkryty w 1903 r. nasycony kwas cykliczny jest główną formą przechowywania fosforu
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Białka roślinne dozwolone jako pomoc w
przetwórstwie zgodnie z klauzulą
3(a) do Standard 1.3.3

(DPP)

Poliwinylopolypirolidon (poliwinylopirolidon,
PVPP, krospowidon, krospoliwonon lub E1202) 24

(DPP)

Weglan potasu25
Żelazocyjanek potasu26
Wodorowęglan potasu27
Wodorowęglan winianu28 (traweranian potasu)
Dwutlenek krzemu29

(DPP)
0.1mg/kg
(DPP)
(DPP)
(DPP)

w wielu tkankach roślinnych, zwłaszcza otrębów i nasion. Znajduje się w zbożach i ziarenkach.
Katabolity kwasu fitynowego nazywane są polifosforanami inozytolu niższego. Przykładami
są inozytol penta- (IP5), tetra- (IP4) i trifosforan (IP3).
24
Poliwinylopolypirolidon (poliwinylopirolidon, PVPP, krospowidon, krospoliwonon lub E1202) jest silnie
usieciowaną modyfikacją poliwinylopirolidonu (PVP).Usieciowana forma PVP jest stosowana jako
środek rozsadzający (patrz także zaróbki) w tabletkach farmaceutycznych. PVPP jest wysoce
usieciowaną wersją PVP, dzięki czemu staje się nierozpuszczalna w wodzie, chociaż nadal absorbuje
wodę i pęcznieje bardzo szybko powodując pęcznienie. Ta właściwość jest przydatna jako środek
rozsadzający w tabletkach. PVPP może być stosowany jako lek, przyjmowany jako tabletka lub
zawiesina w celu wchłonięcia związków (tzw. Endotoksyn), które powodują biegunkę. (Por. Węgiel
kostny, węgiel drzewny). Jest również wykorzystywany jako ulepszacz do ekstrakcji zanieczyszczeń
(poprzez aglomerację, a następnie filtrację). Jest używany w produkcji win. Stosując tę samą zasadę
stosuje się do usuwania polifenoli w produkcji piwa, dzięki czemu uzyskuje się piwo jasne z pianką
stabilną . Jednym z takich komercyjnych produktów jest Polyclar. PVPP tworzy wiązania podobne
do wiązań peptydowych w białku (zwłaszcza, jak reszty proliny) i dlatego może wytrącać taniny
w taki sam sposób, jak białka. PVPP posiada kod E1202 i jest używany jako stabilizator.
25
Węglan potasu (K2CO3) – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu węglowego.
W temperaturze pokojowej jest to białe ciało krystaliczne, dobrze rozpuszczalne w wodzie,
o temperaturze topnienia 891 °C. Węglan potasu Tworzy hydraty, ma właściwości higroskopijne,
w roztworach wodnych hydrolizuje. Pod wpływem kwasów ulega rozkładowi, wydzielając dwutlenek
węgla.
26
Żelazocyjanek potasu jest związkiem nieorganicznym o wzorze K 4[Fe(CN)6]3H2O. Jest to sól
potasowa kompleksu koordynacyjnego [Fe(CN)6]. Ta sól tworzy żółto-żółte monokliniczne kryształy.
Żelazocyjanek potasowy wytwarzany jest przemysłowo z cyjanowodoru, chlorku żelazawego
i wodorotlenku wapnia, którego kombinacja daje Ca2[Fe(CN)6]·11H20. Roztwór ten traktuje się
następnie solami potasu w celu wytrącenia mieszanej soli wapniowo-potasowej CaK2[Fe(CN)6], która
z kolei jest traktowana węglanem potasu w celu uzyskania soli tetrapotasowej .
27
Dwuwęglan potasu (znany także jako wodorowęglan potasu lub węglan kwasu potasowego)
jest bezbarwną, bezwonną, lekko zasadową, słodką substancją. Według amerykańskiego Urzędu ds.
Żywności i Leków (FDA) wodorowęglan potasu jest „powszechnie uznawany za bezpieczny”.
Nie ma dowodów na rakotwórczość u ludzi, nie ma niekorzystnych skutków nadmiernej ekspozycji
oraz nieokreślonego LD50. Jest to jeden z dodatków do żywności kodowanych przez Unię
Europejską, oznaczonych numerem E E501. Fizycznie wodorowęglan potasu występuje w postaci
kryształu lub miękkiego, białego granulatu. Wodorowęglan potasu jest bardzo rzadko spotykany
w jego naturalnej formie, mineralnej o nazwie kalicynt.
28
Traweranian potasu, znany także jako wodorowęglan potasu, o wzorze KC4H5O6, jest produktem
ubocznym produkcji wina. W gotowaniu jest znany jako krem z kamienia nazębnego. Jest to sól
kwasu potasowego kwasu winowego (kwas karboksylowy). Może być stosowany w pieczeniu lub jako
roztwór do czyszczenia (zmieszany z roztworem kwaśnym, takim jak sok z cytryny lub octu białego).
29
Dwutlenek krzemu, znany także jako krzemionka (z łacińskiego sileksu), jest tlenkiem krzemu
o wzorze chemicznym SiO2, najczęściej występującym w naturze jako kwarc iw różnych organizmach
żywych. W wielu częściach świata krzemionka jest głównym składnikiem piasku. Silica jest jedną
z najbardziej złożonych i najliczniejszych rodzin materiałów, istniejących jako związek kilku minerałów
i jako produkt syntetyczny. Godne uwagi przykłady obejmują stopiony kwarc, krzemionka dymna,
żel krzemionkowy i aerozole. Jest stosowany w materiałach strukturalnych, mikroelektronice i jako
składniki w przemyśle spożywczym (także winiarskim) i farmaceutycznym. Wdychanie dokładnie
rozdrobnionej krzemionki krystalicznej jest toksyczna i może prowadzić do krzemicy, zapalenia
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Chlorek tiaminy30
Chlorowodorek thiaminy31
Węgiel aktywowany32
Agar33
Alginiany, sole wapniowe i potasowe34
Fosforany amonu35
Argon36

(DPP)
(DPP)
Dobra Praktyka Producenta(DPP)
(DPP)
(DPP)
(DPP)
(DPP)

oskrzeli, raka płuc i ogólnoustrojowych chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń
i reumatoidalne zapalenie stawów.
30
Thiamina, znana również jako tiaminy lub witamina B1, to witamina występująca w żywności
i stosowana jako suplement diety. Jako dodatek służy do leczenia i zapobiegania- chlorek tioaminy
używany jest do procesu stabilizacji procesór bio-chemicznych w winie- wzór C12H17ClN4OS . HCl.
31
Chlorowodorek chlorku tiaminy i chlorowodorku tiaminy można dodawać tylko do wina, wina
musującego i wina wzbogaconego w celu ułatwienia wzrostu mikroorganizmów. Tiamina (wit. B1) od
ponad 70 lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem biologów, bioche- mików i lekarzy ze
względu na swój udział w głównych procesach biochemicznych i fizjologicz- nych. Cząsteczka tiaminy
składa się z pierścienia pirymidynowego i tiazolowego połączonych mostkiem metylenowym. Jest ona
syntetyzowana w komórkach mikroorganizmów, grzybów i roślin, natomiast zwierzęta i ludzie muszą
pobierać ją z pożywieniem. W komórkach tiamina występuje w postaci wolnej oraz estrów
fosforanowych (mono-, piro- i trifosforanu), a także – co niedawno stwierdzono – w postaci
adenozynotrifosfotiaminy. Pirofosforan tiaminy jest koenzymem ponad 20 scharakteryzowanych
enzymów związanych z różnymi szlakami metabolicznymi (udział w przemianach katabolicznych
prowadzących do syntezy ATP, biosynteza pentoz niezbędnych do budowy nukleotydów, metabolizm
aminokwasów i innych związków organicznych). Badania ostatnich lat dowodzą również
niekoenzymatycznej funkcji pochodnych tiaminy w regulacji ekspresji genów (ryboprzełączniki
u mikroorganizmów i roślin), reakcjach stresowych, transdukcji sygnałów nerwowych, a także
w nieznanych dotąd szlakach transdukcji odbierających bodźce związane z niekorzystnymi
warunkami środowiska. Niedobory tiaminy są kojarzone z wieloma stanami patologicznymi, takimi jak
beri-beri, choroba Parkinsona, Alzheimera, Wernickego-Korsakowa, a także innymi patologiami
układu nerwowego i krwionośnego. Dlatego witamina ta jest stosowana jako lek wspomagający
w tych przypadkach. Rosnące zainteresowanie wzbudza uzyskiwanie coraz to nowych syntetycznych
analogów tiaminy i możliwości ich wy- korzystania jako antybiotyków, cytostatyków, herbicydów,
czy też farmaceutyków łagodzących stan deficytu tej witaminy.
32
Węgiel ten służy do filtracji destylatów – efektem jest znakomicie czysty produkt, zarówno w smaku
jak i zapachu. Działanie: eliminowanie mikro-zanieczyszczeń, odbarwianie alkoholu, usuwanie
nieprzyjemnego zapachu, skuteczna absorpcja fenoli, tłuszczy czy białek.Węgiel może zostać użyty
także do przefiltrowywania wody.
33
AGAR to naturalna bezwonna i bezzapachowa substancja żelująca, zagęstnik; uzyskiwany
z wodorostów morskich (krasnorostów). Agar jest szeroko stosowany: w medycynie ajurwedyjskiej,
kuchni chińskiej, wegańskiej, w farmacji, przy produkcji słodyczy i kosmetyków, w dietach
odchudzających oraz jako element żelujący w winie. Po połączeniu z wodą pęcznieje. Agar upośledza
wchłanianie tłuszczów do organizmu. Agar zachowuje się podobnie do żelatyny, ale nie do końca...
jest rozpuszczalny w wodzie (w temp. powyżej 80 stopni), a tężeje w temp. ok. 35 stopni.
34
E403 Alginian amonu (zagęstnik, stabilizator, emulgator). E470a Sole sodowe, potasowe i wapniowe
kwasów tłuszczowych (emulgator). Dodatki szkodliwe dla zdrowia. https://prawdaxlxpl.wordpress.
com/2013/04/19/e-lista-szkodliwych-dodatkow-do-zywnosci/
35
Fosforan dwuamonowy (inne nazwy: fosforan di-amonu, fosforan dwuamonu, DAF) to wysoce
efektywna pożywka dla drożdży gorzelniczych i winiarskich, która pozwala im się prawidłowo rozwijać.
Jej skład jest oparty na związkach soli mineralnych będących niezbędnym dla prawidłowego rozwoju
drożdży źródłem azotu i potasu. Korzystanie z pożywki zwiększa wydajność drożdży i skraca czas
fermentacji.
36
Argon używany jest do „wina z kranu” – jest metodą dystrybucji wina. Zamiast dystrybucji przez
butelkę, wino jest przechowywane w pojemnikach ze stali nierdzewnej lub jednorazowych pojemników
jednorazowych. Po etapie beczkowania wino przenosi się do beczek, które zawierają około 27 butelek
wina (lub 130 szklanek). Jest popychany przez beczkę gazami, takimi jak azot lub argon, dostarczając
ochronę przed utratą zapachu w winie i chroniąc go przed utlenianiem. Nie zawsze jest to konieczne.
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Źródło: Klauzula 4 standard 4.5.1 AGWA

Ilość siarczynów w winie można porównać, analizując badania zorganizowane
43
przez Rząd Nowej Zelandii, która zakupiła szereg win, dokładnie 236 wina
pochodzące z Francji (27%), Włoch (17%), Hiszpanii (17), Południowej Afryki
(16%) oraz po parę butelek z Niemiec, Argentyny, Chile i Portugalii. Razem 47%
czerwonego i 40% białego wina. Uśredniono statystycznie wyniki z próbek
dotyczących zawartych siarczynów i wskazano je na wykresie poniżej.

Ostatnie zmiany w przemyśle winiarskim pozwalały na pompowanie wina z beczki bez szlachetnych
gazów. Oznacza to, że nie będzie potrzebny azot ani argon.
Jako oczyszczenie: bentonity są stosowane do odbarwiania różnych olejów mineralnych, roślinnych
i zwierzęcych. Są one również wykorzystywane do wyjaśniania wina, alkoholu, cydru, piwa, miodu
i octu. Bentonit ma właściwość adsorpcji stosunkowo dużych ilości cząsteczek białkowych z wodnych
roztworów. W rezultacie bentonit jest wyjątkowo użyteczny w procesie produkcji win, gdzie jest
używany do usuwania nadmiernych ilości białka z białych win. Gdyby nie użycie bentonitu, wiele
lub większość białych win wytrącałaby niepożądane chmury i ziele w wyniku wystawienia na działanie
wysokich temperatur, ponieważ te białka uległy denaturacji. Ma również przypadkowe zastosowanie
indukowania szybszego wyjaśnienia zarówno białych, jak i czerwonych win. Jako absorbent: bentonit
jest stosowany w różnych przedmiotach pielęgnacji zwierząt, takich jak ściółka kotów, aby wchłonąć
zapach i otaczać kość. Jest również używany do wchłaniania olejów i tłuszczu.
38
Węglan wapnia – jest również wykorzystywany jako surowiec do rafinacji cukru z buraków cukrowych;
Kalcynuje się w piecu z antracytem w celu wytworzenia tlenku wapnia i dwutlenku węgla. To spalone
wapno jest następnie spłukane w słodkiej wodzie, aby wytworzyć zawiesinę wodorotlenku wapnia do
wytrącania zanieczyszczeń w surowym soku winnym podczas procesu karbonatyzacji.
39
Kultury drożdży i im pochodnych.
40
Azotan miedzi – stosowany jest m.in. do barwienia ceramiki, nabłyszczania żelaza, produkcji papieru
światłoczułego, jako utleniacz w paliwach rakietowych i w pirotechnice. W winiarstwie proces użycia
jest chroniony tajemnicą producenta.
41
Emulgator, używany do Coca-Coli i innych płynów.
42
Natlenek wodoru – czysty nadtlenek wodoru jest niedostępny handlowo, gdyż prawo większości
krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych zabrania jego sprzedaży ze względów bezpieczeństwa.
W handlu dostępne są maksymalnie 70% roztwory tego związku, i to po spełnieniu specjalnych
warunków (przepisy RID i ADR). Najczęstszą postacią handlową jest tak zwany perhydrol, czyli jego
30% roztwór wodny, oraz roztwór 3%, nazywany wodą utlenioną.
43
http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/sulphites-labelling-imported-wine.pdf
37
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Rysunek nr 1: Szacunkowe stężenie procentowe populacji a stężenie siarczynów.

Należy zauważyć, że prawie 90% badanych win posiada od 150-200 mg/l
siarczynów w winie, jakkolwiek normy różnych państw dopuszczają wyższe
standardy. Reasumując, należy stwierdzić, że wino jest „zdrowe” tylko wtedy, kiedy
ilość składników chemicznych jest radykalnie zminimalizowana zarówno w czasie
produkcji wina, jak i w jego ostatecznej końcowej postaci.
Obecnie ukształtowały się dwa kierunki w produkcji wina, gwarantujące
jego jakość:
 wina oparte na zasadach „Kaszrutu”, z tą różnicą, że w tych procesach
produkcyjnych, oprócz procesów chemicznych i technicznych, bardzo
mocno zostały wdrożone religijne przepisy dotyczące czystości duchowej
i produktów spożywczych, jak i zasad religijnych opisanych na początku
artykułu, kwestia dopuszczalności zatrudnienia kobiet przy pracy tychże
win z emblematem „koszer” wskazuje na daleko posuniętą dyskryminację
ze względu na płeć;
 wina naturalne: obecnie nie ma oficjalnej lub prawnej definicji wina
naturalnego, ani nie zostało dotychczas przyjęte żadne ustawodawstwo
przez władze regionalne, krajowe lub ponadnarodowe, a jakiekolwiek
organizacje nie mogą potwierdzać, że wino jest naturalne.
Na podziałce pionowej jest tzw. percentyl, który jest wielkością, poniżej której
padają wartości zadanego procentu próbek: Terminy tercile, quartile, quintile
i decile powinny odnosić się do percentyli dzielących rozkład odpowiednio
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na 3, 4, 5 lub 10 równych części. Na podziałce poziomej zawartość
siarczanów mg/litr wina.
Istnieje jednak wiele nieoficjalnych definicji lub kodeksów postępowania,
opublikowanych przez różne stowarzyszenia producentów wina naturalnego,
występującego pod różnymi nazwami. Naturalnym winem jest wino wytworzone
bez chemicznych i minimalnych interwencji technologicznych w uprawie winogron
i bez wprowadzania ich do produkowanego lub wytworzonego wina. Określenie to
44
służy do odróżnienia takiego wina od wina organicznego i wina biodynamicznego
z powodu różnic w praktykach producentów wina. Wszystkie naturalne wina
są jednak uprawiane w sposób organiczny na minimum, a wielu wytwórców
jest nastawionych biodynamiczne również w uprawie winogron w swoich
winnicach. Mówiąc poważnie, naturalne wina to wina, które są produkowane
bez dodawania lub usuwania czegokolwiek podczas produkcji wina, chociaż
niektórzy plantatorzy dodają niewielkie ilości siarczynów przy butelkowaniu, tak, że
ściśle ujmując, ich wina nie są winami naturalnymi, lecz tylko „organicznymi”
(i prawdopodobnie biodynamicznymi).Wino organiczne jest organiczne w tym
sensie, że zostało wyprodukowane z organicznie uprawianych winogron, ale może
podlegać chemicznej i fizycznej manipulacji w samym procesie produkcji wina.
Wśród najbardziej wpływowych osobistości i ambasadorów win naturalnych
warto wymienić sommelierów takich jak Pierre Jancou (La Crémerie, Le bistrot
Racines, Vivant i Heimat) oraz Ewen Le Moigne (Saturne) z Paryża i Andersa
Frederika Steena (Relae i Manfreds), poprzedniego sommeliera w Kopenhadze,
obecnie producenta win w Ardèche, a także Isabelle Legeron MW, jedyną
we Francji mistrzynię wina i jedyną na świecie kobietą, zajmującą się tą tematyką.
Natomiast, jedyną znaną blogerką, pisząca o winach we współczesnej
45
dyskusji dotyczących produkcji win naturalnych jest kobieta Alice Ferring.
46
Nasz rodzimy sommelier Marek Kondrat pisze o winach naturalnych następująco:
„Istnieje szereg definicji wina organicznego w zależności od kraju, regionu
i wytycznych prawnych. W dużym uproszczeniu można jednak powiedzieć, że wino
44

