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Wstęp
Autorzy publikacji, zawartych w kolejnym numerze kwartalnika Przegląd
Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa prezentują prace
o charakterze badawczym i teoretycznym, które merytorycznie dotyczą problematyki
w zakresie: bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego,
zarządzania, psychologii i pedagogiki. Zapraszam Państwa do lektury artykułów.
Bezpieczeństwo jest najbardziej poszukiwaną wartością i potrzebą osób, grup
społecznych oraz państw i społeczności międzynarodowych. Problemy te podjęto
w jednej prezentowanej pracy w dziale Bezpieczeństwo narodowe. Celem Autorki
pracy było zapoznanie Czytelnika z Japońskimi Siłami Samoobrony, które
teoretycznie nie sprawują funkcji militarnych ale z biegiem czasu praktycznie zaczęły
je spełniać. Autorka wprowadziła w tematykę Japonii, opisała wydarzenia, które
przyczyniły się do powstania Japońskich Sił Samoobrony. Wyjaśniła również rolę
konstytucji Japonii w polityce militarnej Japonii i utworzeniu powyższych sił
zbrojnych. Zapoznała Czytelnika ze strukturą organizacyjną, wyposażeniem oraz
zmianami modernizacyjnymi w ostatnich latach (Roksana KOWALCZYK).
Wśród prezentowanych publikacji cztery dotyczą Bezpieczeństwa
wewnętrznego. W pierwszej z nich rozważono zjawisko przestępczości
zorganizowanej. Poruszono problemy definicyjne, pojęcia i rodzaje, przedstawiono
charakterystykę grupy przestępczej oraz rozwój przestępczości zorganizowanej.
Wskazano instytucje powołane do zwalczania przestępczości zorganizowanej
(Krystian CUBER).
W systemie infrastruktury krytycznej państwa polskiego występują obiekty,
urządzenia, instalacje i usługi, których zniszczenie lub zakłócenie funkcjonowania
mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej o zasięgu lokalnym, regionalnym a nawet
międzynarodowym (europejskim). Zwrócono uwagę na zagrożenia terrorystyczne
o charakterze asymetrycznym – jako działania domniemanego podmiotu, głównie
pozapaństwowego, wykorzystującego niekonwencjonalne środki i techniki. Może to
realnie uderzyć w nadmorską infrastrukturę krytyczną w województwie
zachodniopomorskim. Zagadnienia te opisano z uwzględnieniem obowiązujących
współcześnie konwencji i kodeksów prawa międzynarodowego oraz ustaw prawa
krajowego i wyspecjalizowanych formacji ochrony występujących w strefie
nadmorskiej w realiach polskich. Wyróżniono potencjalne obszary zagrożeń w strefie
przybrzeżnej województwa. Wskazano obszary, których stan obecny nie jest
dostatecznie zadawalający. Opracowane koncepcyjne plany dają częściową
gwarancję bezpieczeństwa, jednak praktyczne funkcjonowanie odpowiednich służb
i podmiotów składających się na stan bezpieczeństwa wykazuje wiele
mankamentów związanych z wyposażeniem i rekrutacją odpowiedzialnych
podmiotów oraz ich współdziałaniem w całościowym podejściu do problemu
potencjalnego zagrożenia atakiem terrorystycznym (Waldemar POTKAŃSKI).
W kolejnym artykule podkreślono, że współpraca duchowieństwa z organami
bezpieczeństwa PRL stanowi jedną z najbardziej kontrowersyjnych kart powojennej
historii Polski. Nawiązywanie tego rodzaju relacji w okresie stanu wojennego czyni
je bardziej niejednoznacznymi niezależnie od wewnętrznych motywacji
i obiektywnych przyczyn leżących u ich podstaw. W kolejnej pracy podęto próbę
nakreślenia najbardziej prawdopodobnych i najczęstszych motywów podejmowania
współpracy z SB, możliwych konsekwencji jej odmowy, jak również długofalowych
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skutków uwikłania duchownych w relacje z funkcjonariuszami bezpieki. Opisani
duchowni zaprezentowali znamienne egzemplifikacje charakteru i podłoża
kontaktów z Departamentem IV MSW (Judyta BIELANOWSKA).
Podjęto również analizy zagadnień dotyczących wolności publicznych
zgromadzeń na przykładzie praktyk religijnych Kościoła Naturalnego w Polsce.
Uznano, że wolność zgromadzeń związków wyznaniowych jest podstawowym
i ważnym prawem dotyczącym każdej wspólnoty religijnej. Charakter wspólnot
religijnych i ich wielkość mają wpływ na wielkość zgromadzeń oraz fakt, czy ich
rytuały i praktyki są widoczne w przestrzeni publicznej. Autor wskazał możliwość
ograniczeń zgromadzeń związków wyznaniowych przez skutki związane
z pandemią oraz inne okoliczności podkreślając, że jest to możliwe wyłącznie
w oparciu o dobre prawo i zgodność z przepisami konstytucji RP oraz innymi
przepisami rangi ustawowej (Konrad ZAMIRSKI).
W dziale Zarządzanie omówiono współczesne zakłócenia w procesie
informacji. Podkreślono, że współcześnie coraz więcej informacji w mediach jest
celowo lub nie, przekłamanych lub fałszywych. Ilość informacji jest ogromna, co
może przytłaczać odbiorców. Autor artykułu dokonał wstępnych ustaleń w zakresie
zagadnień związanych z dezinformacją, fake newsami, przeciążeniem
informacyjnym oraz wykluczeniem cyfrowym (Szymon KROMKA).
Z działu Psychologia Czytelnikom można rekomendować lekturę dotyczącą
koncepcji człowieka, którą zaproponował polski filozof i ekolog Henryk Skolimowski,
którą wyprowadził bezpośrednio z założeń metafizyki. Autor koncepcji jako jedyny
składnik wszechświata i człowieka uznał ewoluujące światło. Ekofilozoficznie
rozumiana bytowa jedyność i tożsamość Wszechświata wyklucza pluralizm bytów,
transcendencję jak i dotychczasowy sens zaleceń etyki, religii i kultury. Człowiekowi
wyjaśnianemu w perspektywie ekofilozofii Skolimowskiego zagraża dewaluacja jego
osobowej godności i podmiotowości. Cel jego życia nie zawiera się w nim samym,
w jego jednostkowym życiu i jego osiągnięciach. Negacja transcendencji człowieka
tak w działaniu jak i w bytowaniu, a więc podstaw autonomii aktów ludzkich, otwiera
go na niebezpieczeństwa uprzedmiotowienia w perspektywie etyki utylitarystycznej
i swoistego relatywizmu ewolucjonistycznego. W artykule przedstawiono niektóre
z konsekwencji przyjęcia monistycznego obrazu rzeczywistości oraz
metodologiczne uzasadnienia, które podawał twórca systemu (Anita BARWICKA).