Rolnictwo biodynamiczne (biodynamika) jest formą rolnictwa alternatywnego, bardzo podobną
do rolnictwa ekologicznego, ale wykorzystuje różne koncepcje ezoteryczne, wywodzące się z idei
Rudolfa Steina (1861-1925). Początkowo opracowane w 1924 r. Był to pierwszy organiczny ruch
rolniczy. Traktuje żyzność gleby, wzrost roślin i pielęgnację zwierząt gospodarskich jako wzajemnie
powiązane ze sobą zadania, podkreślając perspektywy duchowe i mistyczne. Biodynamika ma wiele
wspólnego z innymi podejściami ekologicznymi - podkreśla użycie nawozów i kompostów i wyklucza
stosowanie sztucznych substancji chemicznych w glebach i roślinach. Unikatowe metody podejścia
biodynamicznego obejmują traktowanie zwierząt, upraw i gleby jako jednego systemu, kładąc nacisk
na jego początki na lokalnych systemach produkcji i dystrybucji, na wykorzystywanie tradycyjnych
i rozwój nowych miejscowych odmian i odmian. Niektóre metody wykorzystują astrologiczny siew
i kalendarz sadzenia. Biodynamiczne rolnictwo wykorzystuje różne dodatki ziołowe i mineralne
do dodatków kompostowych i natrysków polowych; czasami przygotowywane są przez
kontrowersyjne metody, takie jak pogrzebanie kwarcu naziemnego nadziewanego na skórę krowy,
która mówi, że zbiera „siły kosmiczne w glebie”, które są bardziej podobne do magii współczucia niż
agronomia. Od 2016 r. techniki biodynamiczne wykorzystano na 161.074 hektarach w 60 krajach .
Niemcy stanowią 45% całkowitej globalnej powierzchni, pozostała średnia to 1750 ha na kraj.
Biodynamiczne metody uprawy winorośli zostały podjęte przez kilka znaczących winnic. Istnieją
agencje certyfikujące produkty biodynamiczne, z których większość jest członkami międzynarodowej
grupy ds. norm biodynamicznych Demeter International.
45
Alice Fering, http://www.alicefeiring.com/blog/looking-for-natural-wines/
46
https://www.marekkondrat.pl/oferta-dedykowana/wina-ekologiczne
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organiczne to produkt, który został wytworzony przy ograniczonym użyciu
sztucznych, czyli wytworzonych przez człowieka, poprzez syntezę chemiczną,
środków. A więc wino organiczne musi pochodzić z organicznie uprawianych
winorośli. Oznacza to, że w winnicy, poza wyjątkami, nie można stosować
sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. Stosuje się za to tradycyjne
i nowoczesne metody uprawy jak płodozmian, pozostawianie dzikich roślin między
rzędami winorośli czy używanie wrogów naturalnych do zwalczania szkodników.
W Europie dopiero od 2012 roku można zgodnie z prawem używać terminu „wino
organiczne”. Wcześniej na etykietach widniał napis wino zrobione z organicznie
wytworzonych winogron („made with organically grown grapes”). Prawo definiuje
też użycie substancji pomocniczych przy procesach etnologicznych – powstawania
wina. Tak więc wymagane jest, żeby wino organiczne miało relatywnie niską
zawartość na przykład siarczynów. W Europie prawo dotyczące organicznej
żywności stanowi Komisja Europejska, w Stanach Zjednoczonych jest to U.S.
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Food&Drug Administration. Każde wino organiczne musi być certyfikowane,
a odpowiedni symbol można przeważnie znaleźć na kontretykiecie”.
Na chwilę obecną nie sugerowałbym więc w szczególności kupowania
tzw. tanich win, które być może nawet mają „dobry smak”, ponieważ ich producenci
dla przyspieszenia fermentacji i wszystkich końcowych procesów produkcyjnych,
na pewno używają tanich suplementów chemicznych oraz wszelkich
„przyśpieszaczy” i „ulepszaczy” smakowych, obniżając jak najbardziej koszty
produkcji wina. Tym samym, producenci tanich win osiągają wysoką i rentowną
sprzedaż tylko i wyłącznie kosztem obniżenia standardów bezpieczeństwa
i wskutek wzrostu stężenia chemikaliów, a co za tym idzie drogą obniżenia jakości
produktu i na końcu, w konsekwencji, obniżenia standardów bezpieczeństwa
produktu dla zdrowia i życia konsumenta. Z punktu widzenia konsumenta należy
więc sięgać po takie trunki, które posiadają jak najmniej dodatków chemicznych.
Reasumując, możemy stwierdzić, że wina zdrowe należą do rzadkości. Innymi
słowy, na naturalne, zdrowe wina, jakie tworzył Noe, należy jeszcze poczekać
kilkanaście lat, kiedy kraje europejskie, jak inne państwa na świecie
(w szczególności USA) usystematyzują standardy dotyczące produkcji win, a tym
samym zgodnie z jakimś nowym, uniwersalnym standardem, będziemy mogli
rozróżnić wina tradycyjne, od naturalnych (tych zdrowszych). Na chwilę obecną
jedyne, czego możemy być pewni, to, że wino jest „naturalnie zdrowe”
w przypadku, gdy jest winem opatrzonym etykietą „koszer”. Wiemy też jednak,
że już setki producentów wina na świecie stara się poprzez różne eksperymenty,
produkować wina typu naturalnego i eko, opierając się na nowych naturalnych
metodach produkcji. Niemniej, można stwierdzić, że choć Biblia Hebrajska liczy
sobie kilka tysięcy lat, to jej „standardy bezpieczeństwa” okazują się
szalenie współczesne i aktualne dla teraźniejszości. W świecie rosnącej
świadomości konsumenckiej i coraz większych oczekiwań konsumentów
w zakresie bezpieczeństwa produktów, ich walorów zdrowotnych czy ich czystości
i prostoty, wino „koszerne” (pomimo pewnych kwestii etycznych, jak równie istotna
współcześnie kwestia równouprawnienia i niedyskryminacji) okazuje się produktem
idealnie dostosowanym do współczesności. Mądrość Boża i dziedzictwo
47
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Praojców, wpisane w biblijne przepisy, zasady i receptury uprawy oraz produkcji
wina pozwalają nawet współcześnie zapewnić produkt zdrowy i bezpieczny
dla człowieka. Le’Chaim!
Streszczenie
Artykuł w dużym skrócie omawia biblijne podstawy uprawy winorośli
oraz związane z nimi zasady produkcji wina, biorąc pod uwagę w pierwszej
kolejności rabiniczne zasady regulujące cały proces produkcji wina typu „koszer”.
Autor skoncentrował się głównie na ogólnych zasadach rządzących produkcją
wina w judaizmie, a także na tym, jaki efekt i zadanie miało wino
w obrzędach świątynnych. Opisał także rolę wina w liturgii chrześcijańskiej.
W dalszej części opracowania autor skoncentrował się na wskazaniu
składników chemicznych występujących w procesach fermentacji, sedymentacji,
filtracji i na końcu klarowania i ulepszania smaku wina, które mają poważny
wpływ na zdrowie człowieka, głownie z powodu występowania chemicznych
dodatków. Na koniec omawia obecne rosnące trendy w zakresie produkcji
tzw. win naturalnych, których produkcja nie jest jeszcze znormalizowana,
ale wyraźnie wskazuje na zapotrzebowanie ludzi na zdrowe, ekologiczne wina
bez dodatkowych substancji chemicznych, które są albo silnymi alergenami
(jak np. kazeina, insinglass/karuk) albo po prostu są trujące i ich nadmierne
spożycie zagraża bezpieczeństwu (życiu i zdrowiu) konsumenta.
Słowa klucze: biblia, biodynamika, wino, filtracja wina, wino koszer, wina
ekologiczne, produkcja wina, składniki chemiczne w winie, alergeny w winie,
zdrowe wino
Summary
This article briefly describes the biblical basics of wine-growing and rules
on wine-making related thereto, first of all, the rabbinical principles governing
the whole process of producing „kosher” wines. The author concentrated mainly
on the general principles governing the production of wine in Judaism, the effect
and tasks of having wine in the rites and observance of the religious holidays.
He also described the role of wine in the Christian liturgy. In the subsequent part,
the author concentrated on the presentation of the list of chemical constituents
present in the fermentation, sedimentation, filtration and final clarification
and improvement of the taste of wine, which have a major impact on human health
mainly due to vast use of chemicals additives. Finally, he explains the current
trends on going forward onto natural wines, whose production is not yet
standardized, but growing steady and clearly demonstrates the need for healthy
organic wines without any chemical additives that are either strong allergens
(such as casein, isinglass) or simply toxic substances, the over-consumption
of which threatens the safety (health and life) of the consumers.
Key words: bible, biodynamics, wine, wine filtration, kosher wine, ecological
wines, wine production, chemical components in wine, allergens in wine,
healthy wine
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Introduction
1
Various factors decide about quality of interpersonal relationships, which are
related to a smaller or larger degree to perceiving, observation of behaviour
of others, and then their judgment: transgression; commitment and perseverance;
strong ego; openness; entrepreneurship; tendency to take risk and nonconformism.
2
Based on the results of the studies conducted by B. Wojciszke and W. Baryła
almost one hundred percent of behaviour of moral nature may be explained
referring to three codes of ethics: ethics of autonomy; ethics of common good;
ethics of dignity.
Ethics of autonomy – it seems to be one of the ethical codes most commonly
found in various cultures and plausible is the thesis that ability to develop, among
other things, this ethical code is the specific property of humans, developed
in the course of evolution, similar to the ability to develop a language. Similarly
as all cultures develop a language. As a main value, ethics of autonomy points
to the good of other individual and specifically to such elements as: respecting
the good, freedom and rights of an individual; helping other people, loyalty
to individuals. In opposition to ethics of autonomy there are actions aiming at:
hurting the other person, violation of rights of an individual (physical, mental,
moral), disloyalty to individuals.
Ethics of common good constituting ethical code, whose beneficiary is not
an individual, nor his own group, but a human community as a whole. One can
assume that the spread of this ethical code is a relatively new phenomenon
in the history of mankind, connected with the emergence of such complicated
social organizations as a country and contemporarily – international organizations.
It is likely that the need and necessity to follow this type of code has intensified
contemporarily as a result of the phenomenon of globalization of happenings
caused by the activity of a man and his technology (catastrophe or nuclear war
can have an influence on the fate of all people, whereas catastrophes and wars
of the past had always only the local scope). As a main value, ethics of common
good points to the good of community as a whole and specifically to such elements
as: respecting the standards, whose beneficiary is the community as a whole,
even when an entity or particular individuals or groups don’t benefit anything
directly or even when they lose something. In opposition to ethics of common good
there are actions aiming at violating the standards, whose beneficiary
is a community as a whole at the time when an entity or particular
individuals/groups do not benefit anything directly by adhering to them.

1

2

J. Pułka, L. Świeca, Ethical standards in students' perception: selected aspects. “Przegląd NaukowoMetodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa”. 2017, 1 (34), p. 331-333
B. Wojciszke, W. Baryła, Potoczne rozumienie moralności: pięć kodów etycznych i narzędzie
ich pomiaru. „Przegląd psychologiczny”. 2000, 43 (4), p. 395-421
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As a main value, ethics of dignity defines life in a dignified way and
specifically: spirituality, honour, contempt for material values, maintaining purity
(classes, castes). In opposition to ethics of dignity there are actions aiming at
losing “honourable capacity”, pursuit of material goods, changing everything that is
3
traditional.
Research and Statistics Methods
A probe method with the use of questionnaire technique was employed:
Ethics Questionnaire by B. Wojcieszke & W. Baryła; (factors) Personality and
4
Creative Thinking Questionnaire (KOMT) by E. Charzyńska & E. Wysocka.
The study group included students of universities and colleges from the area
of the Silesian and Małopolskie voivodeships (sample 577). They were studying
pedagogy, mostly women (n=547). I use the Kruskal-Wallis test as a nonparametric
alternative to the one way analysis of variance (ANOVA). The test was used to
compare the average values whose distribution is not similar to normal distribution
(the variables were tested with the Kolmogorov-Smirnov test – the zero hypothesis
about parametric distribution the variables was rejected). Next I estimate the
correlation between a pair of variabled Spearman's rank correlation coefficient
(Spearman's rho).
Figure 1: List of variables.

Source: Ethics Questionnaire by B. Wojcieszke & W. Baryła; factors: Personality
5
and Creative Thinking Questionnaire KOMT by E. Charzyńska & E. Wysocka
3
4

5

Ibidem, p. 402
E. Charzyńska, E. Wysocka, Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego (KOMT). Katowice
2015
https://www.researchgate.net/profile/Edyta_Charzynska2/publication/279182563_Kwestionariusz_Os
obowosci_i_Myslenia_Tworczego_KOMT_Podrecznik_testu_ksiazka_uzytkownika_wersje_dla_uczni
ow_gimnazjum_i_liceum/links/558cea2f08ae1f30aa80c13a.pdf (downloaded 11.2017)
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Hypothesis
On the basis of theoretical analyses, significant differences are expected
in the level of intensity of ethics of autonomy in students and ethics of common
good and ethics of dignity of pedagogy between the average values in the
compared groups, varied in terms of the factors: commitment and perseverance;
transgression; strong ego; openness; nonconformism; entrepreneurship; tendency
to take risk.
Figure 2: Ethics of common good and openness (N=546).

There
was
statistically
significant difference between
the ethics of common good by
openness (H(2)=38.286,
2
p= .00; 𝜂𝐻
= .053) with a mean
rang of 210.20 for 1 sten,
232.68 for 2 sten, 241.29
for 3 sten, 249.72 for 4 sten,
289.64 for 5 sten, 306.77
for 6 sten, 287.18 for 7 sten,
359.52 for 8 sten, 386.20
for 9 sten, 363.18 for 10 sten;
rrho= .248; hypothesis confirmed.
Source: own research (2015-2016)
Figure 3: Ethics of common good and commitment and perseverance (N=548).

There
was
statistically
significant difference between
the ethics of common good by
commitment and perseverance
2
(H(2)=37.810, p= .00; 𝜂𝐻
= .052)
with a mean rang of 245.44
for 1 sten, 249.94 for 2 sten,
241.47 for 3 sten, 241.57
for 4 sten, 235.24 for 5 sten,
309.79 for 6 sten, 302.94 f
or 7 sten, 328.64 for 8 sten,
379.75 for 9 sten, 374.58
for 10 sten;
rrho= .223;
hypothesis confirmed.
Source: own research (2015-2016)
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Figure 4: Ethics of common good and tendency to take risk (N=548).
There was statistically significant
difference
between
the
ethics
of common good by tendency to take
2
risk (H(2)=32.431, p= .00 ; 𝜂𝐻
= .042)
with a mean rang of 414.13
for 1 sten, 346.33 for 2 sten, 286.25
for 3 sten, 268.09 for 4 sten, 246.64
for 5 sten, 245.03 for 6 sten, 291.48
for 7 sten, 312.30 for 8 sten, 337.20
for 9 sten, 405.92 for 10 sten; rrho=
-.71; hypothesis confirmed.
Source: own research (2015-2016)

Figure 5: Ethics of autonomy and openness (N=544).
There was statistically significant
difference between the ethics of
autonomy by openness (H(2)=37.852,
2
p= .00; 𝜂𝐻
= .052) with a mean wrang
of 211.00 for 1 sten, 251.70 for 2 sten,
233.92 for 3 sten, 238.53 for 4 sten,
294.05 for 5 sten, 296.18 for 6 sten,
312.63 for 7 sten, 343.83 for 8 sten,
396.85 for 9 sten, 359.14 for 10 sten;
rrho= .212; hypothesis confirmed.
Source: own research (2015-2016)

Figure 6: Ethics of autonomy and commitment and perseverance (N=546).
There was statistically significant
difference
between
the
ethics
of autonomy by commitment and
perseverance (h(2)=31.427,
2
p= .00; 𝜂𝐻
= .04) with a mean rang
of 234.17 for 1 sten, 237.34 for 2 sten,
245.16 for 3 sten, 244.05 for 4 sten,
244.71 for 5 sten, 301.08 for 6 sten,
294.86 for 7 sten, 333.28 for 8 sten,
354.22 for 9 sten, 389.17 for 10 sten;
rrho= .240; hypothesis confirmed.
Source: own research (2015-2016)
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Figure 7: A pair of variables without statistical significance.
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Source: own research (2015-2016)

There was no statistically significant difference between: the ethics
2
of autonomy by transgression (H(2)=7.931, p= .541; 𝜂𝐻
= .00); the ethics
2
of common good by transgression (H(2)=10.483, p= .313; 𝜂𝐻
= .003); the ethics
2
of dignity by transgression (H(2)=11.633, p= .235; 𝜂𝐻
= .005); the ethics of dignity
2
by strong ego (H(2)=14.279, p= .0113; 𝜂𝐻
= .009); the ethics of autonomy
2
by nonconformism (H(2)=11.000, p= .276; 𝜂𝐻 = .004); the ethics of common good
2
by nonconformism (H(2)=10.151, p= .338; 𝜂𝐻
= .002); the ethics of dignity
2
by nonconformism (H(2)=14.346, p= .111; 𝜂𝐻 = .01); the ethics of autonomy
2
by entrepreneurship (H(2)=10.363, p= .322; 𝜂𝐻
= .002); the ethics of common good
2
by entrepreneurship (H(2)=8.496, p= .485; 𝜂𝐻
= .00); the ethics of dignity
2
by entrepreneurship (H(2)=8.548, p= .480; 𝜂𝐻
= .00); hypothesis rejected.
Results
The study group analysis showed that the strongest differentiation (size effect:
eta-squared) the Kruskal-Wallis test was conducted as a nonparametric alternative
to the one way ANOVA was for the variable:
2
─ ethics of common good and the factor: openness (H(2)=38.286,p= .00; 𝜂𝐻
=
.053 with correlation rrho = .248);
2
─ ethics of autonomy and the factor: openness (H(2)=37.852, p= .00; 𝜂𝐻
=
.052) with correlation rrho= .240);
─ ethics of common good and the factor: commitment and perseverance
2
(H(2)=37.810,p= .00; 𝜂𝐻
= .052 with correlation rrho= .223);
─ ethics of common good and the factor: tendency to take risk (H(2)=32.431,
2
p= .00; 𝜂𝐻
= .042 with correlation rrho= –.71);
─ ethics of autonomy and the factor: commitment and perseverance
2
(H(2)=31.427,p= .00; 𝜂𝐻
= .04) with correlation rrho= .212).
These dimensions of personality determine development of the attitude
of support for codes of ethics in the area of ethics of autonomy and common good
that gained acceptance in the Polish community. The results imply modifications
of the process of student education and conducting further studies in this aspect.
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Conclusions
People in various cultures and communities follow specific ethical codes
in moral judgments. We have indicated in the study with the KOMT questionnaire
that the factors that are strongest in differentiation of variables and are statistically
significant are: commitment and perseverance, openness, as well as tendency
to take risk.
Streszczenie
O jakości relacji interpersonalnych decydują różnorodne czynniki, które
w różnym stopniu są powiązane ze spostrzeganiem, obserwacją zachowań innych
ludzi i ich wartościowaniem czy ocenianiem. Ludzie kierują się przy tym
określonym systemem etycznym, który jest różny dla różnych społeczeństw
i kultur. W zrealizowanych badaniach poszukiwałem związków akceptowania
kodów etycznych z szeregiem czynników wpływających na sądy moralne
studentów, takich jak: transgresja, zaangażowanie i wytrwałość, silne ego,
otwartość, nonkonformizm, przedsiębiorczość, skłonność do ryzyka. Badania
na próbie studentów (N=548) wykazały, iż najsilniejsze różnicowanie (wielkość
efektu: eta-kwadrat) wystąpiło (test Kruskala-Wallisa) dla zmiennej: etyka dobra
2
powszechnego i czynnika: otwartość (H(2)=38.286, p= .00; 𝜂𝐻
= .053 z siłą korelacji
rrho= .248); kolejne to: etyka autonomii i czynnik: otwartość (H(2)=37.852,
2
p= .00; 𝜂𝐻
= .052) z siłą korelacji rrho= .240); etyka dobra powszechnego i czynnik:
2
zaangażowanie i wytrwałość (H(2)=37.810, p= .00; 𝜂𝐻
= .052 z siłą korelacji
rrho= .223); etyka dobra powszechnego i czynnik: skłonność do ryzyka
2
(H(2)=32.431, p= .00; 𝜂𝐻
= .042 z siłą korelacji rrho= -.71); oraz etyka autonomii
2
i czynnik: zaangażowanie i wytrwałość (H(2)=31.427, p= .00; 𝜂𝐻
= .04) z siłą
korelacji rrho= .212).
Słowa klucze: kody etyczne, jakość relacji interpersonalnych, etyka
autonomii, etyka dobra powszechnego, etyka godności
Summary
Various factors decide about quality of interpersonal relationships, which
are related to a smaller or larger degree to perceiving, observation of behaviour
of others, and then their valuation / judgment. People follow a specific ethical
system, different for different communities and cultures. In our studies, we were
looking for connections between accepting ethical codes with a number of factors
that affect moral judgments of students: commitment and perseverance,
transgression, strong ego, openness, nonconformism, entrepreneurship, tendency
to take risk. The study group (N=548) analysis showed that the strongest
differentiation (size effect: eta-squared) the Kruskal-Wallis test was conducted
as a nonparametric alternative to the one way ANOVA was for the variable: ethics
2
of common good and the factor: openness (H(2)=38.286, p= .00; η = .053
with correlation rrho = .248); ethics of autonomy and the factor: openness
2
(H(2)=37.852, p= .00; η = .052) with correlation rrho = .240); ethics of common good
2
and the factor: commitment and perseverance (H(2)=37.810, p= .00; η = .052
with correlation rrho= .223); ethics of common good and the factor: tendency to take
2
risk (H(2)=32.431, p= .00; η = .042 with correlation rrho = –.71); ethics of autonomy
2
and the factor: commitment and perseverance (H(2)=31.427, p= .00; η = .04)
with correlation rrho = .212). These dimensions of personality determine
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development of the attitude of support for codes of ethics in the area of ethics
of autonomy and common good that gained acceptance in the Polish community.
The results imply modifications of the process of student education and conducting
further studies in this aspect.
Key words: ethical codes, quality of interpersonal relationships, ethics
of autonomy, ethics of common good, ethics of dignity
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DETERMINANTY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W OCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW PRZYRODNICZYCH
Wstęp
Od ponad dekady w polskim szkolnictwie wyższym dużo mówi się
o znaczeniu wysokiej jakości kształcenia dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i gospodarki opartej na wiedzy. Ukazuje się również istnienie wielu
napięć na styku autonomii uczelni w zakresie kształcenia, a sposobem w jaki
powinno się ono zmieniać by móc dostosować się do aktualnych i przyszłych
1
potrzeb społecznych, w tym rynku pracy.
Jak widać konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia została
zauważona przez decydentów, na co wskazuje między innymi uruchomienie wielu
środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich na realizację projektów
umożliwiających wdrożenie przedsięwzięć mających na celu podniesienie jakości
kształcenia w szkolnictwie wyższym. Działania te dotyczą między innymi takich
obszarów jak:
 opis efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów
i sposobów ewaluacji ich osiągania,
 powołanie uczelnianych i wydziałowych zespołów do spraw jakości
kształcenia, których głównym zadaniem jest monitorowanie wyników
procesu kształcenia w szkole wyższej,
 zapewnienie właściwej organizacji i jakości procesu kształcenia studentów
na poszczególnych kierunkach studiów,
 wyposażenie sal dydaktycznych i laboratoriów w nowoczesne środki
dydaktyczne i sprzęt badawczy dostępny dla studentów,
 stworzenie programów wymiany studenckiej do najlepszych polskich
i zagranicznych uczelni,
 doskonalenie kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych nauczycieli
szkół wyższych w zakresie nowoczesnych technik i metod nauczania,
w tym nauczania z wykorzystaniem TIC,
 kształcenie
nauczycieli
akademickich
w
zakresie
nauczania
spersonalizowanego (coachingu, tutoringu i mentoringu) umożliwiających
234
wspieranie studenta w drodze jego rozwoju osobistego i zawodowego.
Powyższe przedsięwzięcia i ich pozytywne skutki systematycznie przenikają
do rzeczywistości akademickiej zmieniając jej odbiór społeczny. Młodzi ludzie
wybierają najchętniej te uczelnie, które najwyżej plasują się w rankingach
i zapewniają dobre przygotowanie do pracy oraz gwarantują jej szybkie znalezienie
1