W innej pracy podjęto zagadnienie znaczenia stylów więzi w rozwoju inteligencji
emocjonalnej. Opisano czym są style więzi, które tworzą się między dzieckiem
i opiekunem w okresie wczesnodziecięcym oraz ich wpływ na inteligencje
emocjonalną. Autor uznał, że więzi są potrzebne w trudnych sytuacjach takich jak
stres lub zagrożenie. Wyróżnił style więzi: bezpieczny, lękowo-ambiwalentny,
unikający, dezorganizowany. Wskazał, że Inteligencja emocjonalna to zdolności
rozpoznawania emocji u siebie i innych, przewidywanie, kontrola oraz wykorzystanie
uczuć. Inteligencja emocjonalna jest rozwijana przez całe życie i wpływa na takie
jego aspekty jak kariera zawodowa, zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne i relacje
z innymi ludźmi (Grzegorz DOMAGAŁA).
Poruszono również ciekawe, ale skomplikowane zjawisko zabójstwa w afekcie.
Analiza przestępstwa jest niezwykle trudna, ponieważ wymaga rozważenia kwestii
psychologicznych i kryminalistycznych. Autorka przedstawiła, z jakim rodzajem
afektu wiąże się popełnienie przestępstwa oraz jakie składowe go tworzą. Ponadto
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wyjaśniła, dlaczego zabójstwo w pewnym przypadku może być traktowane jako typ
uprzywilejowany przestępstwa z art. 148 § 1 k.k. (Magdalena ZDRÓJKOWSKA).
Autorzy ostatniej pracy podkreślili, że kontakt z muzyką rozwija u człowieka
dodatnie cechy charakteru, zdolności poznawcze, a osobowość kształtowana jest
harmonijnie i wielostronnie. Muzyka pozytywnie wpływa na rozwój intelektualny
człowieka, głównie na rozwój pamięci, słownictwa, kodowania wzorów melodycznorytmicznych i naśladownictwa. Przypomnieli również, że muzyka wspomaga proces
uczenia się, budowania poczucia własnej wartości, redukcji stresu, wspomaga
ćwiczenia fizyczne i usprawnia wiele innych czynności związanych ze zdrowiem,
znalazła też zastosowanie w terapii. Autorzy przypomnieli inne naukowe
stwierdzenia uznające muzykę, która jako nośnik fali akustycznej posiada także
swoje oblicze w procesach kwantowych, generujących pola elektryczne
odpowiedzialne za stany emocjonalne i dobrostan psychiczny człowieka. Na gruncie
bioelektroniki i psychologii kwantowej uznano, że układ biologiczny człowieka
rozwija się pod wpływem czynników energetyczno-informacyjnych środowiska,
w którym żyje. Uznano zatem, że układ biologiczny odgrywa rolę urządzenia
elektronicznego i funkcjonuje na biologicznym materiale elektronicznym, dzięki temu
może przekazywać informację do wewnątrz układu i na zewnątrz w sposób
elektroniczny, podobnie jak to się dzieje w transmisji telewizyjnej, czy radiowej.
(Adam ADAMSKI, Julia ADAMSKA).
W ostatniej części kwartalnika Pedagogika odnajdujemy raport z badań
dotyczący oczekiwanych i postrzeganych kompetencji nauczyciela akademickiego.
Przedmiotem badań był model kształcenia akademickiego dostępny w percepcji
i doświadczeniach studentów, stanowiący czynnik osiągania wybranych efektów
kształcenia, odnoszących się do rozwoju cech pożądanych i potencjalnego
wzmacniania cech niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem cech
osobowości, kompetencji społecznych i etycznych oraz swoistych umiejętności
określających profesjonalizm nauczyciela akademickiego. W analizie ideału
nauczyciela i jego rzeczywistego obrazu wykorzystano pytania ankietowe,
dotyczące deklarowanych i oczekiwanych oraz dostępnych w realiach
doświadczenia studentów (577 osób) (Leszek ŚWIECA).
W ostatnim artykule zwrócono uwagę na zagadnienie pracy zdalnej i telepracy.
Przedstawiono mocne i słabe aspekty pracy zdalnej. Poruszono kwestię pracy
w trybie zdalnym w kontekście wyzwania dla pracowników i menedżerów.
Przeanalizowano raporty z badań m. in. Future Business Institute, związane
z zdalną aktywnością zawodową. Ponadto, poruszono zagadnienie pracy zdalnej
i telepracy w kontekście problematyki niepełnosprawności (Daria ROGOWSKA).

Prof. zw. dr hab. Maria Kozielska
Redaktor Naukowy

BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE

Roksana KOWALCZYK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
Katedra Nauk Społecznych
JAPOŃSKIE SIŁY SAMOOBRONY
,,Naród japoński, dążąc szczerze do międzynarodowego pokoju opartego na sprawiedliwości
i porządku, wyrzeka się na zawsze wojny jako suwerennego prawa narodu, jak również użycia lub
groźby użycia siły jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych.”
Art. 9 Konstytucji Japonii z 3 listopada 1946 r.

Rys historyczny i geograficzny
Japonia jest państwem wyspiarskim. Położona jest na archipelagu wysp
o długości 3300 km. Istotne jest to, że archipelag ten leży daleko od stałego lądu
Azji. Położenie to zostało wykorzystane w XVII i XVIII wieku do zerwania wszelkich
kontaktów ze światem zewnętrznym oraz pozwoliło wytrwać w stanie izolacji przez
200 lat do 1854 r. – w tym roku do brzegów Japonii dopłynęła eskadra
amerykańskich okrętów parowych. Matthew Calbraith Perry komodor Marynarki
Wojennej Stanów Zjednoczonych wymusił na Japonii nawiązanie kontaktów
zagranicznych i doprowadził do podpisania z nią Traktatu z Kanagawy 31 marca
1854, co skutkowało zakończeniem izolacji Japonii – zwanej po japońsku sakuku.1
Na skutek zachodzących w Japonii zmian w 1868 r. został oficjalnie zniesiony
szogunat Tokugawy, dzięki czemu kraj ten wkroczył na drogę umiarkowanych reform
oraz szybkiego rozwoju gospodarczego.2 Zgodnie z poleceniem japońskiego
cesarza Mutsuhito otworzono granice kraju oraz ogłoszono restaurację władzy
cesarskiej. Okres ten nazywany jest Meiji, co w języku japońskim oznacza „światłe
rządy”. Epoka Meiji trwała od 1868 do 1912 roku. W tym czasie wprowadzono
głębokie zmiany gospodarcze, polityczne, społeczne oraz zapoczątkowano
modernizację Japonii na wzór krajów zachodnich. Został zniesiony w tym czasie
feudalizm, rozwiązano klasę samurajów. Rozpoczął się okres uprzemysłowienia
i modernizacji. Japońska arystokracja i szlachta w 1869 r. zrzekła się swoich
przywilejów na rzecz cesarza – spowodowało to, że cesarz został jedynym
i niepodzielnym władcą Japonii.3
Również w tym samym roku utworzono Departament Wojny, na czele którego
stanął Masujiro Omura, określany ojcem imperialnej armii japońskiej. Był on
prekursorem nowoczesnej armii – założył szkoły wojskowe. Opierał armię na
wzorcach francuskich, a marynarkę wojenną na brytyjskiej marynarce wojennej.
Reformy objęły również edukację. W 1971 r. wprowadzono zmiany w systemie
oświaty, w którym wojsko miało znaczący wpływ na wykształcenie obywateli. Zostały
utworzone okręgi wojskowe.
Powyższe reformy miały na celu przygotowanie podłoża pod utworzenie
powszechnej służby wojskowej, którą wprowadzono w 1873 r. W 1889 cesarz
dodatkowo zatwierdził konstytucję opartą na europejskich wzorcach, natomiast
J. Tubielewicz, Historia Japonii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984, s. 328-330.
Tokugawa, [w:] Louis Frédéric, Japan Encyklopedia, s. 975 (ang.).
3
A. Gordon, Nowożytna Historia Japonii, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010, s. 100-101.
1
2
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obecna Konstytucja Japonii został zatwierdzona przez cesarza Hirohito 3 listopada
1946 r., obowiązuje od 3 maja 1947 r. W tym czasie trwała amerykańska okupacja
Japonii po II wojnie światowej. Uchwalenie obecnej konstytucji wymagała podpisana
przez Japonię deklaracja poczdamska. Wymagała ona od japońskiego rządu
usunięcia wszelkich przeszkód na drodze do demokratyzacji państwa oraz
kodyfikacji ochrony wolności i praw człowieka.4
Artykuł 9 Konstytucji Japonii a powstanie Japońskich Sił Samoobrony
Konstytucja Japonii składa się z preambuły oraz 103 artykułów, które ujęte są
w 11 rozdziałach. Ze względu na swój antymilitarystyczny charakter określana jest
„powojenną konstytucją”. Według niej cesarz jest jedynie symbolem państwa
i jedności narodu oraz sprawuje wyłącznie funkcję reprezentacyjną. Konstytucja ta
zapewnia parlamentarny system rządów.
Premier Shinzo Abe w 2014 r. przeforsował zmiany w interpretacji zapisów
w konstytucji, dotyczących kwestii militarnych w celu wzmocnienia Japonii w polityce
międzynarodowej. Sutkiem obranej polityki było zniesienie zakazu eksportu broni,
a japoński przemysł zbrojeniowy wykorzystał możliwość i podjął działania w celu
sprzedaży swoich produktów poza granicę kraju. Rezultatem powyższych poczynań
było również uchwalenie w 2015 r. przez wyższą Izbę Parlamentu ustawy, która
rozszerzała rolę siły samoobrony. Zezwoliła ona na użycie japońskich sił poza
granicami kraju w celu obrony sojuszników.
W nowej Konstytucji Japonii w art. 9 zostało zaznaczone, że „Naród japoński,
dążąc szczerze do międzynarodowego pokoju opartego na sprawiedliwości
i porządku, wyrzeka się na zawsze wojny, jako suwerennego prawa narodu, jak
również użycia lub groźby użycia siły, jako środka rozwiązywania sporów
międzynarodowych. Dla osiągnięcia celu określonego w poprzednim ustępie nie
będą nigdy utrzymywane siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne ani inne środki
mogące służyć wojnie. Nie uznaje się prawa państwa do prowadzenia wojny”.5
Artykuł 9 japońskiej konstytucji jest, można tak uznać, swojego rodzaju
obietnicą złożoną społeczeństwu międzynarodowemu, że Japonia nigdy
w przyszłości nie użyje przemocy wobec innych krajów oraz że Japończycy nigdy
nie będą uczestniczyli w wojnie wbrew swej woli. Istnienie tego artkułu jest związane
z porażką w II wojnie światowej. Artykuł ten po dziś dzień jest kontrowersyjny dla
Japończyków. Został, tak samo jak cała konstytucja, napisany przez cudzoziemców.
Został narzucony po upokorzeniu Japonii, po zakończeniu drugiej wojny światowej.
Jednakże występują dwie teorie tłumaczące pochodzenie artykułu 9. Według
pierwszej teorii z inicjatywą wyszedł minister Kijuro Shideher, premier Japonii od
października 1945 do maja 1946.6 Druga teoria uznaje, że został zaczerpnięty
z konstytucji Filipin przez amerykańskiego generała Douglasa McArthura, który był
Naczelnym Dowódcą Sił Sojuszniczych w Japonii w latach 1945-1951.7
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Treaty of Peace with Japan, https://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19510908.T1E.html
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We wrześniu 1951 Japonia podpisała układ pokojowy na konferencji w San
Francisco oraz jednocześnie zawarła dwustronny układ bezpieczeństwa z USA,
zyskując przy tym ochronę atomową tego mocarstwa. Na mocy Traktatu
Bezpieczeństwa zezwolono na stacjonowanie siłom Stanów Zjednoczonych na
stacjonowanie w Japonii.8 Został on zrewidowany w 1960 r.9 John F. Dulles pięć lat
po uchwaleniu konstytucji oświadczył, że Japonia powinna się jednak zbroić,
natomiast Richard Nixon podczas swojej wizyty w Tokio w 1953 roku stwierdził, że
Artykuł 9. Nie był dobrym rozwiązaniem. Stany Zjednoczone próbowały wpłynąć na
premiera Japonii Shigeru Yoshidę już w 1950 roku, aby odbudować potencjał
militarny Kraju Kwitnącej Wiśni, lecz on odmawiał, tłumacząc, iż kraj ledwie co
podźwignął się z horroru wojny, a dosyć młoda gospodarka może być zagrożona
przez przeznaczenie wypracowanych zysków na zbrojenie.10 Ponadto miał obawy,
że zbrojenie się Japonii mogłoby przynieść mocne głosy sprzeciwu krajów
sąsiedzkich. Yoshida był znany z własnej polityki zagranicznej. Głosił on pogląd, że
skupienie się na wzroście ekonomicznym oraz bycie politycznie pasywnym mogą
sprawić, że jego kraj wygra pokój po przegranej wojnie.11
Stany Zjednoczone potrzebowały z czasem Japonii do walki z komunizmem,
toteż niechęć do budowania potęgi militarnej Japonii nie była korzystna dla
Waszyngtonu. W związku z wojną na Półwyspie Koreańskim USA musiało przenieść
swoje dywizji z Archipelagu. Skutkowało to potrzebą utworzenia sił pilnujących
porządku w Japonii. W związku z tym 8 czerwca 1950 roku zdecydowano
o utworzeniu Rezerwowych Oddziałów Policji Państwowej składającej się z 75
tysięcy ludzi. Siły te zostały wyposażone przez Amerykanów początkowo w broń
lekką, następnie w cięższą. Do służby zostali przyjęci wcześniejsi oficerowie armii.