A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich.
Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków 2013, s. 110
M. Sidor-Rządkowska (red.): Coaching – teoria, praktyka, studia przypadków. Kraków 2009, s. 23
3
P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.): Tutoring – teoria, praktyka, studia przypadków. Kraków 2015,
s. 15-34
4
M. Sidor-Rządkowska (red.): Mentoring – teoria, praktyka, studia przypadków. Kraków 2014 s. 19-22
2
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5

po ukończeniu studiów. Dlatego poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak kształcić,
aby uzyskać jak najlepsze rezultaty podejmowanych działań edukacyjnych
oraz, które z czynników najsilniej determinują jakość kształcenia są nieustająco
przedmiotem wielu debat uniwersyteckich podejmowanych zarówno w zespołach
ds. jakości kształcenia jak też wśród pedagogów zajmujących się profesjonalnie
badaniem szeroko rozumianej efektywności nauczania-uczenia się osób
6 7 8 9 10
dorosłych.
W tej perspektywie istotne jest zarówno prowadzenie dużych diagnoz
edukacyjnych pokazujących tło i kierunki zmian kształcenia zachodzących
w polskim i europejskim szkolnictwie wyższym i jak też podejmowanie „lokalnych”
diagnoz uniwersyteckich, których wyniki mogą pokazać konkretne problemy
kształcenia dając równocześnie możliwość podjęcia bardziej precyzyjnych
rozwiązań mogących pozytywnie wpłynąć na jakość kształcenia na danej uczelni,
wydziale, czy kierunku studiów.
Metodologia i organizacja badań
Celem badań było poznanie opinii studentów kierunków przyrodniczych
na temat oddziaływania wybranych czynników na jakość kształcenia
uniwersyteckiego. W procesie badawczym podjęto próbę odpowiedzi na trzy
pytania:
1. W jakim stopniu wybrane czynniki organizacji procesu kształcenia
na oddziałują na jakość kształcenia uniwersyteckiego w ocenie studentów
biologii i biotechnologii?
2. Jak kierunek studiów, stopień studiów i płeć różnicują ocenę czynników
oddziałujących na jakość kształcenia uniwersyteckiego?
3. Które rodzaje zajęć akademickich, zdaniem studentów, są najbardziej
efektywnym sposobem kształcenia na uniwersyteckich studiach
przyrodniczych?
Prezentowane w artykule badania miały charakter sondażu diagnostycznego,
w którym zastosowano technikę ankietowania z wykorzystaniem autorskiego
kwestionariusza ankiety. Przedstawiane wyniki stanowią fragment szerszych
badań dotyczących organizacji i efektywności kształcenia na uniwersyteckich
studiach przyrodniczych prowadzonych w roku akademickim 2016/2017. Pytania
wybrane do analizy miały charakter zamknięty. W pierwszym z nich studenci
5

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/tegoroczni-maturzysci-postawili-na-uczelnie-technicz
ne.html (pobrano 27.12.2017 r.)
S. Tracz, Kulturowa transmisja stereotypu płci. Co sprawia, że mężczyźni studiują na kierunkach
ścisłych lub technicznych, a kobiety na kierunkach humanistycznych lub społecznych? Kraków 2015,
s. 265-297
7
A. Kamińska-Ostęp, A.M. Wójcik, Organizacja i efektywność kształcenia na studiach uniwersyteckich
w opinii i ocenie studentów kierunków przyrodniczych. „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja
dla bezpieczeństwa”. 2017, 1, s. 373-386
8
A. Bucher-Jeziorska, S. Macioł, Jakość kształcenia w szkole wyższej: doświadczenia i badania SGH.
Warszawa 2003, s. 1-148
9
S. Cichoń, M. Cichoń, Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym w opinii studentów na przykładzie
jednej z uczelni technicznych w Polsce – wyniki badań., http://cen.bialystok.pl/aspekty/4_28_2005/
art01.htm (pobrano 27.12.2017 r.)
10
A.M. Wójcik, E. Gajuś-Lankamer, Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkole wyższej –
próba oceny jakości kształcenia na podstawie wybranych wskaźników. „Przegląd NaukowoMetodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”. 2015, 1, s.221-231
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oceniali w skali 1-5 stopień odziaływania 16 wybranych czynników na jakość
kształcenia na studiowanym przez nich kierunku przyrodniczym. W pytaniu
kolejnym badani studenci biologii i biotechnologii szacowali również w skali 1-5
przydatność poszczególnych rodzajów zajęć akademickich w zdobywaniu wiedzy
na swoim kierunku studiów. W zastosowanej skali 1-5, 1 oznaczało najniższą
zaś 5 najwyższą ocenę ocenianego czynnika i rodzaju zajęć.
Do analizy przyjęto 177 ankiet wypełnionych przez podobną liczbę studentów
dwóch kierunków przyrodniczych, tj. biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie
(rysunek nr 1).
Rysunek nr 1: Charakterystyka badanych według kierunku studiów.

60

53,67%

46,33%

50
40
30
20
10
0

Biologia

Biotechnologia

Źródło: badanie własne

Wśród studentów każdego kierunku znaleźli się studenci ostatnich lat studiów
licencjackich i magisterskich, zarówno kobiety jak i mężczyźni w proporcjach
odzwierciedlających strukturę płci na badanych kierunkach (rysunek nr 2 i 3).
Rysunek nr 2: Charakterystyka badanych studentów biologii i biotechnologii według
stopnia studiów.
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Rysunek nr 3: Charakterystyka badanych studentów biologii i biotechnologii według
płci.
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Wyniki badań
W pytaniu pierwszym ocenie studenckiej poddano 16 czynników
oddziałujących na jakość kształcenia na studiowanych przez nich kierunkach.
Czynniki pogrupowano na trzy grupy, tj.:
1. czynniki zależne od nauczycieli akademickich – pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
2. czynniki zależne od studentów – pozycja 14, 15, 16;
3. czynniki związane z organizacją kształcenia – 8, 10, 11, 12, 13.
Porównując średnie wyniki ocen studentów widać, że wszystkie analizowane
czynniki otrzymały ocenę powyżej 4, co oznacza że każda z grup czynników
zadaniem studentów znacząco wpływa na jakość kształcenia. Analizując
szczegółowo odpowiedzi badanych studentów rysuje się obraz, w którym grupą
w pierwszym rzędzie najsilniej wpływającą na jakość kształcenia są nauczyciele
akademiccy, następnie czynniki związane z organizacją procesu kształcenie,
zaś najmniej odpowiedzialni za ten proces czują się sami studenci (rysunek nr 4).
Rysunek nr 4: Czynniki wpływające na jakość kształcenia w ocenie studentów (średnia
ocen w skali 1-5).
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Odpowiedzi badanych studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS
pokazują, że według nich trzy, spośród szesnastu czynniki najsłabiej oddziałujące
na jakość kształcenia (mieszczą się w przedziale 3,500-3,900) to: zróżnicowanie
form pracy na zajęciach (pozycja 7), zaangażowanie studenta w dodatkowe
działania na uczelni rozwijające kompetencje i zainteresowania (pozycja 15)
oraz obecność miejsc do odpoczynku w przerwach pomiędzy zajęciami (pozycja 10).
Pozostałe czynniki uzyskały wyniki wyższe, mieszczące się w granicach
4,000-4,638, co oznacza, że zdaniem studentów wpływają one silniej na poziom
edukacji uniwersyteckiej.
Zadaniem respondentów czynnikiem najsilniej determinującym jakość
kształcenia jest przygotowanie merytoryczne i aktualna wiedza nauczycieli
akademickich (pozycja 1). Miejsce drugie zajmują ex aequo dwa czynniki,
tj.: przygotowanie metodyczne nauczycieli do prowadzenia zajęć (pozycja 2)
oraz zaangażowanie nauczyciela akademickiego w wykonywaną pracę (pozycja 5).
Na miejscu trzecim i czwartym (które uzyskały niemal identyczne oceny) plasują się
się: kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich (pozycja 3) i dobra baza
dydaktyczna, tj. wyposażenie laboratoriów i pracowni dydaktycznych (pozycja 8).
W opinii studentów czynniki najsilniej determinujące jakość kształcenia
na badanych kierunkach leżą po stronie nauczycieli akademickich. Duże znaczenie
w opinii studentów ma także dobra baza dydaktyczna zaliczana do czynników
organizacji procesu kształcenia (rysunek nr 5).
Rysunek nr 5: Średnia ocen czynników wpływających na jakość kształcenia w opinii
wszystkich badanych studentów.
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Porównując wyniki odpowiedzi udzielonych przez studentów biologii
i biotechnologii w zdecydowanej większości nie odnotowano istotnych statystycznie
różnic w postrzeganiu przez nich czynników oddziałujących na jakość kształcenia
na studiowanych kierunkach co świadczy, że w podobny sposób oceniają
oni wymienione w kwestionariuszu czynniki jakości kształcenia. Jedyną różnicę

382

zauważono w przypadku czynnika nr 13, w którym studenci biotechnologii większe
znaczenie dla jakości kształcenia, od ich kolegów z biologii, przypisują dobremu
dostępowi do zasobów bibliotecznych i innych źródeł wiedzy jako (tabela nr 1).
Tabela nr 1: Średnia ocen czynników wpływających na jakość kształcenia w opinii
studentów wg zmiennej kierunek studiów.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Oceniany czynnik
Przygotowanie merytoryczne, aktualna wiedza
nauczycieli akademickich
Przygotowanie metodyczne nauczycieli
do prowadzenia zajęć
Kompetencje komunikacyjne nauczycieli
akademickich
Pozytywny stosunek nauczycieli akademickich
do studentów
Zaangażowanie nauczyciela akademickiego
w wykonywaną pracę
Stosowanie różnorodnych metod nauczania
Różnicowanie form pracy na zajęciach
(indywidualne, grupowe, zbiorowe)
Dobra baza dydaktyczna (wyposażenie
laboratoriów i pracowni dydaktycznych)
Jasno określone wymagania zaliczeniowe
i egzaminacyjne
Obecność miejsc do odpoczynku w przerwach
pomiędzy zajęciami
Właściwie rozplanowana kolejność
przedmiotów realizowanych w toku studiów
Właściwie ułożony plan zajęć tygodniowych
Dobry dostęp do zasobów bibliotecznych
i innych źródeł wiedzy
Osobiste przygotowanie studenta do zajęć
i egzaminów
Zaangażowanie studenta w dodatkowe
działania na uczelni rozwijające kompetencje
i zainteresowania
Dobra współpraca z innymi studentami

Biologia

Biotechnologia

4,609

4,663

4,560

4,536

4,524

4,515

4,560

4,578

4,560

4,536

4,121

4,115

3,658

3,789

4,524

4,452

4,426

4,526

3,926

4,000

4,256

4,305

4,439

4,389

4,195

4,410

4,341

4,368

3,926

3,768

4,182

4,136

Źródło: badanie własne

Zmienna niezależna stopień studiów zróżnicowała odpowiedzi w sposób
statystycznie istotny w przypadku oceny 6 czynników. Studenci studiów
magisterskich ocenili wyżej pięć czynników mających wpływ na jakość kształcenia
w porównaniu ze studentami I stopnia. Były to: przygotowanie merytoryczne
nauczyciela akademickiego (pozycja 1), kompetencje komunikacyjne wykładowców
(pozycja 3), dobra baza dydaktyczna (pozycja 8), jasno określone wymagania
zaliczeniowe i egzaminacyjne (pozycja 9) oraz zaangażowanie studentów
w działania na uczelni rozwijające zainteresowania i liczne kompetencje samych
studentów (pozycja 15). Natomiast studenci I stopnia większy wpływ na jakość
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kształcenia, w porównaniu z oceną studentów studiów magisterskich, upatrują
w zróżnicowaniu form pracy na zajęciach dydaktycznych (pozycja 7). Pozostałe
czynniki efektywności kształcenia zostały ocenione w niella identyczny sposób
przez obie badane grupy (tabela nr 2).
Tabela nr 2: Średnia ocen czynników wpływających na jakość kształcenia w opinii
studentów wg zmiennej stopień studiów.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Oceniany czynnik
Przygotowanie merytoryczne, aktualna wiedza
nauczycieli akademickich
Przygotowanie metodyczne nauczycieli
do prowadzenia zajęć
Kompetencje komunikacyjne nauczycieli
akademickich
Pozytywny stosunek nauczycieli akademickich
do studentów
Zaangażowanie nauczyciela akademickiego
w wykonywaną pracę
Stosowanie różnorodnych metod nauczania
Różnicowanie form pracy na zajęciach
(indywidualne, grupowe, zbiorowe)
Dobra baza dydaktyczna (wyposażenie
laboratoriów i pracowni dydaktycznych)
Jasno określone wymagania zaliczeniowe
i egzaminacyjne
Obecność miejsc do odpoczynku w przerwach
pomiędzy zajęciami
Właściwie rozplanowana kolejność
przedmiotów realizowanych w toku studiów
Właściwie ułożony plan zajęć tygodniowych
Dobry dostęp do zasobów bibliotecznych
i innych źródeł wiedzy
Osobiste przygotowanie studenta do zajęć
i egzaminów
Zaangażowanie studenta w dodatkowe
działania na uczelni rozwijające kompetencje
i zainteresowania
Dobra współpraca z innymi studentami

I stopień studiów

II stopień
studiów

4,543

4,770

4504

4,608

4,427

4,640

4,621

4,500

4,553

4,540

4,174

4,040

3,883

3,513

4,339

4,689

4,359

4,648

3,941

4,000

4,203

4,391

4,398

4,432

4,300

4,324

4,330

4,391

3,784

3,918

4,184

4,121
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Analiza odpowiedzi studentów ze względu na płeć pokazała nieco odmienne
postrzeganie czynników wpływających na jakość kształcenia. I tak studentki wyżej
oceniły, uznając tym samym za ważniejsze dla jakości edukacji w szkole wyższej,
w porównaniu ze studentami, takie czynniki jak: stosowanie różnorodnych metod
i form pracy w trakcie zajęć dydaktycznych (pozycja 6 i 7), zaangażowanie
studentów w dodatkowe działania na uczelni rozwijające ich kompetencje
i zainteresowania (pozycja 15) oraz dobra współpraca pomiędzy studentami
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(pozycja 16). Kobiety wskazały również na obecność miejsc do odpoczynku
pomiędzy zajęciami jako czynnik organizacyjny sprzyjający podwyższeniu jakości
kształcenia (pozycja 10). Mężczyźni w porównaniu z kobietami, ocenili wyżej wpływ
dwóch czynników oddziałujących na jakość kształcenia wskazując na potrzebę
właściwego rozplanowania kolejności przedmiotów realizowanych w toku studiów
(pozycja 11) oraz dobre kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich
(pozycja 3). Pozostałe odpowiedzi studentów nie różniły się w sposób statystycznie
istotny, co oznacza, że kobiety i mężczyźni tak samo ocenili wskazane czynniki
efektywności kształcenia (tabela nr 3).
Tabela nr 3: Średnia ocen czynników wpływających na jakość kształcenia w opinii
studentów wg zmiennej płeć.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Oceniany czynnik
Przygotowanie merytoryczne, aktualna wiedza
nauczycieli akademickich
Przygotowanie metodyczne nauczycieli
do prowadzenia zajęć
Kompetencje komunikacyjne nauczycieli
akademickich
Pozytywny stosunek nauczycieli akademickich
do studentów
Zaangażowanie nauczyciela akademickiego
w wykonywaną pracę
Stosowanie różnorodnych metod nauczania
Różnicowanie form pracy na zajęciach
(indywidualne, grupowe, zbiorowe)
Dobra baza dydaktyczna (wyposażenie
laboratoriów i pracowni dydaktycznych)
Jasno określone wymagania zaliczeniowe
i egzaminacyjne
Obecność miejsc do odpoczynku w przerwach
pomiędzy zajęciami
Właściwie rozplanowana kolejność przedmiotów
realizowanych w toku studiów
Właściwie ułożony plan zajęć tygodniowych
Dobry dostęp do zasobów bibliotecznych i innych
źródeł wiedzy
Osobiste przygotowanie studenta do zajęć
i egzaminów
Zaangażowanie studenta w dodatkowe działania
na uczelni rozwijające kompetencje
i zainteresowania
Dobra współpraca z innymi studentami

Kobiety

Mężczyźni

4,605

4,800

4,530

4,633

4,476

4,733

4,585

4,500

4,564

4,466

4,176

3,833

3,782

3,466

4,455

4,633

4,482

4,633

4,176

3,800

4,244

4,466

4,414

4,400

4,306

4,333

4,333

4,466

3,911

3,500

4,197

3,966

Źródło: badanie własne

Analizując odpowiedzi studentów na pytanie, które rodzaje zajęć akademickich,
ich zdaniem są najbardziej efektywnym sposobem kształcenia na uniwersyteckich
studiach przyrodniczych ustalono, że pierwsze miejsce spośród wymienionych
rodzajów zajęć zajęły laboratoria (średnia ocena 4,485), miejsce drugie otrzymały
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praktyki zawodowe, w tym przygotowujące do zawodu nauczyciela ( średnia ocen
4,135). Na miejscu trzecim uplasowały się ćwiczenia i konwersatoria (średnia ocen
3,971). Zdaniem studentów najniższy wpływ na efektywność kształcenia mają
seminaria (średnia ocen 2,864) – rysunek nr 6.
Rysunek nr 6: Efektywność różnych rodzajów zajęć akademickich w ocenie wszystkich
badanych studentów.
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Porównując odpowiedzi studentów na temat poszczególnych rodzajów zajęć
akademickich w kontekście ich skuteczności edukacyjnej ze względu na przyjęte
zmienne niezależne kierunek studiów, stopień studiów i płeć badanych ustalono, że:
 wykłady wyżej cenią sobie studenci biotechnologii niż biologii
oraz mężczyźni niż kobiety, zaś stopień studiów nie różnicuje oceny
wykładów (rysunek nr 7);
 ćwiczenia i konwersatoria wyżej oceniają studenci biotechnologii niż biologii,
pozostałe oceny nie różnią się w sposób statystycznie istotny (rysunek nr 8);
 laboratoria wyżej oceniają studenci biologii niż biotechnologii, kobiety
niż mężczyźni, stopień studiów nie różnicuje odpowiedzi respondentów
(rysunek nr 9);
 seminaria jako efektywniejszy sposób prowadzenia zajęć akademickich
wskazują biotechnolodzy niż biolodzy, kobiety niż mężczyźni
(rysunek nr 10);
 praktyki zawodowe w podobny sposób oceniają wszyscy studenci
ze względu na przyjęte zmienne niezależne, co pokazuje na spójny odbiór
tego rodzaju zajęć akademickich (rysunek nr 11).

386

Rysunek nr 7: Efektywność wykładów w ocenie studentów wg zmiennych niezależnych
kierunek studiów, stopień studiów, płeć.
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Źródło: badanie własne
Rysunek nr 8: Efektywność ćwiczeń/konwersatoriów w ocenie studentów wg zmiennych
niezależnych kierunek studiów, stopień studiów, płeć.
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Rysunek nr 9: Efektywność laboratoriów w ocenie studentów wg zmiennych
niezależnych kierunek studiów, stopień studiów, płeć.
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Mężczyźni
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Rysunek nr 10: Efektywność seminariów w ocenie studentów wg zmiennych
niezależnych kierunek studiów, stopień studiów, płeć.
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Rysunek nr 11: Efektywność praktyk zawodowych, w tym do pracy w zawodzie
nauczyciela, w ocenie studentów wg. zmiennych niezależnych kierunek studiów, stopień
studiów, płeć.
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Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona diagnoza studenckiej oceny wybranych czynników
oddziałujących na jakość kształcenia w szkole wyższej pozwoliła na uzyskanie
odpowiedzi na postawione pytania badawcze i sformułowanie następujących
wniosków:
1. w opinii studentów biologii i biotechnologii UMCS czynniki najsilniej
determinujące jakość kształcenia na badanych kierunkach leżą po stronie
nauczycieli akademickich i są to przede wszystkim ich dobre przygotowanie
merytoryczne, metodyczne, wysokie kompetencje komunikacyjne,
zaangażowanie w wykonywaną pracę i pozytywny stosunek do studenta;
2. do czynników organizacyjnych, które znacząco wpływają na jakość
kształcenia studenci zaliczają dobrze wyposażenie dydaktyczno-badawcze
w salach ćwiczeniowych i laboratoriach;
3. zmiennymi najsilniej różnicującymi odpowiedzi studentów w zakresie
ocenianych czynników efektywności kształcenia uniwersyteckiego są
stopień studiów, gdzie studenci studiów drugiego stopnia wskazali
o pięć czynników więcej niż ich młodsi koledzy. Różnice zaobserwowano
również ze względu na płeć. Kobiety wskazały przede wszystkim
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na czynniki tzw. „ludzkie” znacząco oddziałujące na jakość kształcenia
w przeciwieństwie do mężczyzn wskazujących na jeden czynnik z zakresu
kompetencji komunikacyjnych i jeden dotyczący organizacji studiów.
4. najbardziej efektywnym sposobem kształcenia na uniwersyteckich studiach
przyrodniczych zadaniem respondentów są zajęcia laboratoryjne i praktyki
zawodowe. Jako najmniej sprzyjający sposób zdobywania wiedzy
akademickiej studenci wskazują seminaria.
Przeprowadzone badania pokazują, że z perspektywy studentów
najważniejszym obszarem działań determinującym w znacznym stopniu jakość
kształcenia jest tzw. „czynnik ludzki”. Ich zdaniem są to przede wszystkim dobrze
przygotowani nauczyciele akademiccy z dużą wiedzą merytoryczną i dydaktyczną,
dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, potrafiący zaangażować swoich
studentów w proces dydaktyczny, dociekanie naukowe i rozwój osobistych pasji.
Dzisiejsza dydaktyka szkoły wyższej zaczyna przechodzić transformację ewoluując
od wykładu do działań praktycznych i nauczania spersonalizowanego. Zmiana taka
wydaje się koniecznością zwłaszcza w obliczu mocno akcentowanej dziś potrzeby
komercjalizacji wyników badań. Przed nauczycielami akademickimi studiów
przyrodniczych stoi więc duże wyzwanie polegające na zapewnieniu takiej jakości
kształcenia, która pozwoli absolwentom na skuteczne odnalezienie się na rynku
pracy i da możliwość w przyszłości na osiąganie sukcesów na polu rozwoju nauki
oraz działalności wdrożeniowej.
Streszczenie
Zadaniem szkolnictwa wyższego we współczesnym, szybko zmieniającym się
świecie jest zapewnienie takiej jakości kształcenia, która pozwoli absolwentom
studiów wyższych na odnalezienie się na rynku pracy i da możliwość dalszych
perspektyw rozwoju zawodowego i osobistego. Dlatego dla zapewnienia
wysokiej jakości kształcenia niezbędne jest prowadzenie diagnoz edukacyjnych
dostarczających informacji uczelniom i wydziałom co należy utrzymać, usprawnić
lub zmienić w celu zagwarantowania studentom wysokiego poziomu kształcenia
uniwersyteckiego.
W artykule przedstawione zostały wyniki badań, których celem było poznanie
opinii studentów kierunków biologia i biotechnologia na temat oddziaływania
wybranych szesnastu czynników na jakość kształcenia uniwersyteckiego.
Odpowiedzi studentów pokazały, że czynnikami najsilniej determinującymi jakość
kształcenia są dobre przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli
akademickich, ich wysokie kompetencje komunikacyjne, zaangażowanie
w wykonywaną pracę i pozytywny stosunek do studenta. Do czynników
organizacyjnych, które znacząco wpływają na poziom kształcenia studenci
zaliczyli dobrze wyposażenie dydaktyczno-badawcze w salach ćwiczeniowych
i laboratoriach. Za najbardziej efektywny sposób nauczania-uczenia się
na uniwersyteckich studiach przyrodniczych ankietowani uznali zajęcia
laboratoryjne i praktyki zawodowe.
Wyniki te wskazują między innymi na potrzebę wprowadzania takich
rozwiązań dydaktycznych, które już w trakcie studiów umożliwią studentom
zdobycie nie tylko solidnej wiedzy merytorycznej, przekazywanej przez wysoko