Sama marynarka natomiast nigdy nie przestała istnieć. W 1954 powstała Agencja
Obrony w ramach Biura Premiera, natomiast w celach kontroli cywilnej, Krajowa
Rada Obrony przejęła kontrolę w ramach polityki obronnej.12
Czas jednak pokazał, iż Yoshida musiał ulec presji USA.13 Koniec końców
Japońskie Siły Samoobrony zostały utworzone w 1954 roku poprzez połączenie
Narodowych Sił Bezpieczeństwa (powstały one w ramach przemianowania w 1952
roku przemianowania Rezerwowych Oddziałów Policji Państwowej) z Oddziałami
Patrolowymi Wybrzeża. Zadaniem ich była, między innymi, obrona państwa tylko
w obrębie jej granic.14
Japońskie Siły Samoobrony (JSS)
Japonia nie posiada wojsk, lecz tylko siły obronne. Nazewnictwo ich w języku
japońskim jest zapisywane trzema znakami, które oznaczają odpowiednio: samemu,
obrona oraz regiment – brzmi JIETAI [wym. dżi’etai], co w dosłownym tłumaczeniu
brzmi (Japońskie) Siły Samopomocy. W literaturze oraz innych źródłach
R. Drifte, Japan’s Foreign Policy, Council on Foreign Relations Press, New York 1990, s. 7.
Ibidem, s. 31.
10
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Warszawa 2004, s. 109.
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I. Neary, The State and Politics in Japan, Polity Press, Oxford 2002, s. 162.
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C. Anderssen, Krótka historia Japonii. Od samurajów do SONY, op. cit., s. 109.
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E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004, s. 231, 374; Kurosu
M. (ed.), The Asahi Shimbun Japan Almanac 2004, TOPPAN PRINTING CO.,LTD. Tokyo 2003, s. 50;
MOD (Ministry of Defense), Defense of Japan 2007, s. 599, 600.
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powszechnie dostępnych wstępuje różne nazewnictwo, jednakże najczęściej
używane jest tłumaczenie literalne.
Japońskie Siły Samoobrony są wytworem wyjątkowym na skalę
ogólnoświatową. Stanowią najbardziej rozpoznawalny fizyczny przejaw japońskiej
polityki bezpieczeństwa. W kręgach nauk politycznych przez wielu uważane są za
oksymoron. Są one pozbawione prawa do stosowania przemocy za wyjątkiem
okoliczności bezpośredniego zagrożenia istnienia japońskich wysp. Mimo licznych
ograniczeń w funkcjonowaniu są dziś jednymi z najlepiej wyposażonych sił zbrojnych
na świecie. Państwowy fundusz przeznaczany na ich rozwój jest sztywno
ustanowiony na poziomie 1% PKB i wynosi corocznie ponad 50 mld dolarów
amerykańskich.
Osoby wchodzące w skład Japońskich Sił samoobrony – funkcjonariusze –
zgodnie z konstytucją Japonii, nie są żołnierzami. Są one traktowane jako służby
mundurowe. Nie podlegają też żadnej formie sądów wojskowych. Prawnie są
cywilami, a w struktura nie istnieją takie pojęcia jak tajemnica wojskowa oraz prawo
wojskowe.
W ciągu niemal 60 lat istnienia Japońskich Sił Samopomocy przeszła znaczącą
transformację – zmieniając się z lekko usprawnionych sił policyjnych do jednej
z najnowocześniejszych armii świata pozostawiając idę stojąca za jej powstaniem
niezmienną. Japońskie Siły Samoobrony zostały utworzone 1 lipca 1954 r.
z Narodowej Rezerwy Policji oraz Sił Narodowego Bezpieczeństwa.
Obecnie Japońskie Siły Samopomocy liczą około 310 tys. Pracowników oraz
około 55 tys. w rezerwie.15
W skład ich wchodzą:
− Lądowe Siły Samopomocy (JGSDF – Japan Ground Self-Defence Force);
− Powietrzne Siły Samoobrony (JASDF – Japan Air Self-Defense Force);
− Morskie Siły Samoobrony (JMSDF – Japan Maritime Self-Defense Force).16
Premier Rządu Japonii (obecnie od 2021 jest nim Fumio Kishida) jest
najwyższym zwierzchnikiem Japońskich Sił Samoobrony. Premier jest wyznaczany
na stanowisko przez cesarza po uprzednim desygnowaniu go przez parlament
Japonii. Premier rządu również stoi na czele Rady Bezpieczeństwa Japonii, która
w Japonii jest najważniejszym organem bezpieczeństwa. Rada składa się z różnej
liczby członków w zależności od funkcji, jaką ma spełniać w dziedzinie obronności.
Premier sprawuje zwierzchnictwo wojskowe poprzez ministra obrony.
Ministrowi obrony podlegają bezpośrednio: szef Sztabu Lądowych Sił Wojskowych,
szef Sztabu Połączonego Sztabu, szef Sztabu Powietrznych Sił Samoobrony, szef
Sztabu Morskich Sił Samoobrony. Organem, który pełni funkcję doradczą
i wykonawczą dla premiera rządu i ministra obrony narodowej jest Połączony Sztab
(Joint Staff) wraz z szefem rządu.
Szef Połączonego Sztabu jest jednocześnie dowódcą operacyjnym
w Japońskich Siłach Samoobrony. Wykonuje on rozkazy ministra obrony, które
wydane są na podstawie zarządzeń premiera rządu. W czasie wojny jest on
wyznaczony do przejęcia pełnego dowodzenia nad Japońskimi Siłami Samoobrony.
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W czasie pokoju natomiast dowodzi jedynie formacjami policyjnymi i realizuje
zadania związane z koordynacją przedsięwzięć obronnych.
Na rysunku 1 została przedstawiona struktura dowodzenia Japońskiej Siły
Samoobrony.

Rysunek nr 1: Struktura dowodzenia Japońskiej Siły Samoobrony.
Źródło: S. Zarychta „Japońskie Siły Samoobrony gwarantem bezpieczeństwa państwa –
lądowe i powietrzne siły samoobrony”, Gdańskie Studia Azji Wschodniej 2017/12.

Znaczący rozwój technologiczny oraz modernizacyjny JSS nastąpił w latach 90.
XX w. oraz na początku obecnego stulecia. Głównym czynnikiem był wzrost potęgi
militarnej Chińskiej Republiki Ludowej i potencjału atomowego Korei Północnej.
Rząd japoński w zależności od występujących zagrożeń oraz wyzwań prowadził
oraz prowadzi program modernizacyjny swoich sił, zmieniając również swoją
strukturę organizacyjną.
Lądowe Siły Samopomocy
W czasie zimnej wojny największym zagrożeniem dla Japonii był Związek
Radziecki, potem Rosja. W związku z tym dywizje pancerne z ciężkim sprzętem
rozmieszczone były na kierunku północno-wschodnim, na wyspie Hokkaido. Dywizje
te były jednak mało użyteczne w obronie wysp oraz wysepek, które rozciągały się
na przestrzeni tysiąca kilometrów od wyspy Kiusiu aż po Tajwan. Z tego powodu
największą modernizację oraz zmiany strukturalne objęły siły lądowe. Narodowy
Program Obrony na lata 2014-2024 stał się podstawą tego procesu.17 Zgodnie z nimi
w 2016 r. japoński parlament zatwierdził reformę struktur sił lądowych, która polegała
na stworzeniu Dowództwa Sił Lądowych18 (Ground Component Comman-GCC),
S. Zarychta, Japońskie Siły Samoobrony Gwarantem Bezpieczeństwa Państwa – Lądowe i Powietrzne
Siły Samoobrony, Gdańskie Studia Azji Wschodniej 2017/12, s. 25-26.
18
Ibidem, s. 26.
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któremu podlegać będą poszczególne armie lądowe, które do tej pory podlegały
bezpośrednio ministrowi obrony. Proces ten zakończył się wraz z końcem roku
fiskalnego 2018 roku, tj. 31 marca 2018 r.
W nowej strukturze rolą Lądowych Wojsk Samoobrony jest dowodzenie
armiami, koordynowanie współdziałania z siłami powietrznymi oraz morskimi
w ramach operacji tzw. połączonych, koordynacja działań z Siłami Zbrojnymi Stanów
Zjednoczonych stacjonującymi w Japonii oraz dowodzenie siłami szybkiego
reagowania.
Jednocześnie z powyższymi zmianami, zgodnie z Narodowym Programem
Obrony miała miejsce modernizacja podległych dywizji oraz brygad. Dla przykładu
można podać, że w 2017r. na bazie pułku piechoty Zachodniej Armii została
aktywowana Amfibijna Brygada Szybkiego Reagowania, która osiągnęła gotowość
bojową z końcem marca 2018 r.19 Uzbrojenie oraz wyposażenie brygady składa się
z najnowocześniejszego sprzętu, np. samolotu z możliwością pionowego startu
i lądowania Boeing/Bell V-22 Osprey i pływającego transportera opancerzonego
AAV-7.
Obecnie na wyposażeniu Lądowych Sił Samoobrony Japonii znajdują się
nowoczesne czołgi oraz transportery opancerzone, haubice, bojowe wozy piechoty,
systemy artyleryjskie, działa samobieżne, śmigłowce, systemy przeciwlotnicze
wyprodukowane w Japonii i Stanach Zjednoczonych.
Głównodowodzącym Lądowych Sił Samoobrony jest szef Sztabu Lądowych Sił
Samoobrony (obecnie jest nim Gorō Yuasa), któremu podlega pięć armii, Centralne
Siły Szybkiego Reagowania i wydzielone jednostki wsparcia oraz dowództwa
zabezpieczające, w tym: Północna Armia, Północno-Wschodnia Armia, Wschodnia
Armia, Środkowa Armia, Zachodnia Armia, Centralne Siły Szybkiego Reagowania,
Dowództwo Badań i Rozwoju, Dowództwo Kontroli Materiałowej, Dowództwo
Brygady Łączności, Jednostki Wsparcia.20
Dowództwo Północnej Armii ma swoją siedzibę w Sapporo i podlega mu:
2. Dywizja Piechoty,21 5. I 11. Brygada Zmechanizowana, 7. Dywizja Pancerna, 1.
Brygada Artylerii, Północne Skrzydło Lotnicze, 1 Brygada Artylerii Przeciwlotniczej,
Północna Jednostka Saperów, Połączona Brygada Północnej Armii i jednostki
wsparcia (są to pułki: łączności, medyczny, zaopatrzenia, bataliony: walki
elektronicznej, wywiadowczy oraz dowodzenia). Armia ta jest największą wśród
Lądowych Sił Samoobrony i odpowiada za obronę wyspy Hokkaido. W jej skład
wchodzi również większość lądowych sił pancernych.
Dowództwo Północno-Wschodniej Armii Stacjonuje w Sendai i podlegają mu:
6. I 9. Dywizja Piechoty, Północno-Wschodnia Jednostka Artylerii, Połączona
Brygada Północno-Wschodnia, 5. Grupa Artylerii Plot, Północno-Wschodnie
Skrzydło Lotnicze,2. Brygada Saperów i również jednostki wsparcia (pułki:
medyczny, zaopatrzenia, łączności; bataliony: przeciwlotniczy, artylerii, dowodzenia
oraz wywiadowczy). Zadaniem tej armii jest ochrona północnej części wyspy Honsiu.
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Dowództwo Wschodniej Armii ma swoją siedzibę w Asaka i podlega mu:
1. Dywizja Piechoty, 12. Brygada Kawalerii Powietrznej, Połączona Brygada
Wschodniej Armii, 2. Grupa Artylerii Przeciwlotniczej, Wschodnie Skrzydło Lotnicze,
1. Brygada Saperów i jednostki wsparcia taki sam jak w armiach wcześniejszych.
Armia ta za zadanie ma obronę środkowej części wyspy Honsiu.
W Itami stacjonuje Dowództwo Środkowej Armii i podlega mu 3. I 10. Dywizja
Piechoty, 13. I 14. Brygada Zmechanizowana, 8. Grupa Artylerii Plot, Środkowe
Skrzydło Lotnicze, 4. Brygada Saperów, Połączona Brygada Środkowej Armii
i również jednostki wsparcia, które są analogiczne wobec innych jednostek wsparcia
w innych armiach. Zadaniem tej armii jest obrona południowej części wyspy Honsiu
i wyspy Shikoku.
Dowództwo Zachodniej Armii ma swoją siedzibę w Kengun. Armia ta ma za
zadanie obronę wyspy Kiusiu oraz wysp Riukiu łącznie z Okinawą. W skład
Zachodniej Armii Wchodzi: 4. I 8. Dywizja Piechoty, 15. Brygada Kawalerii
Powietrznej, Zachodni Pułk Piechoty, Zachodnia Jednostka Artylerii, 2. Brygada
Artylerii, Zachodnie Skrzydło Lotnicze, 5. Brygada Saperów, Połączona Brygada
Zachodniej Armii oraz tak samo jak w poprzednich armiach – jednostki wsparcia.