389

wykwalifikowana kadrę akademicką, ale także wyposażą ich w umiejętności
praktyczne potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.
Słowa klucze: jakość kształcenia, szkoła wyższa, biologia, biotechnologia,
rynek pracy
Summary
The task of higher education in the contemporary rapidly changing world
is to provide a quality of education that will allow university graduates to operate
on the labour market and will ensure prospects for further professional and
personal development. Therefore, to offer high-quality education, it is necessary
to carry out educational diagnostics providing information to universities and their
faculties on what needs to be maintained, improved, or changed in order to deliver
a high level of university education to students.
The article presents the results of a survey aimed at acquisition of opinions of
biology and biotechnology students about the impact of sixteen selected factors on
the quality of university education. The students’ responses indicated that good
substantive and methodical skills of academic teachers, high communication skills,
involvement in the work, and a positive attitude towards students were regarded
as the strongest determinants of the quality of education. Organizational factors
that significantly affect the level of education included well-equipped classrooms
and laboratories with didactic and research facilities. The respondents considered
laboratory classes and occupational practices to be the most effective way
of teaching and learning at university courses in life sciences.
These results indicate, among other things, the need for introduction
of didactic solutions that will not only enable students to gain substantial
knowledge provided by highly qualified academic staff but also ensure practical
skills needed in their future professions.
Key words: quality of education, university, biology, biotechnology, labour
market
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Marika BORZYSZKOWSKA
Julia NOWICKA
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
UWARUNKOWANIA PREZENTACJI PUBLICZNEJ
W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Wstęp
Choć założenia komunikacji nie są zjawiskiem nowym w psychologii, retoryce,
poznaniu społecznym, to wydaje się, że ciągle istnieją środowiska, w których
znajomość zagadnień prezentacji komunikacyjnej nie zyskała wystarczającego
zainteresowania.
Komunikacja jest to wiedza wpływająca na relacje międzyludzkie.
Do współczesnego kanonu nauk została zaklasyfikowana w XX w., jednak jej opis
ujęty w ramy naukowego poznania istniał już w starożytności za sprawą
Arystotelesa. Właśnie jego uznaje się ojca logiki i retoryki choć należy podkreślić,
że uświadomiona prezentacja publiczna kwitła w sztuce retoryki wiele dziesiątków
lat przed wskazanym uczonym.
Po wiekach względnej stagnacji forma prezentacji publicznej i świadome
w tym celu użycie sił i środków zyskały współczesne zainteresowanie,
gdy dostrzeżono masowo, że nabrały utylitarnego charakteru. Zarejestrowano,
że wiedza w omawianym zakresie potęguje szansę na awans i umożliwia
np. zwiększenie sprzedaży oraz wpływa na zarządzanie zasobami ludzkimi.
Zdolność skutecznego komunikowania się jest przydatna szczególnie
przy negocjacjach, te zaś zdają się być nieustanną oczywistością wszelkich
kontaktów. Negocjowane są wszak nie tylko umowy i ceny lecz także zakresy
obowiązków, praw w pracy czy w domu. Negocjuje się z dziećmi, sąsiadami,
kontrahentem i z każdym, kogo pragnie się przekonać do swoich racji.
Literatura przedmiotu w omawianym zakresie jest bardzo obszerna,
bo i komunikowanie jest zagadnieniem szerokim. W niniejszym opracowaniu
wskazano wybrane elementy prezentacji publicznej, które przyczyniają się
do jej skutecznego, czyli zamierzonego przebiegu. Założono, że każda relacja
społeczna, obejmująca minimum dwie osoby (zgodnie z koncepcją grupy
społecznej) oparta jest o zagadnienia autoprezentacji. Cytując definicję
współczesnych badaczy przyjęto, że autoprezentacja jest to (manipulowanie
wywieranym wrażeniem), to proces kontrolowania przez jednostkę sposobu w jaki
1
jest postrzegana przez otoczenie.
Naturalną emanacją autoprezentacji jest kontekst ekspozycji publicznej.
Zakwalifikować do niej można nie tylko rozmaite wystąpienia sklasyfikowane wokół
2
zwyczajów społecznych, czyli podziękowań, gratulacji, powitań, ale wszelką formę
3
jestestwa publicznego.

1
2
3

M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. Gdańsk 2005, s. 27
Por. A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych. Kraków 2003, s. 45
E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa 2002, s. 43
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W myśl teorii Goffmna wydawałoby się pożądanym zjawiskiem, by
przemawiający był rozmówcą, mówcą uspołecznionym, tzn. takim, który traktuje
4
interakcję słowną jako coś, co należy robić z rytualną starannością .
Pragmatyczne wskazania, jak być skutecznym komunikatorem, cieszą się
ogromnym zainteresowaniem społecznym, jednak nauka nie daje jednoznacznych,
prostych wskazówek w tym zakresie. Swoistą niedogodnością jest fakt, że pomimo
szerokiej literatury przedmiotu, jej poziom merytoryczny wymaga uważnej selekcji.
Należy z pewną dozą ostrożności przenosić wnioski z badań i doświadczeń
dotyczących komunikacji społecznej z innych kręgów kulturowych, nacji czy krajów,
mając na uwadze silną kontekstowość zdarzeń komunikacyjnych.
Retoryka
Retoryka ujmowana jest powszechnie jako sztuka przemawiania
5
i przekonywania. Mówiąc o niej można mieć na myśli także budowanie
6
i rozumienie komunikatów niewerbalnych, czyli niejęzykowych.
Klasyczne kierunki sztuki przemawiania, wyszczególnione już w starożytności,
7
opierają się na trychotomii stylistycznej. Wyróżniono zatem:
─ styl podniosły: inaczej azjański lub gorgiański, pełen patosu, obfitujący
w metafory, złożone przymiotniki, figury retoryczne i długie okresy;
─ styl średni: styl godny i dumny, ale pozbawiony patetyzmu, umiarkowanie
ozdobny;
─ styl prosty: w pełni przystępny język, czasem wręcz potoczny, nierzadko
okraszony wulgaryzmami.
Zakres aktywności krasomówczej opisywało wielu starożytnych mędrców.
Jeden z nich, wielce uznany przez współczesnych mu obywateli – Cyceron,
wyposażył mówcę w obowiązek przekonywania i dowodzenia (posługuje się
on wtedy stylem prostym, niskim) oraz podobania się (właściwego stylowi
8
średniemu). Istotą wkładu myśli rzymskiej do historii retoryki jest tzw. klasyczny
9
podział retoryki, czyli trójpodział dziedziny na:
1. sztukę wymowy (ars);
2. mówcę (orator), którym jest wykonawca mowy, nie zaś nauczyciel retoryki;
3. mowę, dzieło (opus), stworzoną w myśl estetyki artystycznej i kanonów
retorycznych.
Podstawową kategorią rozumienia retoryki jest funkcjonalność, zorientowana
na swoisty przepis, poradnik zachowań komunikacyjnych i wykorzystania
odpowiednich do tego narzędzi. W tym sensie retoryka może być traktowana przez
wielu jako dogmatyczna i mocno doradcza.

4

E. Goffman, Rytuał interakcyjny. Warszawa 2006, s. 36
Por. A. Kucz, Retoryka i oratorstwo w starożytności (w:) M. Barłowska, A. Budzyńska-Dacy, P. Wilczka
(red.): Retoryka. Warszawa 2008, s. 23
6
J. Ziomek, J. Abramowska (red.): Retoryka opisowa. Wrocław 2000, s. 13
7
Por. K. Burakowski, Komunikowanie społeczne. Warszawa 1998, s. 60
8
J. Ziomek, J. Abramowska, Retoryka..., dz. cyt., s. 57
9
A. Kucz, Retoryka i oratorstwo…, dz. cyt., s. 25
5
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Mowy (tłumaczenie niektórych źródeł wskazuje na termin „wymowy”) można
10
wg Arystotelesa podzielić na:
─ doradcze (mają wspólny cel, do którego mogą prowadzić sporne
argumenty);
─ sądowe (ich cele są rozbieżne, prowadzą do pokonania przeciwnika);
─ okazjonalne, obrazujące kunszt słowa, pokazowe (motywem przewodnim
jest nie konflikt czy spór, lecz próba zobrazowania sądów czy tezy).
Epoka starożytnej Grecji i Rzymu to okres wielkiej ery mówców. Z czasem
historia przynosiła nowe tendencje zmian w sztuce wymowy i mowy publicznej,
do czego przyczyniły się czasy chrześcijaństwa, także kultura orientalna, jednak
wzorce antyczne na przestrzeni wieków traktowane w rozmaity sposób,
w mniejszym czy większym stopniu, zawsze stanowiły kanwę sztuki retoryki.
Wg niektórych badaczy istotą czasów nowożytnych jest odarcie retoryki
z aspektów uwikłań teoretycznych związanych z filozofią i etyką, tak znamiennych
dla starożytnych. Nowożytność zaczęła częściej traktować omawianą dziedzinę
jako utylitarną (tworząc w ten sposób tzw. drugi nurt sofistyczny).
Zasady wystąpień publicznych
Na przestrzeni wieków starano się wyodrębnić elementy, które pozwalają
kierować uwagą i zainteresowaniem słuchaczy. Starożytni ujęli to np. w ramy
klasycznego podziału retoryki cytowanego powyżej. Wg współcześnie tworzącego
G.S. Abramowicza pięcioma czynnikami oddziałującymi na audytorium są: wygląd,
11
język ciała, wyraz twarzy, zróżnicowanie głosowe i informacja. W prezentowanym
opracowaniu skupiono się na kilku aspektach uznanych za szczególnie
interesujące, fundamentalne i uniwersalne zarazem, nadając im charakter zasad.
Ich rozpatrywane uznano jako spójne z autoprezentacją, utożsamianą z kontrolą
wizerunku jednostki postrzeganej przez otoczenie. Do podstawowych zasad
wystąpień publicznych można zaliczyć:
─ przygotowanie/ dopasowanie;
─ aktywność;
─ poprawność językową;
─ świadomość użycia głosu;
─ kierowanie elementami pozajęzykowymi.
1. Przygotowanie
Wystąpienia publiczne opierają się z reguły na rzetelnym przygotowaniu.
Przyjmuje ono rozmaite formy, co może być uzależnione od poziomu
zaawansowania prelegenta. Niektórzy rozpisują całą mowę, bardziej świadomi
swego publicznego wizerunku dbają o dopracowanie szczegółów związanych
z proksemiką, takich jak np. wielkość sali, oświetlenie, odległość od publiczności,
towarzystwo innych mówców, obecność zapowiadającego, próby całego sprzętu
nagłośnieniowego, scenografii, stylizacji wizerunku itp. Bardziej doświadczeni
mówcy bazują na swoistej intuicji, tyczy się to zarówno komunikacji, public
relations, jak i szeroko pojętego marketingu. Za G.S. Abramowiczem ową intuicję
10
11
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należy rozumieć, jako zdolność połączenia wcześniejszych doświadczeń i syntezy
12
nowych możliwości w celu osiągnięcia porozumienia. Tak rozumiana intuicja,
oparta na doświadczeniu jest cechą pożądaną u dobrego mówcy. Przy czym warto
podkreślić, że nie chodzi tu o przeczucie, znak z niebios, unikatową charyzmę itp.,
ale o przenikliwość umysłu opartą o wiedzę i doświadczenie. Wydaje się, że trafnie
istotę zagadnienia ujął swego czasu Marszałek Józef Piłsudzki, który znany
z krótkich, konkretnych i skutecznych oracji powiedział: Nie, nie wierze w intuicję,
którą wszyscy we mnie wmawiają. Nie wierze także w natchnienie. Nigdy nie
kieruje mną żadne natchnienie, żadna intuicja. Nie cierpię tych wyrazów.
Gdy słyszę o intuicji chce mi się wymiotować. W moich decyzjach tak zwana
intuicja nigdy żadnej nie odgrywa roli! (…) Nieraz mam pewność, że wypadki
potoczą się inaczej, niż ludzie powszechnie sądzą. Ale zdobycie tej pewności
poprzedza wielki proces myślenia, wielka praca mózgu. Ja nie odgaduję
13
przyszłości, ale patrząc w przyszłość robię zimny obrachunek. Podobne zdanie
prezentował inny, znany z przenikliwych wystąpień, przywódca – Abraham Lincoln.
Pisze on w swoich pamiętnikach, że krótkie, lekkie i „improwizowane mowy” zwykł
tworzyć przez całe noce, zamknięty w swoim pokoju.
Przygotowanie do przemawiania publicznego (perswazyjnego lub
okolicznościowego) czyni z niego akt twórczy, o ile mówca przyjmie to sobie
za cel. Dbanie o szczegóły interakcyjne w czasie przemówienia pozwalają
zbudować odpowiednie relacje, które są jak żyzna gleba zwiększająca szansę
owocnego zbioru. Jeśli słuchacze nie zechcą poświęcić uwagi mówcy,
lub gdy on ich do owej atencji nie przekona, oracja może być nieskuteczna
i bezcelowa. W procesie komunikacji pierwszą rzeczą akceptowaną lub odrzuconą
14
przez publiczność jest komunikator, a nie komunikacja. Dlatego właśnie na nim
spoczywa odpowiedzialność za proces porozumiewania się, co jest
związane nie tylko z zaspokojeniem celu przekazania danej informacji,
ale i z dostosowaniem jej do szeregu cech opisujących odbiorcę. Takie podejście
wymaga nakładu pracy w celu zapoznania się z potrzebami słuchaczy.
By je ogarnąć należy pozyskać i przyswoić wiele informacji o audytorium.
Tylko wtedy można komunikację uczynić skuteczną.
Przygotowanie odnosi się zatem nie tylko do konstrukcji tekstu mowy
i szczegółów jej przedstawienia, ale przede wszystkim do poznania potrzeb
i oczekiwań słuchacza. Bowiem, to właśnie on określa czy dany mówca jest
kompetentny do odgrywania określonej roli społecznej. Upraszczając można
powiedzieć, że odbiorca ocenia poziom komunikatywności nadawcy.
Stąd to właśnie prelegent odpowiada za skuteczność swego wystąpienia.
Autoprezentacja obejmuje cechy wynikające z interpretacji przez innych
zachowania danej jednostki w interakcji, jednostka nie może przypisać
ich sobie sama, oznajmiając, że je posiada, chociaż zdarza się, że pochopnie
15
próbuje to robić.
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2. Aktywność
Podczas ekspozycji publicznej słuchacze oczekują od prelegenta jakiejś formy
aktywności. To ona buduje zainteresowanie i często skłania widza do uwagi
(przynajmniej w początkowej fazie prelekcji). W myśl zasad prakseologii rzutki
i zaradny będzie ten, kto nie ulega automatyzmowi, lecz wysiłkiem inicjatywy
zmienia tok swego zachowania się stosownie do aktualnych potrzeb i ujmowanych
możliwości; pilny, pracowity – kto wysila się ustawicznie, nie ulega bezwładowi
(owo zaś uleganie bezwładowi – a raczej skłonność do takiego ulegania – piętnuje
16
się mianem lenistwa).
W odniesieniu do zasad mowy aktywność można rozumieć jako
dynamiczność wystąpienia. Będzie się ona odnosiła raczej do formy podania treści
niż samej zawartości merytorycznej mowy. Niewątpliwie energiczne i pełne
zwrotów przedstawienie tez podnosi atrakcyjność prelekcji, buduje napięcie
i pozwala prowadzić uwagę słuchaczy wg pożądanego klucza reakcji. Stopień
dynamiczności tekstu zależy w głównej mierze od formy podawczej tekstu,
nasycenia go formami osobowymi czasownika, rodzaju użytych w nim
17
czasowników oraz długości zdań . Dynamikę w wymiarze językowym osłabia
stosowanie strony biernej czasownika. Można to zobrazować przykładem:
1. Dla zainteresowanych przywieziono książki (strona bierna);
2. Przywiozłem (mam) dla Państwa książki (strona czynna).
Strona czynna czasownika pozwala budować relacyjność komunikatu
i niweluje bariery w nawiązaniu kontaktu.
Jak wskazano w literaturze przedmiotu, kwestie związane z dynamiką
połączono w konweniującą do niej konstrukcję zdań, która polega na krótkich,
prostych w formie wypowiedzeniach oraz na użyciu form równoważników zdań.
Celem tych ostatnich jest nadanie właściwego tempa wypowiedzi, które można
traktować jako szybkość charakterystyczną dla sztuki oracji. Przeciętne tempo
rozmowy wynosi około 130 słów na minutę. Z badań psycholingwistycznych
wynika, że najlepsze warunki odbioru przemówienia zapewnia tempo nieco niższe,
18
około 100 słów na minutę. Za hamulec uznano także używanie słów zbędnych,
będących tylko kolorytem przemówienia.
Środki stylistyczne i wykorzystane figury retoryczne są nie tylko ubarwieniem
wypowiedzi, lecz także pozwalają lepiej zapamiętać treść i samego prelegenta.
Stosowanie anegdoty lub przykładu tworzy więź porozumienia mówcy i słuchacza
oraz daje tzw. oddech wypowiedzi, rozumiany jako chwilowy odpoczynek zmysłów
i koncentracji odbiorcy od meritum wystąpienia.
Chcąc uznać daną prezentację za udaną nie sposób odciąć się od emocji,
gdyż właśnie odpowiednie ich formowanie u odbiorców jest gwarantem skutecznej
mowy. Zaplecze dla procesu perswazji językowej zawiera się w znacznej mierze
w odpowiednio wyreżyserowanej sytuacji otoczenia, a przede wszystkim
19
w stworzeniu odpowiedniej emocjonalnej relacji między mówcą a audytorium.
Wchodząc w rolę prelegenta podczas przemówień okolicznościowych,
czy wykładów, nie powinno się narcystycznie uważać, że audytorium zrozumie
16
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wypowiedź tylko dlatego, że według samego prelegenta wyraża się on jasno
i precyzyjnie. Wskazanym byłoby podjąć wysiłek maksymalnego ułatwienia
odbiorcy komunikatu, mając świadomość różnic postrzegania i odnoszenia
wszelkich doświadczeń do indywidualnej mapy myśli. Myśl wzięta z osobistego
doświadczenia i refleksji uderza swoją indywidualnością i wywołuje wymianę myśli,
choćby dotyczyła czegoś, o czym wszyscy wiedzą. Olbrzymie znaczenie wywołuje
taki udramatyzowany przekaz, który łączy czystą siłę argumentów z żywą emocją –
20
szacunek dla rozumu z samodzielnością doświadczeń i przemyśleń.
3. Poprawność językowa
Punktem wyjścia do kolejnych rozważań jest założenie, że wypowiedzi
wykraczają poza traktowanie ich wyłącznie jako aktywność słowną nadawcy. Mają
one bowiem znaczące implikacje społeczne. Symbole językowe (wyrazy)
i ich porządek stosowania (gramatyka) są wytworzone, rozpowszechnione
i kontrolowane przez daną społeczność. Błędne stosowanie symboli językowych
powoduje „ukaranie” danej jednostki przez społeczeństwo, gdyż jej życzenia nie są
21
spełniane, spotyka się ona z ośmieszeniem lub wręcz odrzuceniem. Stąd sposób
mówienia czy odpowiednia aparycja mogą wspomagać bądź przeszkadzać
22
w odbiorze prelegenta.
Po przyjęciu powyższego założenia kwestia utrzymywania poprawności
językowej wypowiedzi nie jest tylko fanaberią językową, ale ma społeczne
uzasadnienie. Przyjmuje się, że właściwą normą użycia języka podczas
przemówień publicznych jest jej wzorcowa, skodyfikowana forma. Oblicze
poprawności w tym przypadku dyktują normy naukowe i praktyka językowa
usankcjonowana przez właściwe słowniki czy poradniki językowe. Zależność
i funkcjonowanie norm poprawności językowej wskazano na rysunku nr 1.
Rysunek nr 1: Typy normy językowej.