Jedyną różnicą jest mniejsza liczba batalionów – jest tylko wywiadowczy
i dowodzenia).
Istotnym elementem struktury wojsk lądowych są Centralne Siły Szybkiego
Reagowania. Swoje dowództwo ma w Zamie. W ich skład wchodzą: 1. Brygada
Powietrzno-Desantowa, Specjalna Grupa Operacyjna, 1. Brygada Śmigłowców,
Centralny Pułk Wschodniej Gotowości, Centralna Jednostka Obrony przed Bronią
Masowego Rażenia (BMR) oraz Jednostka Treningowa przeznaczona do
Współpracy Międzynarodowej i również pododdziały wsparcia.
Warto również podkreślić, że wojska lądowe posiadają własne lotnictwo, które
jest przeznaczone do bezpośredniego wsparcia sił na polu walki. Jednostki lotnicze
są integralną częścią związków taktycznych oraz operacyjnych.22
Łącznie w skład Lądowych Sił Samoobrony Japonii wchodzą: 1 dywizja
pancerna, 8 dywizji piechoty, 6 brygad piechoty, 1 brygada kawalerii powietrznej,
1 brygada śmigłowców oraz inne jednostki.23
Powietrzne Siły Samoobrony
Powietrzne Siły Samoobrony Japonii pod względem prestiżu są drugim
rodzajem sił. Maja za zadanie ochronę przestrzeni powietrznej Japonii i prowadzenie
operacji powietrznych. Również w ich skład wchodzi sieć naziemnych stacji
radiolokacyjnych wczesnego wykrywania i operacyjnie wszystkie naziemne środki
rakietowe obrony przeciwlotniczej, które również wchodzą w skład Lądowych Sił
Samoobrony.24
Głównym Dowodzącym Powietrznych Sił Samoobrony jest Szef Sztabu
Powietrznych Sił Samoobrony (aktualnie jest nim Yoshikari Marumo), a główna
siedziby sztabu znajduje się w Fuchū oraz Tokio.
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Japońskie Powietrzne Siły Samoobrony podzielone są na pięć głównych
dowództw oraz kilka jednostek organizacyjnych, które są samodzielne.
Największym oraz najbardziej rozbudowanym dowództwem jest Dowództwo Obrony
Powietrznej, które grupuje jednostki myśliwskie, zwiadu elektronicznego,
rozpoznawcze, ratownicze oraz wczesnego reagowania. Odpowiedzialnymi za
transport lotniczy, obsługę techniczną, służby meteorologiczne nadzór nad ruchem
lotniczym jest Dowództwo Wsparcia Lotniczego. Dowództwo Szkolenia lotniczego
jest odpowiedzialne za jednostki szkolne oraz podoficerskie i techniczne szkoły
lotnicze. Dowództwo Badań i Rozwoju Lotnictwa ma za zadanie testowanie
uzbrojenia lotniczego, próbami w locie nowych elementów samolotów oraz nowych
samolotów. Zajmuje się również medycyną lotniczą oraz innymi badaniami.
Kwestiami logistyki zajmuje się Dowództwo Zaplecza Logistycznego (zakupy
dystrybucja oraz magazynowanie paliwa, części zamiennych, uzbrojenia i innego
sprzętu).
Spośród wielu samodzielnych jednostek organizacyjnych do najważniejszych
można zaliczyć: Grupa Żandarmerii Lotniczej, Skrzydło Łączności i Systemów
Lotniczych, Grupa Zabezpieczenia Lotnictwa, Centralna Orkiestra Lotnicza,
Centralna Grupa Baz Lotniczych, Akademia Lotniczych Sił Samoobrony oraz
Muzeum Lotniczych Sił Samoobrony.
Cała Flota powietrzna została podzielona na:
− Północne Siły Obrony Powietrznej, główne bazy to Misawa i Aomori;
− Zachodnie Siły Obrony Powietrznej, główne bazy to Fukuoka i Kasuga;
− Centralne Siły Obrony Powietrznej, główne bazy to: Saitama i Iruma;
− Południowo- zachodnie.
Organem zarządzającym od momentu utworzenia jest Biuro Sztabu Lotnictwa,
którego siedziba znajduje się w Ichigaya, która jest tokijską dzielnicą Shinjuku.
Podlega ono bezpośrednio ministrowi obrony, który sprawuje kontrolę cywilną.
Morskie Siły Samoobrony
Japońskie Morskie Siły Samoobrony (oryginalna nazwa Kaijō Jieitai) powstały
w 1954 poprzez wyodrębnienie Aktem o Siłach Samoobron, jako oddzielny rodzaj
sił zbrojnych. Powstały z Sił Bezpieczeństwa Przybrzeżnego w 1952 r.
Jak wcześniej wspomniałam, po przegranej przez Japonię II wojny światowej
władze okupacyjne stanów zjednoczonych zarządziły całkowitą demilitaryzację
kraju. 1 Maja 1948 roku utworzono Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (Kaijō
Jieitai).25 Z czasem Stany Zjednoczne stopniowo znosiły restrykcje okupacyjne.
W związku z tym 26 kwietnia 1952 roku w ramach wcześniej istniejącej straży
przybrzeżnej utworzono Straż Morską lub Siły Bezpieczeństwa Przybrzeżnego
(Kaijō Keibitai).26 Z dniem 1 lipca 1954 roku, razem z powołaniem Sił Samoobrony
Japonii, na podstawie istnienia Straży Morskiej powołano Morskie Siły Samoobrony
(Kaijō Jieitai, w skrócie Kaiji).27 Potocznie nazywane są japońską marynarką
wojenną (Kaigun).28 Używana jest również angielska nazwa Maritime Self-Defense
Force (MSDF).29
L. Wieliczko, Flota Wschodzącego Słońca. Morze, Statki o Okręty, Nr 7-8/2017, XXI (181), s. 26.
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Głównym komponentem operacyjnym marynarki są Siły Eskortowe (Goei
Kentai), które ma swoje dowództwo ulokowane w Yokosuka. Utworzone zostało
w 1961 roku i grupuje flotylle i dywizjony niszczycieli.30 Kolejnym z podstawowych
komponentów operacyjnych są Siły Podwodne (Senui Kentai), które zostały
utworzone w 1981 roku.31 Trzecim podstawowym komponentem są Siły
Przeciwminowe, obejmujące również okręty desantowe. Dodatkowo w skład Sił
Morskich Samoobrony wchodzą również Siły Lotnicze. W 2016 roku Japońskie Siły
Morskie Posiadały około 130 okrętów, 300 statków powietrznych oraz 45,3
personelu.32
Z powodów politycznych, okręty nawodne, które są największe i stanowią trzon
marynarki, nazywane są w Japonii formalnie, jako eskortowce (goeikan), a na
zewnątrz jako niszczyciele, jednocześnie nosząc odpowiadające klasie niszczycieli
angielskie prefiksy numerów burtowych, które zaczynają się od DD (ang.
destroyer).33 Dotyczy to również czterech niszczycieli śmigłowcowych (DDH) typów
Hyūga i Izumo, które w rzeczywistości są śmigłowcowcami i ośmiu wielkich
niszczycieli rakietowych (DDG), typów Kongō, Maya oraz Atago, które w literaturze
czasami uznawane są a krążowniki.34 Maya są trzonem japońskiej obrony
przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Wyposażone są w amerykański system
kierowania ogniem Aegis, który został zmodernizowana w 2007 roku do wersji
antybalistycznej Aegis BMD.35 Morskie Siły Samoobrony Japonii posiadają jeszcze
trzy okręty desantowe doki z możliwością operowania z nich śmigłowców.36
Do pozostałych dużych jednostek nawodnych w posiadaniu w 2016 roku przez
Japonię są jeszcze dwa niszczyciele rakietowe (DDG typu Hatakaze), 6 niszczycieli
eskortowych lub fregat (DE), 28 wielozadaniowych eskortowców (DD, które
odpowiadają niszczycielom rakietowym lub fregatom.
Podsumowanie
Można zauważyć, że zmiany w geopolityce światowej mocno odbiły się na
Japonii. Japonia pomimo przegranej w II Wojnie Światowej i teoretycznego
wyrzeczenia się wojny, nie miała wyjścia i musiała stworzyć własne siły zbrojne,
które nie są oficjalnie nazywane siłami zbrojnymi. Również zmiany w najbliższym
regionie wpłynęły na zmianę użycia oraz programy modernizacyjne Japońskich Sił
Samoobrony. Na chwilę obecną głównym celem Japonii jest rozbudowa zdolności
obrony Wysp Japońskich, ochrona wód oraz przestrzeni powietrznej Japonii
i wzmocnienie systemu antyrakietowego.
Streszczenie
Celem artykułu było zapoznanie czytelnika z niezwykłym wytworem na skalę
światową – Japońskimi Siłami Samoobrony, które teoretycznie nie sprawują funkcji
militarnych, ale z biegiem czasu praktycznie zaczęły je spełniać. Pierwszy podtytuł
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wprowadza czytelnika w tematykę Japonii, opisuje wydarzenia, które przyczyniły się
do powstania Japońskich Sił Samoobrony. Drugi podtytuł wyjaśnia rolę konstytucji
Japonii, a właściwie samego artykułu 9 w polityce militarnej Japonii oraz utworzeniu
powyższych sił zbrojnych. Pozostałe podtytuły mają na celu zapoznanie czytelnika
ze strukturą organizacyjną, wyposażeniem oraz zmianami modernizacyjnymi, które
występowały w ostatnich latach w siłach zbrojnych Kraju Kwitnącej Wiśni.
Słowa kluczowe: Japonia, Japońskie Siły Samoobrony, siły zbrojne, Azja.
Summary
The aim of the article was to familiarize the reader with the unusual military
structure of the Japanese Self-Defense Forces. Theoretically, they do not perform
military functions, but with time they practically began to fulfill tchem. The first subtitle
introduces the reader to the subject of Japan, describes the events that contributed
to the creation of the Japanese Self-Defense Forces. The second subtitle explains
the role of the Japanese Constitution and Article 9 in the military policy of Japan and
the creation of the above-mentioned armed forces. The other subtitles are intended
to familiarize the reader with the organizational structure, equipment and
modernization changes that have occurred in recent years in the armed forces of the
Land of the Rising Sun.
Key words: Japan, Japan Self-Defence Force, force, Asia.
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BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE

Krystian CUBER
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA W POLSCE
Pojęcia definicyjne przestępczości zorganizowanej
Do roku 1989 w Polsce oraz krajach postkomunistycznych, w nauce prawa
karnego, nie używano oficjalnie terminu „przestępczość zorganizowana”. Mówiono
jedynie, w nielicznych publikacjach, o przestępczości zawodowej, co niejednokrotnie
spotykało się z krytyką niektórych prawników uznających, iż zjawisko przestępczości
zawodowej jest problemem właściwym ustrojowi kapitalistycznemu, które
w państwach socjalistycznych nie ma racji bytu.1 Trzeba jednak dodać, że do roku
1989 w Polsce nie było przestępczości zorganizowanej w znaczeniu przyjętym
w Europie Zachodniej i w USA. Środki masowego przekazu, w tamtym okresie,
informowały głównie o mafiach i ich procederze przestępczym, głównie we Włoszech
czy też w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale przyjęto wówczas, iż jest
to zjawisko specyficzne dla krajów kapitalistycznych. Zjawisko mafii, syndykatu
przestępczego czy przestępczego biznesu wydaje się całkowicie obce w warunkach
ustroju socjalistycznego.2 Władza, w tamtym okresie, koncentrowała się raczej na
przeciwdziałaniu przestępstwom wymierzonym przeciwko panującemu ustrojowi czy
mieniu społecznemu. Podstawową formą zawodowego przestępstwa była
spekulacja reglamentowanymi towarami oraz aferowe zagarnięcie mienia
społecznego, dokonywane w ramach istniejącego systemu scentralizowanej
gospodarki, a więc głównie w przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielczych
przez osoby w nich zatrudnione. Aferowe zagarnięcie i spekulacja były w głównej
mierze przestępstwami pracowniczymi, kojarzonymi często ze zjawiskiem korupcji
funkcjonariuszy systemu gospodarki uspołecznionej, wadliwościami w zarządzaniu
tą gospodarką i wynaturzeniami w systemie dystrybucji towarów i usług.3
W Polsce dzisiaj, jak i kilkanaście lat temu, często można było spotkać się
z błędnym określeniem zorganizowanych grup przestępczych jako „mafii”. Słowo
„mafia” to jednak, jak pisze Tadeusz Hanausek, odnosi się do innych struktur,
działających w zupełnie innych warunkach społecznych. „Mafia”, bowiem jest to
tajna sycylijska organizacja przestępcza, która rozwinęła się zwłaszcza w połowie
XIX wieku m.in. broniąc ludności przed nadużyciami obcych wojsk; na początku XX
wieku przeniesiona została przez emigrantów włoskich do USA i innych państw
Ameryki. Charakteryzuje się ona ścisłymi, najczęściej rodzinnymi powiązaniami jej
członków, hierarchiczna strukturą, pewnym poparciem niektórych kręgów
społecznych, poparciem ze strony wąskiej grupy polityków, doskonałą organizacją,
bezwzględna tajnością działania opartą na prastarym obyczaju milczenia
i okrucieństwem w doborze metod działania.4 W tym znaczeniu słowa „mafia” mało
jest cech podobnych do dzisiejszych grup przestępczych. Jednak struktury mafijne
ewaluowały, rozszerzając się z biegiem czasu, m.in. o pojęcie „nowa mafia”. Zasięg
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tzw. „nowej mafii” rozszerzył się pod koniec XIX wieku na obszar całych Włoch,
przenikając także na państwa sąsiednie, a na początku XX wieku przeniesiona
została do USA i innych państw Ameryki. Od lat sześćdziesiątych XX wieku mafia
przeistoczyła się w działający na całym świecie kartel narkotykowy i zaczęła
funkcjonować jako najbardziej dochodowy proceder w całym pojęciu działalności
przestępczej.5 W kolejnych latach w USA zaczęło rozwijać się pojęcie „organized
crime”.6 Amerykańską przestępczością zorganizowaną, w pełnym tego słowa
znaczeniu, były to organizacje gangsterskie z nieformalną stolicą w Chicago.