Źródło: opracowanie na podstawie: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.): Logopedia
– Pytania i odpowiedzi, tom 1.Opole 2003, s. 17
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Norma zwyczajowa, sankcjonowana przez uzus (potoczne użycie)
ma szersze, ale mniej reprezentacyjne oblicze. Stanowi ją zasób środków
językowych (leksykalnych i gramatycznych), będących w społecznym
użyciu, zwłaszcza bardziej typowych, o pewnym stopniu stabilizacji i szerszym
23
zasięgu użycia.
Wyobrażeniowe oblicze normy zbudowane jest na jednostkowej kompetencji
językowej tzn. na indywidualnym poczuciu poprawności.
Oczywiście zależnie od potrzeb i typu słuchaczy dopasowując język
do odbiorcy można posiłkować się lub nawet bazować (w wyjątkowych
okolicznościach) na normie potocznej, czyli tej związanej z uzusem.
Takie działanie jednak jest usprawiedliwione, gdy wynika ze świadomego wyboru
a nie z niewiedzy prelegenta. Ponieważ występując przed ludźmi użyta wypowiedź
pełni m.in. funkcję kulturotwórczą, edukacyjną nie jest właściwym używać
publicznie narzędzia słowa w sposób przypadkowy. Mówi o tym tzw. maksyma
24
sposobu, która odnosi się do docenienia kunsztu poprawnego użycia słowa
w myśl zasad językowej poprawności, klarowności i jednoznaczności odbioru.
Elementem, który nie znajduje akceptacji podczas prezentacji publicznej,
ponieważ utrudnia odbiór komunikatu i zaburza wizerunek komunikatora
jest niedbalstwo czy niechlujność wymowy. Zaburzona dykcja może wskazywać
na słabą kontrolę dyspozycji (organizacji) ruchów artykulacyjnych. Główną rolę
w wytwarzaniu substancji fonicznej przypisuje się mózgowym komórkom
podkorowym. Najczęściej jednak niedomagania zdają się być umiejscowione
w niewłaściwej motoryce narządów mowy, konkretnie zaś aparatu artykulacyjnego.
To właśnie kinestetyka tudzież wiedza językowa są kolejnymi determinantami
poprawnej wymowy głosek. W większości przypadków wskazujących na
niewyraźne brzmienie substancji fonicznej jest po prostu zaniedbanie artykulacyjne
i niska świadomość pracy tzw. narządów mowy (aparat fonacyjny, artykulacyjny
i oddechowy). Tę niedyspozycję można względnie łatwo zniwelować poprzez
korektę, np. logopedyczną.
4. Świadomość użycia głosu
Na podstawie przeprowadzonych badań T.R. Bacon jasno stwierdził,
że osoby, które mówią zdecydowanym głosem, są również dwa razy
25
skuteczniejsze niż te o łagodnym tonie. Tembr głosu zatem nie służy wyłącznie
estetyce wypowiedzi, ale ma przełożenie praktyczne.
Zależnie od liczby alikwotów w głosie, czyli sinusoidalnych tonów składowych,
z których powstaje dźwięk, jego brzmienie się zmienia. W połączeniu
z barwą głosu, która jest indywidualną i niepowtarzalną cechą jednostkową,
powstaje określona substancja foniczna. Może ona być przyjemna bądź
odpychająca dla słuchacza, co ma wpływ na odbiór komunikatu, często w sposób
nieuświadomiony.
Umiejętność panowania nad głosem jest trudna do przyswojenia.
Choć opanowanie warsztatu wokalnego i ujawnianej za jego pomocą reakcji,
np. na stres jest oczywiście możliwe należy pamiętać, że wymaga znacznej
23
24
25
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praktyki i świadomości. Wiąże się to z posiadaniem wiedzy wokalnej i ze
stabilnością emocjonalną nadawcy. Stąd ton głosu (w powiązaniu z kontekstem)
oraz jego modulacja mogą być dla ekspertów od wykrywania kłamstw jednym
z podstawowych kanałów informacyjnych.
Umiejętność opanowania i kontrolowanego ujawniania publicznego swoich
stanów emocjonalnych (ukazujących się m.in. w warstwie parajęzykowej)
jest zasadnicza dla poczucia bezpieczeństwa członków aktu komunikacyjnego,
czy jak powiedziałby Goffman dla trwania spektaklu. Opanowanie pełni ważną rolę
w procesie komunikacji, bo stanowi gwarancję, że jednostki będą właściwie
odgrywać swoje role, i tak długo, jak długo pozostaną w swojej obecności, będą
26
przekazywać i odbierać uporządkowane komunikaty.
27
Głos jest jednym z kanałów ujścia oznak tremy, co jest powiązane
z odruchami bezwarunkowymi, jak np. czerwienienie się, nadmiar bądź brak
aktywności ślinianek czy nerwowe akty samodotykowe. Ze względu
na tę właściwość, głos wskazuje na pojawiającą się w komunikacie niespójność,
która może obniżać wiarygodność przekazu.
5. Elementy pozajęzykowe
Na komponenty pozajęzykowe wystąpienia składa się szereg elementów
pozostających poza wymiarem werbalnym i wokalnym. Zatem w tej kategorii
umieszcza się unaocznione fakty społeczne, np.: gesty, mimikę twarzy, sposób
ubioru i poruszania się, warunki proksemiczne (korzystanie z oświetlenia,
nagłośnienia, sceny, ambony, towarzystwa innych aktorów itp.) rekwizyty, elementy
stroju i ich wykorzystanie (okulary, wózek inwalidzki, notes itp.).
Technika samego upublicznienia aktu mowy rozpoczyna się (w unaocznionym
wymiarze) od momentu wejścia na scenę, dotyczy samej prelekcji i trwa
aż do momentu zniknięcia za kulisami. Każdy z tych etapów jest istotny
i zaniedbanie szczegółów w pierwszym czy ostatnim rodzaju działania może być
najbardziej przez publiczność zapamiętane. Bowiem wg wiedzy psychologów
28
pamięta się najlepiej to, co na początku, to, co na końcu, i to, co wyraziste.
Stąd proste czynności jak poprawienie ubrania czy makijażu, ułożenie okularów
przed wejściem na scenę (teren rozmowy, negocjacji) ma znaczenie, gdyż zbędne
ruchy po stanięciu przed słuchaczami odwracają uwagę i rozpraszają skupienie
publiczności. Tego typu aktywność należy zarezerwować do miejsca prywatnego,
które za Goffmanem należy rozumieć, jako wydzielone strefy, gdzie gromadzą się
29
jedynie osoby wtajemniczone lub zaproszone . Prelegent, który w miejscu
przemowy (obszar publiczny) zdradza zachowania strefy prywatnej, pokazuje
tym samym niedostatki opanowania sztuki prezentacji.
Jedną z form wyrażania się komunikacji niewerbalnej są cechy organizacji
przestrzennej. Zmiany organizacji przestrzennych nadają ton komunikacji,
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30

akcentują ją, a niekiedy wręcz biorą górę nad słowem mówionym. Proksemika
jest to symboliczna odsłona kontekstu komunikacyjnego. Scenografia rytuału,
podniesiona scena, oświetlenie, nagłośnienie, akustyka, a z nimi szereg innych
elementów sytuacji, tworzy dramaturgię spektaklu i narzuca niejako perspektywę
31
zarówno uczestnictwa, jak i interpretacji sytuacji oddziaływania.
Prelegent jako autorytet
Opierając się na badaniach S. Milgrama dotyczących roli autorytetu,
dowiedziono, że człowiek ujawnia znaczną tendencję do ulegania osobom
uznanym za znaczące, nawet jeśli kosztem posłuszeństwa jest złamanie własnych
32
zasad moralnego i etycznego zachowania. Jeśli przemawiający obdarzany
jest autorytetem przez publiczność, lub jeśli wskutek mowy i okoliczności stanie się
takim w temporalnym znaczeniu, ma on wielką moc oddziaływania, co może nieść
za sobą szereg konsekwencji i uruchamiać rozmaite procesy grupowe. Bazowali
na tym od lat przywódcy polityczni i wodzowie.
Dochodząc do konkluzji można wreszcie odnieść się do wagi terminu etos
mówcy. Jest to pojęcie odnoszące się do człowieka świadomego swego
publicznego oddziaływania na słuchaczy i gotowego przyjąć na siebie
odpowiedzialność za głoszone tezy. W odniesieniu do mówcy podkreśla się jego
wysokie morale i związane z tym oczekiwania wiedzy, umiejętności pięknego
wysławiania się, poprawności językowej, a przede wszystkim przestrzegania
33
zasad etycznych.
Kwestia stopnia oddziaływania mówcy na słuchaczy nie jest wartością czysto
estetyczną. Przeciwnie, ma ona przełożenie praktyczne, nierzadko (zwłaszcza
w biznesie i marketingu) ekonomiczne. Dzieje się tak za sprawą wniosków
płynących z badań, a wskazujących, że jeśli słuchacze zaczną wątpić
34
w profesjonalizm mówcy, to podważą również wiarygodność informacji.
Podsumowanie
Kapitał zgromadzony w człowieku (pracowniku) jest we współczesnej teorii
zarządzania podstawowym aktywem firmy, warunkującym zarówno rozwój
35
jej samej, jak i osób w niej zatrudnionych . Uwolnić ten kapitał może tylko
i wyłącznie sam podmiot zainteresowany i czyni to z reguły poprzez jakąś formę
komunikowania się z innymi. Prezentowanie swoich racji i postawy jest domeną
nie tylko życia zawodowego, lecz także każdej aktywności społecznej, co czyni
z aktu porozumiewania się jeden z podstawowych elementów funkcjonowania
społecznego.
Uzyskanie wprawy w komunikacyjnym wywieraniu wpływu związane
jest z dyscypliną i konsekwencją drobnych zachowań. Chociażby takich jak
deklinacyjność, poprawność fonetyczna, modulacyjność wypowiedzi czy spójność
30

M.L. Knapp, J.A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Wrocław 2000,
s. 201
31
J. Wasilewski, A. Skibiński, Retoryka motywacji…, dz. cyt., s. 22
32
R.R. Hock, 40 prac badawczych…, dz. cyt., s. 366
33
E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki..., dz. cyt., s. 115
34
T. Warner, Umiejętności w komunikowaniu się. Wrocław 1999, s. 43
35
Z. Ciekanowski, Bezpieczeństwo personalne w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji
(w:) „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji”. 2015, 4 (33),
s. 39-41
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i świadomość użycia środków pozajęzykowych, jak sugestywność spojrzenia, gesty
interakcyjne itp. Te szczegóły, o nie zawsze wysokim społecznym znaczeniu
jednostkowego użycia, nabierają mocy w działaniu zespolonym, tworząc jakby
dźwignię postrzegania kogoś jako lidera, dając mu tym samym we władanie
własną aktywność zawodową i osobową.
Brakiem roztropności byłoby niedocenienie funkcji jaką pełni prezentacja
publiczna. To w jaki sposób mówca sprzeda swoje oblicze publiczności staje się
swego rodzaju nową rzeczywistością. Cooley zwracając uwagę na wagę
prezentowania swojego publicznego wizerunku powiedział, że wyobrażenia, które
36
ludzie snują o sobie nawzajem, są niezbitym faktem społecznym.
Kompetencja
komunikacyjna
wymaga
zachowania
kontroli
nad
wykorzystywanymi przez aktora środkami wyrazu w trakcie danej interakcji.
Niepowodzenia w zarządzaniu wrażeniem mogą przynosić kary w postaci
społecznych, ale i materialnych strat. Stąd dostosowując styl wypowiedzi, kontekst
społeczny, typ audytorium i treść mowy, wskazanym jest kierować się maksymą:
37
Inwencja i kompetencje powinny iść w parze.
Łącząc zgromadzone zasoby retoryczne w całość wystąpienia, wskazanym
jest w procesie przygotowania wyznaczyć kilka elementów kluczowych, celem
których będzie przykucie lub wręcz zagarnięcie uwagi słuchaczy. Mimo iż owa
zasada nie wydaje się być wyjątkowo odkrywczą, w praktyce jej niestosowanie nie
jest wcale normą.
Gdzie leży zatem klucz do operowania zachowaniami komunikacyjnymi?
W opinii znaczącej liczby badaczy sukces w regulowaniu zachowań niewerbalnych
w celach autoprezentacji społecznej zależy od wiedzy, umiejętności,
praktyki, doświadczenia, pewności siebie oraz motywacji nadawcy (De Paulo,
38
1992; Harrigan, 1984; Nowicki i Duke, 1989; Rosenthal i in., 1979). Szereg
badań potwierdza tę tezę, również w odniesieniu do językowych form
komunikowania się ludzi.
Co warte podkreślenia, pewna oszczędność w prezentowaniu swej osoby
(zarówno poprzez język, jak i inne widoczne elementy prezentacji) jest wskazana
w budowaniu swego wizerunku. Osoba dobrze się prezentująca, to ktoś, kto chroni
się przez wnikliwością innych, odcinając im wiele potencjalnych źródeł i sposobów
39
pozyskiwania informacji o sobie.
Streszczenie
Opisując uwarunkowania prezentacji publicznej w komunikacji społecznej
autorka artykułu odwołała się do odwiecznych praw retoryki, która traktowała
aktywność publiczną nie tylko jako twór czysto werbalny, lecz także jako swoisty
spektakl przed wspólnotą społeczną.
W treści opracowania wyszczególniono zasady wystąpień publicznych,
do których zaliczono: przygotowanie, aktywność, poprawność językową,
świadomość użycia głosu oraz elementy pozajęzykowe. Uznano, że właśnie
podane kategorie wpływają na skuteczność przekazu i mają znaczący wpływ
na umiejętność kierowania zasobami ludzkimi.
36 M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych, dz. cyt., s. 19
37 T. Warner, Umiejętności w komunikowaniu…, dz. cyt., s. 132
38 M.L. Knapp, J.A. Hall, Komunikacja niewerbalna…, dz. cyt., s. 129
39 E. Goffman, Rytuał interakcyjny, dz. cyt., s. 78
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Założono ponadto, że każda relacja społeczna, obejmująca minimum dwie
osoby (zgodnie z koncepcją grupy społecznej) oparta jest o zagadnienia
autoprezentacji. Odniesiono się zatem do roli społecznej prelegenta oraz wpływu
autorytetu, jaki jest z tą rolą związany, na zachowania publiczne.
Słowa klucze: komunikacja, retoryka, wizerunek, autoprezentacja,
zasoby ludzkie
Summary
Describing conditioning the public presentation in the social communication
the author of the article appealed to eternal laws of rhetoric which treated
the public activity not only as the purely verbal creature, but also as the specific
performance before social community. Principles of public appearances among
which they ranked were specified in contents of the study: the preparation,
the activity, the linguistic correctness, the awareness of using the voice
and non-linguistic elements. They acknowledged that given categories just
influenced the effectiveness of the transmission and have a significant effect
to the ability of managing human resources. They established moreover, that every
relation social, embracing two persons at least (according to the concept of social
group) is leaning for issues of the self-presentation. And so they referred
to the social role of the speaker and the influence on public behaviours of the
authority which is associated with this role.
Key words: communication, rhetoric, image, self-presentation, human
resources
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Aldona ZAKRZEWSKA
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania
KSZTAŁTOWANIE NARODOWEJ I REGIONALNEJ TOŻSAMOŚCI UCZNIÓW
OLSZTYŃSKICH SZKÓŁ KATOLICKICH A BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO W DOBIE GLOBALIZACJI KULTUROWEJ
Wstęp
Żyjemy w dobie globalizacji, w której współczesne społeczeństwa posiadają
coraz bardziej wielokulturowy charakter. Sprawia to, że stajemy przed wielkimi
wyzwaniami na płaszczyźnie budowania społeczeństwa obywatelskiego,
wyzwaniami, które odnoszą się również do sfery edukacyjnej. Proces ten stanowi
z jednej strony szansę dla wzajemnego ubogacenia się w ramach spotkania
niejednorodnych kultur, z drugiej zaś może prowadzić do napięć i konfliktów
społecznych, jeśli wielokulturowość traktowana będzie w kategoriach zagrożenia
dla zachowania odrębności pojedynczych osób czy grup. Kształtowanie
pokojowych relacji między różnymi kulturami, w tym kulturami poszczególnych
regionów, narodów czy państw stanowi trudne i wieloaspektowe zadanie, przed
którym stają też szkoły, w tym szkoły katolickie – placówki edukacyjne,
które kierując się duchem Ewangelii starają się wskazać w tym aspekcie drogi
wyjścia, zachowując przy tym w miejscach swej działalności tożsamość nie tylko
katolicką, ale także regionalną i narodową. Przed takimi wyzwaniami stają też
olsztyńskie szkoły katolickie, stanowiące podstawę podjętych rozważań.
Artykuł podzieliłam na trzy części. Pierwsza wprowadza czytelnika w obszar
wychowania dzieci i młodzieży w duchu kształtowania tożsamości lokalnej
i ogólnonarodowej. Kolejna odnosi się w krótkim zarysie do historii i tożsamości
olsztyńskich szkół katolickich. Ostatnia zaś odwołuje się do praktycznych
wymiarów pracy trzech, aktualnie działających szkół katolickich w Olsztynie.
Odnoszą się one do kształtowania wśród uczniów postawy dumy wynikającej
z ich odrębności religijnej, kulturowej, regionalnej, narodowej, z jednoczesnym
szacunkiem i pokojowym nastawieniem wobec odmienności innych oraz
perspektywą ubogacenia siebie i społeczeństwa w ramach budowania
społeczeństwa obywatelskiego, które w sposób naturalny staje się coraz bardziej
wielokulturowe.
Potrzeba wychowania w wierności dziedzictwu kulturowemu „małej
ojczyzny” i „wielkiej ojczyzny”
Jednym z ważnych celów edukacji regionalnej, przyrównywanych czasami
1
do nowoczesnej edukacji narodowej bez prymatu grupy dominującej, jest
2
kreowanie tożsamości kulturowej, opartej na tzw. dobrej tradycji kulturowej.
Edukacja regionalna i narodowa stanowi istotny element kształcenia i wychowania
1

2

W. Bobrowski, Kaszubska edukacja etniczna (w:) Kubista M. (red.): Wszechnica Górnośląska, t. XI:
Edukacja regionalna. Katowice-Opole-Cieszyn 1995, s. 58
M.S. Szczepański, Ludzie bez ojczyzny prywatnej w: (w:) Kubista M. (red.): Wszechnica Górnośląska,
t. XI: Edukacja regionalna. Katowice-Opole-Cieszyn 1995, s. 16
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dzieci i młodzieży na wielu płaszczyznach. Pedagodzy podkreślają, iż służy ona
również rozwijaniu szacunku wobec wartości ogólnoludzkich oraz poczucia
odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej, przenikniętej troską o losy członków
rodziny, sąsiadów czy obywateli danego regionu, państwa, a w konsekwencji
również Europy i świata. Wbrew pozorom, stanowi zatem ważne ogniwo dialogu
międzykulturowego w systemie budowania społeczeństwa obywatelskiego w coraz
bardziej zglobalizowanym systemie społecznym.
Akcentowanie we współczesnej edukacji potrzeby zakorzenienia młodego
pokolenia w „małej ojczyźnie” może być reakcją na wszechpojawiający się
we współczesnej rzeczywistości społecznej uniformizm i globalizację, co
w konsekwencji prowadzić może do zagubienia człowieka w anonimowych
społecznościach, a zatem stanowi poważne zagrożenie w budowaniu świadomego
3
siebie społeczeństwa obywatelskiego.
Barbara Skarga zaznacza przy tym, że poczucie własnej tożsamości stanowi
nieodzowny element egzystencji i przetrwania społeczeństw pomimo jego
globalizacji. Ukazuje przy tym, iż tożsamość kulturowa – w tym również regionalna
czy narodowa – jest świadomością/poczuciem odmienności/odrębności danej
grupy wobec innych społecznych ugrupowań, ze względu na jej własne,
4
szczególne cechy.
Z kolei Beata Orłowska podkreśla, iż „mówiąc
o wielokulturowym społeczeństwie i edukacji wielokulturowej nie należy pomijać
problematyki dotyczącej edukacji regionalnej w środowisku wielokulturowym.
Ważne jest aby edukacja ta rozpoczęła się od najwcześniejszych lat życia
dziecka, gdyż umożliwi to ukształtowanie odpowiedniego podejścia
do problematyki zarówno wielokulturowości jak dorobku najbliższego regionu,
5
w którym wzrasta dziecko”.
6
7
Podobny pogląd reprezentują Jerzy Nikitorowicz oraz Mariusz Samoraj,
wskazując, iż kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej jest nie tylko
potrzebą serca, właściwie kształtującego się społeczeństwa obywatelskiego,
ale także koniecznością zachodzących procesów społecznych. M. Samoraj
zauważa wręcz, że „globalizacja, dynamicznie zmieniający się świat,
niezwykłe przyspieszenie przemian społeczno-kulturowych i tożsamościowych
w społeczeństwach postindustrialnych stanowią fundamentalne wyzwania dla
pedagogów współczesności. Dynamika migracji w pogoni za dostatnim życiem
nabiera niezwykłego tempa, problem wielokulturowości społeczeństw zaczyna być
nabrzmiały. Przestrzeń życiowa, region i związane z nimi odczucia przynależności
lub obcości, inności, poczucia bezpieczeństwa lub odrzucenia, «bycia u siebie» –
zakorzenienia lub bycia emigrantem, konstytuują poczucie tożsamości. Pojawiają
3

4

5

6

7

K. Dyba, Koncepcja programowo-metodyczna edukacji regionalnej (w:) Kubista M. (red.): Wszechnica
Górnośląska, t. XI: Edukacja regionalna. Katowice-Opole-Cieszyn 1995, s. 83
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J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna jako podstawa kreowania społeczeństwa obywatelskiego
(w:) Cudowska A. (red.): Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej.
Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu.
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się skrajne perspektywy: bezpieczeństwa, stabilizacji, dumy z obywatelstwa
i przynależności do własnej wielowiekowej tradycji lub odczucie niestabilności
bycia obywatelem gorszej kategorii, zdominowanym, zmarginalizowanym na
emigracji, aż wreszcie bycia kimś o «rozmytej» tożsamości, kimś kto z trudem
odpowiada na pytanie: kim jestem? ze względu na częste zmiany zamieszkania
8
i konieczności nowych identyfikacji”.
Wychodząc naprzeciw przedstawionym potrzebom podejmuje się szereg
inicjatyw edukacyjnych, które zachęcają do podejmowania przez szkoły szeroko
pojętego wychowania patriotycznego, w ramach którego realizowana będzie
edukacja regionalna i narodowa. Takim przykładem jest Kuratorium Oświaty
w Olsztynie, które wychodząc naprzeciw potrzebom nieustannie kształtującego się
społeczeństwa obywatelskiego w dobie globalizacji, ogłosiło w początkach roku
szkolnego 2016/2017 długoterminowy konkurs skierowany do dzieci i młodzieży,
w ramach którego placówka edukacyjna promująca wśród młodego pokolenia
i społeczności lokalnej działania kształtujące postawy patriotyczne oraz tożsamość
narodową i regionalną może uzyskać na trzy lata certyfikat „Szkoły Wiernej
Dziedzictwu”. Celem tego przedsięwzięcia jest ożywienie szkół i placówek
oświatowych w zakresie podjęcia działań służących formowaniu tożsamości
narodowej przez kształtowanie więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwo
w pielęgnowaniu jego tradycji; upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii
i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych kraju; rozwijaniu
kreatywnego uczestnictwa w lokalnych i państwowych wydarzeniach kulturalnych
i społecznych; dostrzeżeniu wartości „małej ojczyzny”; wzmacnianiu zakorzenienia
w regionalnej i państwowej wspólnocie i kulturze; kształtowaniu krytycznego
analizowania źródeł historycznych; inspirowaniu do samodzielnego tworzenia
narracji historycznej. Jednym z ważnych wymogów konkursu jest również
kształtowanie wśród uczniów i społeczności lokalnej tożsamość pluralistycznej,
uwzględniającej z jednej strony poczucie własnej odmienności kulturowej,
z drugiej zaś odnoszącej się z tolerancją i poszanowaniem wobec kultur innych
regionów, narodów, religii.
Placówka ubiegająca się o certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” powinna
m.in. realizować programy lub projekty organizowane przez inne podmioty
w zakresie edukacji patriotycznej i regionalnej; sama inicjować i prowadzić różne
działania patriotyczne i obywatelskie, np. uroczystości, konkursy, turnieje, rajdy,
spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia terenowe, odwiedzanie miejsc pamięci
narodowej, wycieczki do muzeum, miejsc o znaczeniu historycznym i kulturalnym;
upowszechniać ideę pamięci narodowej oraz prowadzić działalność związaną
z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, sprawując opiekę
nad tymi miejscami; uczestniczyć w różnych formach zewnętrznych związanych
9
z propagowaniem postaw patriotycznych.
Szkolnictwo katolickie w Olsztynie w dobie współczesnych przemian
kulturowych
Naprzeciw wskazanym powyżej potrzebom wychodzi szkolnictwo katolickie,
którego historia w Olsztynie sięga czasów średniowiecza, zaś pierwsze pisane
8
9

Ibidem, s. 120
http://www.ko.olsztyn.pl/2016/09/02/certyfikat-szkola-wierna-dziedzictwu/ (pobrano 02.09.2016 r.)
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wzmianki o tego typu placówce edukacyjnej sięgają roku 1565 i pochodzą
10
z akt parafialnych. Z kolei pierwsze współczesne szkoły katolickie powstające
w tym mieście ściśle związane są z radykalnymi przemianami ustrojowymi
i edukacyjnymi – związanymi m.in. z odrzuceniem ideologii marksistowskiej –
rozpoczętymi w Polsce po roku 1989, które pozwoliły na reaktywowanie
11
i powoływanie nowych szkół katolickich w kraju.
W tych warunkach – jako pierwsze na Warmii szkoły katolickie po okresie
transformacji ustrojowej – powstały niepubliczne, niezależne od samorządu
terytorialnego: Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej
(1990), Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie przy
ul. Wyszyńskiego (1997) oraz Gimnazjum Katolickie w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej
(1999). Szkoły przy ul. Bałtyckiej przejęte zostały w 2003 r. przez Towarzystwo
Salezjańskie i funkcjonowały w ramach katolickich niepublicznych placówek do
12
roku 2005 jako Zespół Szkół Salezjańskich w Olsztynie.
Wspomniana powyżej Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego otrzymała w 2001 r. status szkoły publicznej.
Wkrótce jej organ założycielski i prowadzący – Stowarzyszenie Świętej Rodziny –
powołał Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie (2003),
a następnie XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. Świętej Rodziny
w Olsztynie (2011), które od początku swego istnienia są placówkami publicznymi.
Funkcjonują one obecnie w ramach Zespołu, nieformalnie określanego mianem
Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny w Olsztynie, do którego należą
także Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny (2010) oraz Niepubliczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Nadzieja” (2017).
Obecnie w Olsztynie działają trzy szkoły katolickie im. Świętej Rodziny,
założone i prowadzone przez świeckie Stowarzyszenie Świętej Rodziny,
wspomniane: szkoła podstawowa przy ul. Wyszyńskiego posiadająca aktualnie
ok. 200 wychowanków oraz gimnazjum i liceum przy ul. Mickiewicza, które liczą
13
razem ponad 200 uczniów.
Specyfika olsztyńskich szkół katolickich opiera się na tych samych
elementach, które stanowią fundament funkcjonowania tego typu placówek
w Polsce i na całym świecie. Są to cechy tożsame z pedagogiką katolicką,
personalistyczną oraz otwartą, a obejmują głównie: chrystocentryzm, personalizm,
integralność edukacji i ewangelizacji (eklezjalny wymiar związany z misyjnością
Kościoła), traktowanie rozwoju człowieka w sposób integralny (obejmujący
14
zarówno jego naturę, jak i wymiar eschatologiczny).
Z uwagi na swój charakter ewangelizacyjny, szkoły katolickie
(również olsztyńskie), stają się w procesie edukacji miejscem podejmowania
dialogu kulturowego wobec coraz większej złożoności, wciąż zmieniającego
się społeczeństwa pluralistycznego. Jest to dialog podejmowany między wiarą
10

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja_w_Olsztynie (pobrano 29.08.2017 r.)
A. Maj, Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001). Warszawa 2002, s. 7, 13-15
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http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PB0327; http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/XII_
Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_Akademickie_w_Olsztynie
(pobrano 26.08.2017 r.)
13
Ich historię opisuję z autopsji, jako czynny członek Stowarzyszenia Świętej Rodziny – organu
założycielskiego i prowadzącego niniejsze szkoły.
14
A. Maj, op. cit., s. 73-112
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a współczesną kulturą, co w szkole katolickiej oznacza krytyczne podejście
do „zsekularyzowanej, utylitarnej, hedonistycznej i zagubionej w świecie wartości”
kultury masowej. Musi być on prowadzony z ostrożnością i rozwagą, aby prowadził
uczniów „do życia zgodnego z Ewangelią w kulturze i cywilizacji współczesnej”,
z jednoczesnym poczuciem własnej wartości pozbawionej „ciasnoty intelektualnej
15
i fundamentalizmu religijnego”.
Przygotowanie dzieci i młodzieży olsztyńskich szkół katolickich do
życia w społeczeństwie obywatelskim w poszanowaniu indywidualności
i różnorodności kulturowej
Wychowanie chrześcijańskie, a więc to, które realizują szkoły katolickie,
wymaga także szacunku dla wartości narodowych, państwowych czy społecznych.
Stad też takie ich cechy, jak wolność, sprawiedliwość, postęp, dobro wspólne,
stanowią istotny element ich programów wychowawczych. Znajduje to
swoje odzwierciedlenie w kultywowaniu różnorodnych wydarzeń narodowych
i państwowych, zarówno w aspekcie regionalnym, jak również krajowym. Z drugiej
jednak strony – w wychowaniu szkół katolickich ludzkość traktowana jest jako
jedna wielka rodzina, bo zjednoczona w Bogu jako Ojcu wszystkich ludzi,
stąd też wzywa się w niej do poszanowania różnorodności kulturowej, narodowej
i państwowej, a przez to budowania wśród wszystkich członków rodu ludzkiego
16
społeczeństwa pokoju, sprawiedliwości, wolności i dobra.
W jaki sposób w praktycznym wymiarze olsztyńskie szkoły katolickie
podejmują to wyzwanie na płaszczyźnie edukacji narodowej i regionalnej
z
jednoczesnym
uwzględnieniem
złożoności
kulturowej
globalnego
17
społeczeństwa?
Wszystkie trzy szkoły organizują corocznie Tydzień Regionalny, podczas
którego uczniowie poznają tradycje i historię regionu – uczą się tańców
regionalnych, rękodzieła przez tworzenie wycinanek regionalnych i pracy w glinie,
a także tworzą małe muzea regionalne z przedmiotów przyniesionych z domu
czy od znajomych. Wśród wątków, które towarzyszyły młodzieży w „wędrówkach
po regionie” znalazły się m.in.: „Historia Olsztyna”, „Pieśni i tańce Warmiaków”,
„Wielkopostne i wielkanocne zwyczaje Warmiaków”, „Boże Narodzenie na Warmii”,
„Codzienne życie warmińskiej rodziny”. W ich realizacji towarzyszyły ciekawe
osoby związane z regionem, np.: Rita Kostka – etnograf, wielka orędowniczka
folkloru warmińskiego; ks. Mieczysław Suwała – ludowy rzeźbiarz.
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny bierze czynny
udział w realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest uzyskanie
wspomnianego
wcześniej
Certyfikatu
„Szkoły
Wiernej
Dziedzictwu”.
15

Ibidem, s. 92
Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej.
Kraków 1996, nr 45, 46, s. 21
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Przywołane poniżej informacje pozyskano głównie w oparciu o wywiady przeprowadzone w sierpniu
2017 r. z dyrektorami opisywanych placówek (Anną Kobarynką-Łysek, Joanną Breńkacz oraz
Małgorzatą Dera), a także raporty ewaluacyjne: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Raport z ewaluacji
całościowej. Gimnazjum nr 22 Katolicie im. Świętej Rodziny w Olsztynie. Olsztyn 2014; Kuratorium
Oświaty w Olsztynie, Raport z ewaluacji problemowej. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej
Rodziny w Olsztynie. Olsztyn 2015; Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Raport z ewaluacji problemowej.
XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie. Olsztyn 2015; jak również
pozycję Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny w Olsztynie. 10 lat 1997-2007. Olsztyn 2007
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408

W sprawozdaniu wystosowanym do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
18
wykazano,
iż już w klasach pierwszych realizuje się zadania budzące
przywiązanie do Ojczyzny. Czyni się to na wiele różnych sposobów,
m.in. pobudzając wśród uczniów ciekawość i kształtując ciągłą gotowość
do poznawania, a dalej do utożsamiania się ze swoim narodem, a także dążąc
do tego, aby słowa „Polak” i „Ojczyzna” były wypowiadane z wielką dumą.
Niniejsze zamierzenia realizowane są przez organizowanie uroczystych spotkań
z okazji świąt narodowych, a mianowicie: rocznicy wybuchu II wojny światowej
i zbrojnej napaści ZSRR na Polskę, Święta Niepodległości 11 listopada,
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej czy Święta Konstytucji 3 maja.
Przykładowo, w minionym roku szkolnym z okazji Święta Niepodległości
11 listopada uczniowie szkoły podstawowej przygotowali patriotyczny wystrój sal
klasowych, ubrali się w umówionym dniu w strój galowy z samodzielnie
przygotowanym elementem „Jestem Polakiem”, w każdej sali lekcyjnej urządzili
wystawki przedmiotów historycznych przyniesionych z domów i opowiadali
związane z nimi historie rodzinne.
W roku 2016, ustanowionym w naszym kraju przez Parlament RP Rokiem
Henryka Sienkiewicza, dla upamiętnienia 100. rocznicy jego śmierci, uznawanego
za wielkiego społecznika i patriotę, szkoła podstawowa zrealizowała również
projekt historyczno-literacki zatytułowany Rodzinny Konkurs Sienkiewiczowski.
Udział w nim brali uczniowie z rodzinami, którzy wspólnie wykonywali
poszczególne zadania – konkurencje, m.in. odgrywano scenki z powieści pisarza
w przebraniu historycznym oraz prezentowano „literackie” potrawy opisane
w sienkiewiczowskich pozycjach.
Z kolei w tym roku – 2017, ustanowionym przez Sejm i Senat RP Rokiem
Tadeusza Kościuszki dla upamiętnienia 200. rocznicy jego śmierci, zasłużonego
w walce o niepodległość generała – wspomniana powyżej placówka zorganizowała
projekt patriotyczny w formie inscenizacji pt. Insurekcja Kościuszkowska,
której ważnym celem było też budowanie poczucia wartości, dumy i tożsamości
narodowej. Odbyła się ona na szkolnym terenie, a w rolę aktorów wcielili
się jej uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele. Przedsięwzięcie opracowywane
było przez wiele tygodni. Na początku przygotowaniu poddani zostali się sami
nauczyciele i rodzice, którzy zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami z życia
T. Kościuszki. Następnie uczniowie odbyli szereg zajęć o w/w tematyce,
przeprowadzonych przez nauczyciela historii i dyrektora. W oparciu o zdobytą
wiedzę uczniowie przygotowali broń, czyli kosy z tektury do bitwy pod Racławicami,
broń żołnierzy rosyjskich, ozdoby ludowe i inne. Z kolei rodzice zorganizowali
starodawną uliczkę z jadłem i napitkami, wykonali scenę, którą udekorowali
przedmiotami ze starej wikliny, glinianymi i metalowymi naczyniami, tkanymi
chodnikami, rękodziełem ludowym, sianem, słomą i polnymi kwiatami,
a także wspólnie z dziećmi stosownie się przebrali – chłopcy i mężczyźni
za kosynierów oraz żołnierzy rosyjskich, dziewczęta i panie oraz nauczyciele
18

Opis przedsięwzięć dotyczących szkoły podstawowej sporządzony został w dużej mierze w oparciu
o Sprawozdanie z działań na rzecz wychowania patriotycznego w Katolickiej Szkole Podstawowej
im. Świętej Rodziny w Olsztynie w r. szk. 2016/2017, wykonane przez Annę Kobarynkę-Łysek,
Izabelę Witkowską, Szymona Jankowskiego i Katarzynę Osowiecką, znajdujące się w Archiwum
Szkoły.
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w stroje stosowne do epoki. Całość przedstawienia – rekonstrukcji rozpoczęto
uroczystym wejściem orszaku. Następnie odbyły się: prezentacja postaci
T. Kościuszko, tańce mieszczańskie, pokaz sprawności grenadierów, szkolenie
kosynierów, przysięga na krakowskim rynku i bitwa pod Racławicami, którą
zapoczątkował trzykrotny wystrzał z armaty.
Wśród innych przedsięwzięć mających na celu kształtowanie tożsamości
narodowej uczniów katolickich szkół olsztyńskich odnajdujemy organizowanie
spotkań ze świadkami ojczystej historii – członkami Związku Sybiraków,
żołnierzami Armii Krajowej, uczestnikami Powstania Warszawskiego. Od kilku lat
regularnie realizowane są również „Żywe Lekcje Historii” prowadzone przez grupę
rekonstrukcyjną Rycerza Jacentego Ordowskiego z Gniewu (przede wszystkim
w szkole podstawowej i gimnazjum), a ich tematyka dotyczy: powstań narodowych,
Potopu Szwedzkiego, chrztu Polski, historii Polski na przestrzeni wieków.
Co istotne, uczniowie są aktywnymi uczestnikami takich spotkań, odgrywają role
historycznych postaci, przebierając się w kostiumy, używając akcesoriów
udostępnionych przez prowadzącego, nakładają zbroje, uczą się tańców
z dawnych epok.
Tradycją szkół jest to, że wszystkie klasy mają wybieranych przez siebie
w klasie I patronów spośród świętych najczęściej polskich, których przez cały okres
nauczania poznają i prezentują na forum szkoły i poza nią. Niektórzy z patronów
swoim życiem służyli Ojczyźnie np.: św. Jadwiga, św. Jan Paweł II, św. Rafał
Kalinowski, św. brat Albert Chmielowski czy bł. Edmund Bojanowski.
Każdego roku klasy uczestniczą w wyjazdowych wycieczkach, w czasie
których zwiedzane są zawsze miejsca o znaczeniu historycznym i kulturowym,
m.in.: Zamek Krzyżacki w Malborku i miejsce pamięci w Szymbarku;
Dom Sybiraka oraz Bunkier TOW „Gryf Pomorski”, Gdańsk i Westerplatte;
Muzeum Powstania Warszawskiego, klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze,
Warszawa, Gniezno, Kraków itp.
W ramach edukacji regionalnej, realizowany jest także projekt
„Mała Ojczyzna”, dzięki któremu uczniowie poznają historię i kulturę Warmii
i Mazur poprzez tematy realizowane na zajęciach lekcyjnych, organizowanie
przedstawień, uczestnictwo i prezentację działającego w szkole podstawowej koła
pieśni i tańca ludowego oraz koła wokalnego, udział w zajęciach dotyczących
historii i kultury naszego regionu organizowanych przez Warmińsko-Mazurską
Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie, zwiedzanie muzeów, np.: Muzeum
Etnograficznego w Olsztynku, Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
zespołu katedralnego we Fromborku i innych lokalnych muzeów. Dodatkowo,
uczniowie poznają walory przyrodnicze i geograficzne Warmii i Mazur biorąc udział
w rajdzie Doliną Rzeki Wałszy czy rejsie statkiem po Wielkich Jeziorach
Mazurskich. Tradycją prezentowanych szkół jest także coroczna piesza
pielgrzymka do Gietrzwałdu, której trasa wiedzie lasami, a która jest nie tylko
okazją do dziękczynienia, ale też poznawania piękna natury i historii Warmii.
W ramach działalności koła turystyczno-ekologicznego uczniowie biorą m.in. udział
w rajdach organizowanych przez Pracownię Turystyczno-Krajoznawczą działającą
przy Pałacu Młodzieży w Olsztynie oraz przez Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK
w Olsztynie. W czasie ich trwania młodzi poszerzają wiedzę o regionie, poznają
warmińskie środowisko przyrodnicze, jego tradycję, zabytki kultury i historii.
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Stałym elementem opisywanych placówek jest branie udziału przez ich
uczniów w konkursach historycznych i patriotycznych, w które bardzo się angażują
i w których zdobywają wysokie miejsca, np. roku szkolnym 2016/2017 uczeń klasy
II szkoły podstawowej zajął I miejsce w IV Konkursie Historycznym o Żołnierzach
Wyklętych pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie nagrodę wręczała
pani minister Anna Zalewska na uroczystej gali w Warszawie, natomiast uczennica
klasy VI zajęła I miejsce na Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Nie rzucim
ziemi skąd nasz ród” w Jezioranach.
Kulturę, historię i tradycje swojego regionu i kraju uczniowie prezentowanych
szkół mają okazję przedstawić zagranicznym studentom należącym do organizacji
19
AIESEC, którzy od trzech lat goszczą u nich raz w roku przez tydzień. Wspólnie
organizowane są różne przedstawienia, opowieści, wystawy, targi kulinarne,
warsztaty, konkursy, festiwale piosenek. Te spotkania stają się dla wychowanków
nie tylko sposobnością do pokazania gościom swojej małej i wielkiej Ojczyzny,
ale także poznania i kształtowania w sobie postawy akceptacji i szacunku wobec
innych narodów – ich dziejów, kultury, obyczajów, religii. Wynika to z faktu,
że członkowie AIESEC propagują wiarę w to, że „globalna perspektywa pozwala
o wiele bardziej zrozumieć otaczający nas świat, rozwija (…) umiejętności
komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań
niezależnie od wyzwań. Aktywne działanie w organizacji pozwala (…) zrozumieć
swoje mocne i słabe strony, a także pasje i wartości, które motywują (…)
20
do działania na rzecz (…) lokalnego środowiska”. Olsztyńskie szkoły katolickie
gościły w swoich placówkach m.in. wolontariuszy z Malezji, Rumunii, Jemenu,
Chin, Rosji, Kolumbii, Portugalii.
Inną ciekawą inicjatywą podejmowaną przez olsztyńskie placówki edukacyjne,
dzięki której wychowankowie mają okazję poznać i otworzyć się na kultury innych
społeczeństw, stanowi organizowany corocznie w październiku Tydzień Misyjny
(spotkania z misjonarzami i misjonarkami). Zapraszani goście pracują w różnych
zakątkach świata i w sposób barwny opowiadają o tożsamości tych cywilizacji,
z którymi mają styczność na co dzień.
Zakończenie
Jak wynika z przywołanych powyżej rozważań, przed szkołami stają
coraz trudniejsze zadania. Wynikają one m.in. z potrzeby podjęcia dialogu
międzykulturowego z jednoczesną potrzebą zachowania tożsamości regionalnej
i narodowej poszczególnych członków społeczeństwa obywatelskiego,
przepełnionego pokojem i solidarnością. Swój wkład wnoszą w tym zakresie
olsztyńskie szkoły katolickie, które kierując się tradycją i tożsamością szkolnictwa
19

AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, powstała
1948 r., a obecnie działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Jej misją
jest dążenie do osiągnięcia pokoju i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego. Stad też AIESEC
nie dyskryminuje na podstawie płci, orientacji seksualnej, wyznania religijnego, etnicznego
i społecznego pochodzenia czy poglądów politycznych. Dzięki międzynarodowemu środowisku młodzi
zgrupowani w organizacji poznają świat i perspektywy innych ludzi na zróżnicowane kwestie, uczą się
szacunku każdej osoby. Z kolei, kierując się wiarą w tkwiący w każdym człowieku potencjał, stawia
sobie za cel rozwijanie w młodych ludziach liderskich cech poprzez międzynarodową wymianę
doświadczeń w zakresie inicjatyw obywatelskich i społecznych. Zob. http://aiesec.pl/ (pobrano
26.08.2017 r.)
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katolickiego starają się praktycznie realizować idee wychowania patriotycznego
i obywatelskiego z uwzględnieniem odrębności poszczególnych grup globalnego
społeczeństwa.
Streszczenie
Artykuł ukazuje szkoły katolickie w kategorii placówek oświatowowychowawczych, odgrywających ważną rolę na płaszczyźnie edukacji regionalnej
i narodowej, postrzeganej jako istotny element dialogu międzykulturowego
w czasach globalizacji. Autorka odnosi się do szkół katolickich aktualnie
funkcjonujących w Olsztynie – stolicy Warmii i Mazur, a mianowicie szkoły
podstawowej, gimnazjum i liceum im. Świętej Rodziny. Przedstawia podejmowane
przez nie konkretne działania wychowawcze kształtujące w młodym pokoleniu
tożsamość lokalną i ogólnokrajową, z jednoczesnym poszanowaniem
indywidualności i różnorodności poszczególnych społeczeństw.
Słowa klucze: wychowanie patriotyczne, wychowanie obywatelskie, edukacja
narodowa, edukacja regionalna, wychowanie do budowania społeczeństwa
obywatelskiego, szkoły katolickie, wychowanie w dobie globalizacji kulturowej
Summary
The article shows Catholic schools in the group of educational institutions
playing an important role in the regional and national education perceived
as an essential element of intercultural dialogue in the age of globalisation.
The author refers to the Catholic schools functioning in Olsztyn - the capital
of Warmia and Mazury namely the Holy Family primary school, middle school
and secondary school. The author presents educational activities undertaken
by the school which create local and nationwide identity in young people who
at the same time can respect individuality and diversity of particular societies.
Key words: patriotic education, civic education, national education, regional
education, civic society education, Catholic schools, education in the cultural
globalisation age
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Kinga LISOWSKA
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania
HISTORIA I KULTURA WARMII I MAZUR
W PROGRAMIE OLSZTYŃSKICH PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
W LATACH 2012-2017
Wstęp
Zagadnienie historii i kultury Warmii i Mazur w programie olsztyńskich
przedszkoli samorządowych w latach 2012-2017 powinno być rozpatrywane
w kontekście kształtowania się działań wychowawczych i edukacyjnych z zakresu
1
edukacji regionalnej, w tym dziedzictwa regionalnego i „małej ojczyzny”. Edukacja
regionalna, bowiem „to koncepcja podkreślająca dydaktyczne znaczenie lokalnego
dziedzictwa kulturowego jako niezbędnego elementu tożsamości jednostkowej
i społecznej; stanowi ważny składnik procesu integracji europejskiej, sprzyja
2
zakorzenieniu w tzw. małej ojczyźnie”. Przysługują jej także określone pojęcia
3
4
w skład, których wchodzą: tożsamość kulturowa, tożsamość narodowa, ojczyzna
5
6
7
8
– mała i duża, region, regionalizm, dziedzictwo kulturowe. Funkcjonuje wiele

1

„To miejsce doniosłych doświadczeń i przeżyć osobistych jej mieszkańców, formowania się
ich biografii, to świat z którym zrosło się ich życie i z którym wiąże ich częstokroć silna więź
emocjonalna. To dostępny zmysłowemu poznaniu, świat wyglądów, kształtów i barw domów, ulic,
parków, lasów, pół, łąk? świat niepowtarzalnej konstelacji krajobrazów. Mała ojczyzna
jest płaszczyzną tworzenia się więzi lokalnych, zakorzenienia ludzi we własnej tradycji i historii”,
zob. S. Starczewski, Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości. Warszawa 2000, s. 23; A. Kozłowski,
Żuławy. Gmina Cedry Wielkie. Gdańsk 2009, passim
2
B. Milerski, B. Śliwerski (red.): Leksykon. Pedagogika. Warszawa 2000, s. 56
3
O tożsamości kulturowej możemy mówić w kontekście określonej grupy społecznej,
która identyfikowana jest najczęściej z narodem bądź też z grupą etniczną, zob. A. Kłoskowska,
Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996, s. 104
4
Jest to poczucie odrębności wobec innych narodów. Tożsamość narodowa kształtowana jest przez
wielorakie czynniki narodowotwórcze, do których zalicza się: symbole narodowe, język, barwy
narodowe, świadomość pochodzenia, historię narodu, świadomość narodową, więzy krwi, stosunek
do dziedzictwa kulturowego, kulturę i sztukę, terytorium, charakter narodowy, zob. E. Kornacka –
Skwara, Tożsamość narodowa w świetle przemian kulturowych, „ Prace naukowe Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie”. 2011, z. XX, s. 113
5
Jest to kraj, w którym się ktoś urodziłeś i którego jest obywatelem, bądź też z którym jest związany
więzią narodową, zob. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki (red.): Słownik Języka Polskiego. t. 3.
Warszawa 1904, s. 727
6
„To obszar dający się określić przez grupę cech odróżniającą go od innych. Ważne jest odniesienie
do poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji”, zob. P. Petrykowski, Edukacyjne konteksty regionalizmu.
Toruń 2004, s. 82
7
„To swoista ideologia wyrażająca stosunek do określonego, ważnego czy nawet czasem umiłowanego
przez każdego z nas i każdej grupy, której jesteśmy członkami, terytorium”, zob. P. Petrykowski,
Edukacyjne konteksty regionalizmu. Toruń 2004, s. 6
8
Dziedzictwo kulturowe stanowi część dawnych dóbr kultury, które uznane zostały za wartościowe
przez kolejne, następne pokolenia i dzięki temu dotrwała do chwili obecnej. Są to wytwory człowieka,
a także wytwory natury, które posiadają wartości duchowe. Za dobro kultury można traktować każdy
przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny. Tego typu wytwory mają znaczenie
dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na wartość historyczną, naukową lub artystyczną,
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koncepcji edukacji regionalnej, które niosą ze sobą określone formy prac
w zakresie historii i kultury danego regionu. Stanowi to jednak temat na odrębne
opracowanie problemowe. Z perspektywy przyjętego planu badawczego należy
zaznaczyć, że zajęłam się tutaj przede wszystkim działaniami w aspekcie
9
„koncepcji edukacja regionalna jako zadania szkoły” – w rozszerzeniu jej założeń
na placówki przedszkolne.
Niniejszy artykuł zawiera, zatem analizę dokumentów takich jak: podstawa
programowa obowiązująca w okresie badawczym oraz wszelkie akty i materiały
regulujące kwestie programowe w samorządowych placówkach przedszkolnych
w Olsztynie. Opracowanie te ma charakter pilotażowy i wymaga szerszych prac
badawczych nad problemem.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
W obranym okresie badawczym proces wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci w wieku przedszkolnym podlega trzem rozporządzeniom Ministra
Edukacji Narodowej:
─ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2012 r. poz. 977);
─ z dnia 30 maja 2014 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803);
─ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły stopnia I, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej.
Wymienione rozporządzenia wpłynęły na obraz programów przedszkoli
na terenie całej Polski, w tym oczywiście województwa warmińsko-mazurskiego,
powiatu olsztyńskiego. Ich treść jest wynikiem zmieniającej się polityki oświatowej
w Europie i Polsce oraz rzeczywistości szkolnej.
Pierwszy akt prawny nie wprowadził żadnych zmian odnośnie wychowania
przedszkolnego. Przyjęto w nim treść podstawy programowej obowiązującej
10
od 23 grudnia 2008 r. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych
11
form wychowania przedszkolnego z 2012 r. zawiera zatem:
─ jasno nakreślony cel wychowania przedszkolnego;
zob. Z. Kobyliński, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?,
„Mazowsze, Studia Regionalne”. 2011, nr 7, s. 22-23
„Edukacja regionalna to podejmowanie celowych działań przez szkołę na rzecz kształtowania u dzieci
i młodzieży przywiązania i umiłowania określonego regionu. Edukacja ta ma na celu świadome
kształtowanie więzi emocjonalnych z tzw. małą ojczyzną, tj. tym obszarem, gdzie człowiek się urodził,
czy tez spędził część życia lub całe życie”, zob. P. Kowolik, Edukacja regionalna w przedszkolu
(w:) M.T. Michalewska, Edukacja regionalna. Z historii, teorii i praktyki. Kraków 1999, s. 120
10
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia
2009 r. Nr 4, poz. 17)
11
Ibidem, Załącznik nr 1
9
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─ obszary rozwoju, kształcenia i wychowania dzieci;
─ zalecane warunki i sposoby realizacji celu i obszarów.
Cel ten skupia się na wspomaganiu dzieci w budowaniu uzdolnień;
kształtowaniu ich systemu wartości; radzeniu sobie w trudnych sytuacjach;
zapewnianiu zdrowego i równomiernego rozwoju fizycznego, intelektualnego
oraz kontaktów rówieśniczych; rozwoju zdolności estetycznych oraz wypowiadania
12
się przez formy muzyczne, plastyczne i teatralne. Przedszkole ponad wszelką
wątpliwość ma przygotowywać do nauki szkolnej i dostarczyć takich umiejętności
i wiedzy, aby każde dziecko mogło odnaleźć się w placówce szkolnej.
Celem wychowania przedszkolne jest także kształtowanie odpowiednich
zachowań społecznych, a także poczucia przynależności do określonego
środowiska społecznego.
W kontekście tego ostatniego placówki przedszkolne mają za zadanie
wprowadzić takie wartości jak rodzina, grupa rówieśnicza i wspólnota narodowa
oraz patriotyzm. Nie pojawia się tutaj co prawda stwierdzenie o regionie
i jego historii ale w takich słowach jak rodzina i patriotyzm możemy upatrywać
ukonstytuowania działań wychowawczych w zakresie własnego regionu –
jego historii i kultury. Tradycje każdej rodziny, w tym ich historie składają się
na obraz całej najbliższej wspólnoty kulturowej jaką jest „mała ojczyzna”.
Patriotyzm lokalny natomiast, poszanowanie ważnych dla danej społeczności
symboli pobudza patriotyzm ogólnopaństwowy.
Rozporządzenie z 2008 r. zawiera 15 obszarów wspomagających rozwój,
wychowujących i kształcących dziecko w wieku przedszkolnym. Pierwszych
14 skupia się na:
─ kształtowaniu umiejętności społecznych;
─ kształtowaniu czynności samoobsługowych;
─ kształtowaniu nawyków higienicznych i kulturalnych;
─ wspomaganiu rozwoju mowy;
─ rozwijaniu czynności intelektualnych;
─ wychowaniu zdrowotnym i sprawności fizycznej;
─ wychowaniu poprzez sztukę tzn. muzykę, plastykę, śpiew, taniec, teatr;
─ rozwoju umysłowym poprzez konstrukcyjne zabawy i nowinki techniczne;
─ przekazaniu istoty zjawisk atmosferycznych i zrozumieniu zagrożeń;
─ poszanowaniu roślin i zwierząt;
─ rozwoju umiejętności matematycznych;
─ przygotowaniu do nauki czytania i pisania.
Ostatni obszar mieści w sobie wychowanie rodzinne, obywatelskie
i patriotyczne. W rozporządzeniu szczegółowo podaje się że, dziecko
po skończonej edukacji przedszkolnej powinno w kontekście rodziny wymieniać
imiona i nazwiska osób bliskich oraz określić ich zawód i miejsce pracy.
W aspekcie obywatelskim kryją się również podstawowe informacje odnoszące się
do historii i kultury danego regionu. Każdemu dziecku, bowiem winna być
dostarczona wiedza o nazwie miejscowości, w której mieszka; o ważniejszych
instytucjach i przedstawicielach społeczności lokalnej. Pojawia się tutaj, zatem
potrzeba dostarczenia koszyka informacji o historii nazwy, herbie, patronie miasta
oraz rozwoju poszczególnych podstawowych urzędów miejskich. W zagadnieniu
12

Ibidem
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patriotyzmu natomiast mieszczą się wiadomości o Polsce, narodzie polskim, stolicy
Polski, hymnie, godle, fladze, prawach obywatelskich i Unii Europejskiej.
W rozporządzeniu 2008 r., które obowiązywało praktycznie do 2014 r.
w niezmienionej formie aspekt historii i kultury regionalnej pojawia się tylko
i wyłącznie w dwóch miejscach. W celach szczegółowych gdzie zarządzenie
podaje potrzebę kształtowania takich wartości jak: rodzina, grupa rówieśnicza,
wspólnota narodowa i patriotyzm oraz w ostatnim z obszarów kształcenia,
który w zasadzie powiela zagadnienia poruszone w celu.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia z 2014 r. w ogólnym kształcie nie posiada
większych różnic od tego z 2008 r. Znaczącą zmianą jest dodanie punktu
jedenastego i dwunastego do celu wychowania oraz dwóch nowych obszarów
kształcenia. Wytyczne do założeń podstawy programowej zwracają szczególną
uwagę na przygotowanie dziecka do nauki języków nowożytnych obcych
13
za pomocą większego uwrażliwienia na świadomość językową i kulturową.
Uwzględniają tutaj także zdolności dziecka niepełnosprawnego. Podopieczny
z deficytem rozwojowym powinien mieć odczucie różnicy językowej i kulturowej.
Ostatni z celów wyróżnionych w podstawie programowej odnosi się do poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. Stwierdza się w nim, że
w placówkach przedszkolnych powinno umożliwiać się dzieciom, należącym
do mniejszości etnicznych, narodowych i społeczności posiadających odmienny
14
język, pielęgnowanie ich odrębności kulturowej.
Nowe obszary kształcenia, zaś odnoszą się bezpośrednio do opisanych
powyżej szczegółowych celów wychowania przedszkolnego i powielają niejako
treści w nich zamieszczone. Pierwszy (16) obszar kształcenia ukierunkowany
jest na przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym. Drugi (17)
natomiast wprowadza do wychowania przedszkolnego język regionalny i etniczny
co w kontekście kształtowania dziedzictwa regionalnego posiada ogromne
znaczenie. Pozwoliło to w znacznym stopniu wzbogacić program wychowania
przedszkolnego o znamiona regionalizmu, kultury i historii społeczności lokalnej.
Ponadto w szczegółowym opisie tegoż obszaru pojawia się stwierdzenie,
że dziecko kończące edukację przedszkolną „wie, do jakiej wspólnoty narodowej,
etnicznej lub językowej należy oraz zna godło swojej wspólnoty narodowej,
15
etnicznej i językowej”.
Zapis w podstawie programowej otworzył drzwi
do kształtowania edukacji regionalnej w wychowaniu przedszkolnym. Pozwolił
na wykorzystanie dziedzictwa historycznego i kulturowego w formowaniu
świadomości regionalnej i poczucia wspólnoty kulturowej.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z lutego 2017 r. w Załączniku
nr 1 zawarto podstawę programową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
Jej ogólny kształt uległ zmianie w stosunku do wcześniej omawianych zarządzeń.
Cel wychowania przedszkolnego nie został przedstawiony w sposób szczegółowy.

13

Rozporządzeniom Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U.poz.803), Załącznik nr 1, s. 2
14
Ibidem
15
Ibidem, s. 9
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Dodano za to:
─ siedemnaście zadań;
16
─ cztery obszary osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego.
Wśród zadań znalazły się te pozycje, które mogą posłużyć za wytyczne
w budowaniu programów wychowania przedszkolnego w kręgu kultury i historii
regionalnej. Poczucie tożsamości kulturowej oraz jedności z grupą lokalną mają
dostarczać, zatem takie czynności placówek przedszkolnych jak:
─ ”Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami
i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości,
na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
─ Kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących
do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem
jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby
starsze, oraz rozwijanie zachowań wynikających z wartości możliwych
do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
─ Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku
poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka
regionalnego – kaszubskiego;
─ Tworzenie
sytuacji
edukacyjnych
sprzyjających
budowaniu
zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania
17
innych kultur”.
Przytoczone powyżej zadania przedszkoli nie zawierają wprost informacji
o potrzebie rozwijania w dzieciach świadomości regionalnej, poczucia
przynależności do danej wspólnoty kulturowej oraz dbania o dziedzictwo
historyczne danego obszaru Polski. Jednak u podłoża sformułowań takich
jak rodzina, najbliższe instytucje społeczne i związane z nimi normy leży źródło
ukonstytuowania działań wychowawczych na rzecz „małej ojczyzny”. Dwa ostatnie
punkty zwracają co prawda uwagę na potrzebę poznawania innych
narodowości ale ograniczają się do ogólnych sformułowań język i kultura.
Mimo to nadal stanowią podstawę do kształtowania edukacji regionalnej
na poziomie przedszkolnym.
We wprowadzonych czterech obszarach osiągnięć dzieci w wieku
przedszkolnym wyróżniono Społeczny obszar rozwoju. W nim natomiast pośród
rozmaitych punktów pierwszy, który wspiera pracę wychowawczą w kręgu
dziedzictwa regionalnego. Działania wychowawcze przedszkola skierowano
tutaj na wykształcenie w podopiecznych poczucia tożsamości z najbliższą grupą
społeczną jaką jest rodzina, a następnie ze środowiskiem przedszkolnym,
w tym innym przyjmującym znaczenie opiekuńczo-wychowawcze, aż wreszcie
lokalnym i państwowym. W ostatnim obszarze osiągnięć (4) – Poznawczy obszar
rozwoju – pojawiają się aż trzy pozycje dające ukonstytuowanie prac na polu
edukacji regionalnej. W jego punkcie siódmym, dotyczącym umiejętności
16

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły stopnia I, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej, Załącznik nr 1, s. 2-10
17
Ibidem, s. 3
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muzycznych, odnajdziemy następujące przykłady działań regionalnych:
„rozpoznawanie lub wykonywanie melodii, piosenek i pieśni ważnych
dla wszystkich dzieci w przedszkolu np. hymn przedszkola, charakterystycznych
dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebnych do organizacji
uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki
18
okazjonalne)”.
Ponadto wychowankowie w ramach tego działu powinni
rozpoznawać i nazwać znaki, elementy i symbole narodowe oraz związane
z poszczególnymi regionami Polski, a także wyodrębniać podania, przysłowia,
legendy i bajki regionalne.
Opisane
powyżej
podstawy
programowe
konstytuują
działania
wychowawcze w placówkach przedszkolnych w Polsce. Stanowią, zatem
podłoże do kształtowania programów regionalnych państwowych przedszkoli
funkcjonujących na terenie Miasta Olsztyn.
Wykorzystanie zagadnień z historii i kultury Warmii i Mazur
Wychowanie przedszkolne posiada mocną podstawę programową,
która zmieniała się w badanym przeze mnie okresie (2012-2017). Niezależnie
jednak od jej ogólnego obrazu zawsze wskazywano na potrzebę rozwoju tej części
wiedzy i umiejętności wychowanków związanych z historią i kulturą regionalną.
W oparciu o te oto przytoczone, w poprzedniej części niniejszego opracowania,
wskazówki ukształtowały się źródła do działań z zakresu wychowania i edukacji
regionalnej. Z analizy zgromadzonych przeze mnie materiałów wynika, iż można
wyróżnić takie źródła jak:
─ koncepcja pracy placówki przedszkolnej;
─ statut placówki przedszkolnej;
─ roczny ramowy program pracy:

programy wychowania przedszkolnego uwzględniający całość
podstawy programowej;

programy
wspomagające:
programy
autorskie,
programy
ogólnopolskie uwzględniające podstawę programową;

miesięczne ramowe programy pracy uwzględniające wszystkie
programy zatwierdzone w placówce.
Do wymienionych źródeł możemy przyporządkować także poszczególne
rodzaje działań z zakresu edukacji regionalnej. Źródła wychowania i edukacji
regionalnej zależne są od siebie z powodu przyjętych zasad funkcjonowania
placówek wychowania przedszkolnego. Często ich wewnętrzne struktury zazębiają
się nawzajem jak w przypadku programów wychowawczych zastosowanych
w przedszkolach. Dlatego też ta sama forma działań może znaleźć się
w kilku zbiorach przyporządkowanych innym rodzajom źródeł wychowania.
Problem ten zobrazowałam w dwóch poniższych tabelach.

18

Ibidem, s. 6
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Tabela nr 1: Zależność źródeł wychowania w stosunku do rodzajów edukacji
regionalnej.
Źródła wychowania i edukacji
regionalnej

Lp.

1.

Koncepcja pracy

2.

Statut

3.

Roczny ramowy program
wychowania

Rodzaje edukacji regionalnej
Wycieczki;
Konkursy;
Festyny;
Dni tradycji regionu i przedszkola;
Święta narodowe;
Uroczystości ku czci patronów regionalnych’
Zajęcia z treścią z zakresu: historii, przyrody,
kultury regionu;
Zajęcia językowe;
Zajęcia religii.
Działania z zakresu:
- programów wychowania przedszkolnego;
- programów wspomagających;
- miesięcznych ramowych programów pracy.

Źródło: opracowanie własne
Tabela nr 2: Roczny ramowy program wychowania a rodzaje edukacji regionalnej.
Lp.
1.

Roczne ramowe programy wychowania
Programy wychowania przedszkolnego

2.
a.

b.

Programy wspomagające
Programy autorskie

Programy ogólnopolskie i lokalne
uwzględniające podstawę
programową

Rodzaje edukacji regionalnej
Wycieczki;
Festyny;
Warsztaty:
- historyczne,
- kulturowe,
- przyrodnicze;
Konkursy;
Strony internetowe;
Dni Olsztyna.
Wycieczki;
Dni Olsztyna;
Warsztaty:
- kulinarne,
- taneczne,
- plastyczne,
- kultury regionalnej;
Spotkania z artystami, ludźmi znanymi;
Zajęcia z literatury regionalnej;
Akademie muzyczne;
Przedstawienia teatralne.
Warsztaty artystyczne;
Dni tańca i muzyki regionalnej
Zajęcia z zakresu historii regionu i miasta;
Festyny;
Wystawy;
Konkursy;
Zawody sportowe;
Występy teatralne;
Pokazy taneczne;
Akademie muzyczne.
Miesięczne ramowe programy pracy

Źródło: opracowanie własne
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Koncepcje pracy miejskich placówek przedszkolnych w Olsztynie
nie zawierają zwykle szczegółowych informacji odnoszących się do potrzeby
budowania w nich świadomości kulturowej i historycznej regionu Warmii
i Mazur. W większości przedszkola odnoszą się do aspektów:
─ wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka w relacjach
ze środowiskiem społeczno-kulturowym;
─ prowadzenia kontaktów z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym.
Pierwszy z zakresów wynika stricte z przyjętej w danym okresie podstawy
programowej. Opiera się zwykle na stwarzaniu warunków do budowy pozytywnych
relacji z otoczeniem, przyswajaniu norm społecznych i kulturowych, pozwalających
na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Drugi natomiast skupia
pracę placówek wychowania przedszkolnego na większych i efektywniejszych
działaniach zależnych od kontaktów ze środowiskiem lokalnym, podstawowymi
grupami społecznymi, a zwłaszcza rodziną oraz najważniejszymi ośrodkami kultury
regionalnej i instytucjami użyteczności publicznej. W tym miejscu placówki
przedszkolne starają się organizować swoją pracę w zakresie:
─ organizacji wycieczek:

miejsca użyteczności publicznej (biblioteki, ośrodki kultury, poczta,
straż pożarna, policja);

miejsca związane z historią i tradycją regionalną: muzea, zamek,
szlak pielgrzymkowy, kościoły, miejsca pamięci;
─ organizacji festynów;
─ uczestnictwa i organizacji w dniach tradycji regionu i przedszkola;
─ uczestnictwa w świętach narodowych, w tym w uroczystościach ku czci
patronów regionalnych;
19
─ uczestnictwa i organizacji konkursów z zakresu kultury i historii regionu.
Do najbardziej rozwiniętej formy wprowadzającej elementy edukacji
regionalnej należą wycieczki do:
─ miejsc pamięci: Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej, Plac Konsulatu – Pomnik
Orła Białego, Plac Solidarności;
─ Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie;
─ Archiwum Państwowego w Olsztynie;
─ Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie;
20
─ Muzeum Nowoczesności w Olsztynie.
Wychowankowie samorządowych przedszkoli olsztyńskich uczestniczą
najczęściej w uroczystościach patriotycznych, narodowych, obywatelskich
o zasięgu regionalnym takich jak:
─ Dzień Demokracji;
─ Dzień Przedszkolaka;
─ Dzień Edukacji Narodowej;
─ Święto Niepodległości;
─ Święto Flagi Państwowej;
─ Rocznica Konstytucji 3 Maja;
─ Dzień Kombatanta;
21
─ Dzień Wojska Polskiego.
19
20

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 40 w Olsztynie na lata 2012-2016, passim
Koncepcja pracy Przedszkole Miejskiego nr 24 w Olsztynie na lata 2016-2017, passim
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Kształtowanie
patriotyzmu
narodowego
związane
jest,
bowiem
z patriotyzmem lokalnym. Tradycje historyczne i kulturowe mają swoje podłoże
nie tylko w zamierzchłych czasach ale również tworzą się tu i teraz.
Działania wychowawcze podejmowane są, więc z perspektywy historycznej,
ale również i współczesnej.
Natomiast w statutach olsztyńskich placówek przedszkolnych odnajdziemy
standardowe pozycje związane z kształtowaniem świadomości regionalnej,
potrzebą dbania o tradycję oraz rozpowszechnianiem kultury Warmii i Mazur.
Wszystkie tego typu dokumenty posiadają pozycję – cel wychowania
przedszkolnego, w ramach którego zaplanowano kształtowanie u wychowanków
22
poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,
a także
23
umożliwienie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. Jest to
w pewnym sensie powielenie podstawy programowej w takich aspektach,
jak: pielęgnowanie tradycji patriotycznych, symboli narodowych oraz języka
ojczystego. W statutach pojawia się również informacja o zapoznawaniu dzieci
z tradycją regionu w perspektywie historycznej i współczesnej, sztuką ludową
24
oraz z symbolami regionu Warmii, Mazur i Miasta Olsztyn.
Najczęściej
kształtowanie poczucia wspólnoty kulturowej odbywa się za pośrednictwem
wprowadzania w trakcie zajęć treści z zakresu historii, przyrody, kultury regionu
25
oraz tradycji rodzinnej i regionalnej. Większość przebadanych instytucji zakłada
pielęgnowanie tradycji religijnej poprzez zapewnienie dzieciom możliwości
26
uczestnictwa w zajęciach religii, prowadzonych za zgodą rodziców.
W ramach podstawy programowej, koncepcji pracy oraz statutu placówki
wychowania przedszkolnego konstruowany jest ramowy program wychowania
na dany rok pracy przedszkola. W jego skład wchodzą wspomniane we wstępie
drugiej części niniejszego opracowania programy wychowania przedszkolnego
uwzględniający całość podstawy programowej oraz programy wspomagające.
Na bazie tak ułożonej perspektywy wychowawczej tworzone są miesięczne
ramowe programy wychowawcze poszczególnych grup przedszkolnych.
W rocznym programie wychowawczym placówek przedszkolnych
27
przyjmowane są poszczególne priorytety,
w tym programy wychowawcze
uwzględniające całość podstawy programowej oraz projekty i programy
wspomagające w ramach, których organizowana jest działalność przedszkola.
Niezależnie jednak od przyjętego tematu wiodącego w rocznych ramowych
programach wychowawczych przedszkoli olsztyńskich w latach 2012-2017
odnoszono się do zagadnień tradycji Warmii i Mazur w perspektywie historycznej
i współczesnej. Za typowe rodzaje edukacji regionalnej przyjmuję, zatem takie
działania jak:
21

Ibidem
Statut Przedszkola Miejskiego nr 32 w Olsztynie, s. 7
23
Ibidem, s. 8
24
Ibidem
25
Statut Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie, s. 4
26
Statut Przedszkola Miejskiego nr 6 im. Jeana de la Fontaine’a w Olsztynie, s. 9
27
Do przykładowych można zaliczyć: Z Koszałkiem Opałkiem zabawy słowami – inteligencja werbalna;
Mierzę, rachuję i liczę, z Panem Kopernikiem – inteligencja matematyczno-logiczna; Pyza po świecie
wędruje wszerz i wzdłuż – inteligencja wizualno-przestrzenna; Zatańcz i zaśpiewaj z Kłobukiem –
inteligencja muzyczna; Smok Wawelski opowiada o przyrodzie – inteligencja przyrodnicza; Wszystkie
dzieci lubią misie – inteligencja interpersonalna.
22

422

─
─
─
─
─
─
─
─
─

wizyty w instytucjach kultury;
28
poznawanie baśni i legend regionalnych;
29
poznawanie fauny i flory swojego regionu;
30
poznawanie historii i tradycji swojej rodziny;
rozwijanie świadomości wspólnoty wielokulturowej Warmii i Mazur;
poznawanie historii i tradycji swojego regionu;
poznawanie symboli regionalnych;
poznawanie kultury Warmii;
organizowanie urodzin Olsztyna: czytanie legend, zwiedzanie zabytków,
31
zapoznanie wychowanków z symbolami i historią miasta;
─ poznawanie historycznych postaci Warmii i Mazur;
─ prowadzenie stron internetowych;
─ organizowanie festynów historycznych.
W latach 2012-2017 w olsztyńskich samorządowych placówkach
przedszkolnych zrealizowano szereg przedsięwzięć zmierzających do budowania
świadomości wspólnoty kulturowej Warmii i Mazur oraz zwiększenia wiedzy
z zakresu historii regionalnej. Jednak najbardziej istotną podstawę do działań
z zakresu edukacji regionalnej dają programy wspomagające. Wprowadzają
one pracę nad dziedzictwem kulturowym i historycznym Warmii i Maur do małych
grup przedszkolnych. Ich autorzy budują często przystępne mapy form
dydaktycznych i umożliwiają za ich pośrednictwem bliższe spotkanie z kulturą
i historią regionalną. Wychowawcze programy wspomagające możemy podzielić
na dwa rodzaje:
─ programy autorskie;
─ programy ogólnopolskie i lokalne uwzględniające podstawę programową.
Programy autorskie zakładają przede wszystkim zwiększenie świadomości
kulturowej dzieci w wieku przedszkolnym, podniesie ich poziomu wiedzy z historii
regionu i znajomości symboli narodowych. W celach przedsięwzięć pojawia się
z reguły potrzeba zapoznania dzieci z kulturą ludową, w tym dawnymi strojami
i tradycjami. W ramach programów organizowane są wycieczki, dni Olsztyna,
warsztaty kulinarne, warsztaty taneczne oraz plastyczne nastawione na sztukę
ludową, a także spotkania w miejscach, w których tworzyli i żyli niegdyś znani
Warmiacy i Mazurzy. Nie zapomina się także o literaturze: baśniach i legendach
poprzez, które dzieci wkraczają w świat guseł, kłobuków, diabłów, duchów
i czarownic niosących ze sobą historię dawnych ludów zamieszkujących
województwo warmińsko-mazurskie. Autorzy – nauczyciele wychowania
przedszkolnego łączą historię regionalną ze współczesną historią Polski,
jej symbolami i formami patriotyzmu. Do reprezentatywnych programów autorskich
w okresie badawczym można zaliczyć:
─ My Polacy, My Warmiacy;
─ Moja Mała Ojczyzna;

28

Roczny Program Rozwoju Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie na lata 2016-2017, s. 3
Program Wychowawczy Przedszkola Miejskiego nr 32 w Olsztynie na lata 2016-2017, s. 3
30
Ibidem, s. 4
31
Roczny Plan Racy Akademia Inteligentnych Przedszkolaków za lata 2013-2014 (dalej: Akademia…),
s. 4
29
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─ Być małym patriotą – to wielka rzecz;
─ Piękne bo Polskie;
─ Warmiaczek.
Pierwsze z wymienionych działań prowadzone było w okresie badawczym
w Przedszkolu Miejskim nr 19 w Olsztynie i skupiało się na kształtowaniu
w dzieciach poczucia patriotyzmu lokalnego w połączeniu z patriotyzmem
ogólnopaństwowym. Poprzez przywołanie dawnych zwyczajów świątecznych
pokazywano wychowankom kulturę Warmii i Mazur. W trakcie zajęć poszukiwano
również związków z dzisiejszymi zwyczajami panującymi w Polsce. Program
wychowawczy zakładał zapoznanie przedszkolaków z ich miejscem zamieszkania,
godłem i barwami narodowymi, herbem stolicy, hymnem narodowym oraz
32
warmińskimi legendami i baśniami.
Prace w ramach programu wspomagającego (autorskiego) Moja Mała
Ojczyzna rozpoczęto w 2014 r. w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Olsztynie,
a kolejna edycja zaplanowana jest na rok 2017/2018. Za cel przedsięwzięcia
uznano kształtowanie u dzieci poczucia więzi z lokalnym środowiskiem
(społecznym, przyrodniczym) oraz upatrywanie w dziedzictwie kulturowym regionu
33
wartości potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Projekt skonstruowano w taki sposób, aby ułatwić realizację zadań
34
wychowawczych wynikających z podstawy programowej. Zaplanowano w nim
zmienność środków dydaktycznych, mapę wycieczek do konkretnych instytucji
oraz spotkań z określonymi przedstawicielami społeczności lokalnej.
Być małym patriotą – to wielka rzecz – był to program wychowania
patriotycznego dla Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie
na rok szkolny 2016/2017. Celem przedsięwzięcia było poznawanie:
─ tradycji świątecznych praktykowanych w polskich rodzinach obecnie
i dawniej na Warmii i Mazurach;
─ symboli związanych z miastem i regionem: herbu miasta, hymnu Warmii
i Mazur;
─ kultury ludowej regionu i obiektów związanych z życiem dawnych
mieszkańców Warmii i Mazur;
35
─ symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.
W celach szczegółowych uwzględniono także zapoznanie wychowanków
z postacią Mikołaja Kopernika oraz placówkami użyteczności publicznej.
Programy autorskie stanowią często cykliczną działalność samorządowych
olsztyńskich placówek przedszkolnych na polu kształtowania poczucia wspólnoty
kulturowej Warmii i Mazur, przekazywania wiedzy z zakresu historii regionalnej,
patriotyzmu lokalnego i ogólnopaństwowego. Przedszkola olsztyńskie wywoływane
są także do tworzenia propozycji programowych przez instytucje państwowe
na szczeblu regionalnym jak: Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty
i Urząd Wojewódzki w Olsztynie.
32

Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie, My Polacy, My Warmiacy (w:) http://www.pm19olsztyn.
szkolnastrona.pl/ (pobrano 25.08.2017 r.)
Przedszkole Miejskie nr 17 w Olsztynie, Moja Mała Ojczyzna (w:) http://www.przedszkole17.
szkolnastrona.pl/ (pobrano 25.08.2017 r.)
34
Ibidem
35
Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie, Szkoła Wierna Dziedzictwu
(w:) http://przedszkolenr4.olsztyn.pl/ (pobrano 25.08.2017 r.)
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Programy ogólnopolskie przygotowane przez organizacje pozarządowe
oraz instytucje państwowe odpowiadają na potrzeby nauczycieli wychowania
przedszkolnego oraz zarządzających placówkami przedszkolnymi w kwestii
wdrażania ścieżki z zakresu edukacji regionalnej. Uwzględniają one za podstawą
programową: cele edukacyjne, wskazania metodyczne, warunki do realizacji
36
programu, treści edukacyjne wraz z efektami. Pojawiają się w nich wskazania
tzn. zasady, metody i narzędzia diagnozowania oraz formy i przykłady
organizowania w danym zakresie tematycznym współpracy z rodzicami.
Programowe propozycje ogólnopolskie przetwarzane są często przez oddziały
regionalne instytucji państwowych np. kuratorium oświaty oraz przez jednostki
lokalnych organizacji pozarządowych. Zdarza się jednak, że na bazie ogólnej
polityki rodzinnej i oświatowej powstają przedsięwzięcia stricte lokalne –
wojewódzkie. Posiadają one charakter typowy dla danego regionu, ale
jednocześnie można w nich odnaleźć cechy charakterystyczne dla kierunków
rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży w Polsce.
W badanym okresie do grupy programów reprezentatywnych, wykorzystanych
przez placówki państwowe w Olsztynie, możemy zaliczyć takie programy, jak:
37
─ Nasz region;
─ Program edukacji regionalnej dla dzieci 5-6 letnich;
─ Mały Kolberg w Olsztynie;
─ Szkoła wierna dziedzictwu;
─ Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny.
Program Mały Kolberg w Olsztynie jest przykładem przedsięwzięcia
ogólnopolskiego zrealizowanego w 2015 r. przez organizację pozarządową –
Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Wychowankowie olsztyńskich
przedszkoli mogli w nim uczestniczyć dzięki pośrednictwu samorządu lokalnego.
Podstawowym celem projektu było przygotowanie grupy animatorek i animatorów
do tworzenia przedsięwzięć lokalnych umożliwiających dzieciom poznanie
38
najbliższego otoczenia, jego tradycji, w tym historii i kultury.
Twórcy
przedsięwzięcia pragnęli, aby w pracy z dziećmi wykorzystywano tradycyjne
zabawy, śpiew, tańce i muzykę. W ramach poszczególnych działań zrealizowano
m.in. spotkania z artystami lokalnej sztuki ludowej, którzy przeprowadzili warsztaty,
dni tańca i muzyki regionalnej oraz zajęcia z zakresu historii regionu i Miasta
39
Olsztyn. Na szczególną uwagę zasługują dni tańca i muzyki regionalnej,
które w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Olsztynie nazwano Cuda – Wianki. Warsztaty
przeprowadziła członkini zespołu Warmia. Dzieci uczyły się podstawowych kroków
tańców warmińskich takich jak: Pofajdok, Lisek, Szot, Żabka, Stryjenka
oraz ludowych pieśni warmińskich np. Wyleciał gawron.
Szkoła wierna dziedzictwu to projekt wdrażany przez Warmińsko-Mazurskie
Kuratorium Oświaty. W przypadku tego pierwszego począwszy od 2016 r.
placówkom przedszkolnym i szkołom przyznawany jest Certyfikat Szkoła wierna
36

M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, Nasze Przedszkole, Program edukacji przedszkolnej
wspomagający rozwój dziecka, Łódź 2009, passim
B. Drzewicka, B. Giszcz, B. Kusik, D. Podhorodecka, B. Pruszyńska, Nasz region - program edukacji
regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. nr dopuszczenia PM. 37-1/2010
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Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie, Projekt Mały Kolberg w Olsztynie (w:) http://przedszkole3.
olsztyn.pl/ (pobrano 25.08.2017 r.)
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dziedzictwu. W celu jasnych kryteriów zdobywania tego odznaczenia został
przygotowany specjalny regulamin na bazie maksymy programu: „kształtowanie
postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej pozwala
człowiekowi na własną identyfikację oraz interpretację, przygotowuje do życia
w społeczeństwie i kulturze, wpływa na kształtowanie więzi z krajem
ojczystym, odgrywa szczególną rolę na obszarze wielokulturowym. Nasz świat
z jednej strony charakteryzuje się rosnącą współzależnością, tendencją
do homogenizacji i uniformizacji, z drugiej natomiast poszukuje korzeni, sposobów
wzmocnienia tożsamości lokalnych i regionalnych przy jednoczesnym zachowaniu
dystansu do innych. Współczesny człowiek, broniąc się przed globalizacją
i uniformizacją, zaczyna poszukiwać tego, co nas odróżnia od innych. Wartości
40
tych poszukuje w regionalizmie, swoich lokalnych korzeniach”. Przedszkola
olsztyńskie opracowały swoje programy autorskie, które pomagają w osiągnięciu
celu i otrzymaniu certyfikatu. Odnoszą się one do wartości takich jak naród,
ojczyzna ale w połączeniu z tradycją regionalną: historią Olsztyna i kulturą ludową.
Tym samym podkreślają potrzebę kształtowania:
─ poczucia odpowiedzialności za wspólnotę kulturową;
─ świadomości tradycji lokalnej w perspektywie historycznej oraz
współczesnej.
Cyklicznym przedsięwzięciem, które na stałe wpisało się w działania
społeczne, oświatowe, kulturowe i regionalne na Warmii i Mazurach są
Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny organizowane przez Urząd Wojewódzki
w Olsztynie i radę ds. Rodziny Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Od ponad
dziewiętnastu lat Warmia i Mazury realizują przedsięwzięcia skupiające się wokół
podstawowej grupy społecznej i wychowawczej jaką jest rodzina, która wielokrotnie
wymieniana była i jest w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Rodzina w sensie regionalnym staje się nośnikiem kultury, tradycji, historii
tej najbliższej związanej z lokalną społecznością i otaczającą ją rzeczywistością.
W jej ramach kształtuje się również historia współczesna, wzrasta świadomość
kulturowa, wiedza o miejscu zamieszkania, najważniejszych budynkach
i instytucjach w mieście. Tworzy się także potrzeba dbania o to wszystko
co jest związane z otaczającym, bliskim światem kulturowo-społecznym
tzn. „małą ojczyzną”.
Wokół tak zakrojonej misji rodziny olsztyńskie placówki wychowawcze
wypracowały szereg przedsięwzięć prowadzących do pracy na rzecz rodziny
w województwie warmińsko-mazurskim. Oprócz przyłączenia się do cyklicznych
przedsięwzięć w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny takich jak: konkursy
plastyczne i literackie, występy artystyczne oraz zawody sportowe, olsztyńskie
przedszkola w latach 2012-2017 przygotowały własne propozycje programowe,
które wpisały w ramowe plany działania placówek. Do przykładowych można
zaliczyć:
41
─ rodzinne festiwale talentów;
─ festyny rodzinne;
42
─ konkursy plastyczne;
40
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Akademia…., s. 14

426

─
─
─
─

zawody sportowe;
występy teatralne;
pokazy taneczne;
akademie muzyczne.

Programy ogólnopaństwowe i lokalne przygotowane przez instytucje
państwowe i organizacje pozarządowe na stałe wpisały się w ramowe plany pracy
samorządowych przedszkoli olsztyńskich. Wymuszają nie jako na tych placówkach
ciągłą gotowość do:
─ kształtowania w dzieciach poczucia wspólnoty kulturowej Warmii i Mazur;
─ dbania o tradycję lokalną;
─ zdobywania przez wychowanków wiedzy z zakresu historii i kultury
Warmii i Mazur;
─ kształtowania patriotyzmu narodowego i lokalnego.
Podsumowanie
Edukacja regionalna ma charakter interdyscyplinarny i nierozerwalnie
związana jest z edukacją kulturową, patriotyczną, obywatelską, ekologiczną,
europejską oraz wielokulturową. W programie placówek przedszkolnych może być
ona realizowana jako edukacja lokalna, w kontekście regionu i Polski.
Taki też charakter mają działania z zakresu historii i kultury Warmii i Mazur
na terenie Olsztyna.
Ukonstytuowaniem prac wychowawczych, samorządowych olsztyńskich
placówek przedszkolnych, w kontekście dziedzictwa regionalnego Warmii i Mazur
jest podstawa programowa, która ewaluowała w okresie badawczym (2012-2017).
Źródłem natomiast wychowawczych przedsięwzięć edukacyjnych są: koncepcje
pracy przedszkoli, statuty, roczne ramowe plany wychowawcze, w tym programy
ogólnopolskie, lokalne oraz propozycje autorskie. W ramach wymienionych źródeł
możemy wyróżnić również wielorakie formy edukacji regionalnej.
Streszczenie
Niniejszy artykuł odnosi się do analizy dokumentów publicznych placówek
przedszkolnych w kontekście wykorzystania w ich programach pracy zagadnień
z zakresu edukacji regionalnej, a przede wszystkim historii i kultury Warmii i Mazur.
W artykule przeanalizowane zostały takie dokumenty jak: koncepcje pracy
przedszkoli, statuty, roczne ramowe plany wychowawcze, w tym programy
ogólnopolskie, lokalne oraz propozycje autorskie. W ramach wymienionych źródeł
możemy wyróżnić również wielorakie formy edukacji regionalnej. Opracowanie
te ma charakter pilotażowy i wymaga szerszych prac badawczych nad problemem.
Słowa klucze: edukacja regionalna, wychowanie przedszkolne, Warmia,
Mazury, dziedzictwo kulturowe
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Wśród przykładowych można wyróżnić konkurs plastyczny przygotowany przez Przedszkole Miejskie
nr 31 w Olsztynie w ramach XVIII Warmińsko-Mazurskich dni Rodziny pt. Rodzina tu wszystko
się zaczyna.
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Summary
This article refers to the analysis of public documents of pre-school
in the context of use in their work programmes the regional education issues,
and above all the history and culture of Warmia and Mazury. In the article analyzed
were such documents as working concepts kindergartens, statutes,
and annual framework for educational plans, including national, local and
proposals.
In the listed sources there are also multiple forms of education. The development
of these is a pilot and requires more extensive research on a problem.
Key words: regional education, pre-school education, Warmia, Mazury,
cultural heritage
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