Przywódcą takiej organizacji przestępczej był najbardziej znany mafioso Al Capone.
Do zwalczania tej organizacji przestępczej została powołana przez FBI7 specjalna
grupa śledcza.
Współcześnie problem przestępczości zorganizowanej należy zakwalifikować
do problemów globalnych, w związku z czym, nie może być rozwiązywany wewnątrz
poszczególnych państw, gdyż wymaga podejmowania przedsięwzięć o zasięgu
międzynarodowym. Przełom lat 80. i 90. ubiegłego wieku okazał się niekontrolowaną
bombą przestępczości w politycznym i społecznym kontekście. Zjawiska te ujrzały
światło dzienne ze zwielokrotnioną siłą.8
W literaturze przedmiotu istnieje nie lada problem przy formułowaniu definicji
przestępczości zorganizowanej i tak, zdaniem H. J. Schneidera, fakt, że eksperci
w tej dziedzinie nie mogli uzgodnić żadnej jednorodnej formy występowania
przestępczości zorganizowanej ani jej struktury organizacyjnej wynikał stąd, że
przestępczość zorganizowana dostosowuje swoje wielorakie nielegalne działania do
zmian struktury gospodarczej i socjalnej społeczeństwa i szybko reaguje na
społeczne przedsięwzięcia kontrolne, omijając je. Autor sugeruje, że problem
ustalenia definicji tkwi nie tylko w pojęciu przestępczości ale również w ujęciu
organizacji.9
Komisja Europejska (KE) i Grupa Ekspertów ds. Przestępczości
Zorganizowanej Rady Europy do podstawowych elementów przestępczości
zorganizowanej zaliczają:
− współpracę trzech lub więcej osób;
− współpraca ta powinna trwać przez czas dłuższy lub nieograniczony;
− w skład takiej grupy osób wchodzą osoby podejrzane lub skazane za
popełnienie poważnych przestępstw kryminalnych;
− współpraca ta zawierana jest w celu uzyskania korzyści i/lub władzy.
Ponadto, członkowie KE wraz z Grupą Ekspertów zaznaczają, że obok
podstawowych elementów definicji przestępczości zorganizowanej występują
elementy dodatkowe takie, jak:
− wykonywanie określonego zadania lub pełnienie określonej funkcji, przez
każdego z członków grupy;
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− użycie różnych form wewnętrznej dyscypliny i kontroli;
− używanie przez członków grupy przemocy bądź innych środków w celu
zastraszenia;
− wywieranie wpływu na osoby mający wpływ na społeczeństwo w tym:
politycy, media, administracja publiczna, organa ścigania, wymiar
sprawiedliwości poprzez korupcje lub inne środki niedozwolone;
− pranie brudnych pieniędzy;
− prowadzenie działalności na skalę międzynarodową.10
W Polsce, w momencie powołania do życia, w Komendzie Głównej Policji, Biura
do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, pojawiła się definicja przestępczości
zorganizowanej – jako działania związków przestępczych zorganizowanych z chęci
zysku dla dokonania różnorodnych przestępstw – zarówno kryminalnych, jak
i gospodarczych – zakładających użycie siły, szantażu i korupcji, których celem –
w zamiarze organizatorów jest wprowadzenie nielegalnych zysków w oficjalny obrót
gospodarczy.11 W literaturze przedmiotu pojawiają się próby stworzenia definicji
zorganizowanej przestępczości, która charakteryzuje się następującymi cechami:
1) (…) jest zjawiskiem grupowym, a więc w zorganizowanej grupie występują
co najmniej dwie osoby mające świadomość tego, że działają wspólnie, co
nie oznacza, iż świadomość ta musi obejmować wszystkie działania ani
szczegóły tych działań,
2) jest strukturą zorganizowaną, co oznacza, że:
− posiada niesformalizowane zasady doboru i kwalifikacji swych członków;
− opiera się na założeniach kooperacji pozytywnej, a niekiedy na zasadach
hierarchizacji, podporządkowania i zdyscyplinowania;
− posiada pewne (często zmienne) zakresy kompetencji działania
poszczególnych jej członków lub ich zespołów (podział ról);
− określa cele i kierunki swych działań i przygotowuje ich algorytmy;
− opracowuje dla swych działań mechanizmy obronne;
3) jest strukturą ukierunkowaną na popełnienie przestępstw i realizującą ten
kierunek, lecz nie zawsze przez wszystkich swych członków,
4) jest strukturą nastawioną na przynoszenie swym członkom określonych
korzyści.12
Definicja przestępczości zorganizowanej zawarta jest również w Konwencji
Narodów Zjednoczonych w art. 2, który mówi: zorganizowana grupa przestępcza
oznacza posiadającą strukturę grupę składającą się z trzech lub więcej poważnych
przestępstw określonych na podstawie niniejszej konwencji, dla uzyskania,
w sposób bezpośredni lub pośredni, korzyści finansowej lub innej korzyści
majątkowej”.13
Literatura zachodnia jest o wiele bardziej bogatsza w określeniu tego pojęcia.
W USA najbardziej znaną definicją przestępczości zorganizowanej jest definicja
wypracowana w roku 1966 przez Komisję Specjalną ds. Stosowania Prawa
i Wymiaru Sprawiedliwości, która stwierdziła w raporcie, że „zorganizowane
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przestępstwo jest rodzajem sprzysiężenia o rozbudowanej, wieloczłonowej
strukturze, opartego na wewnętrznej hierarchii, dyscyplinie i żelaznych regułach
postępowania, które prowadzi planową działalność typu biznesu (business-like
activity), zmierzającą do opanowania i monopolizacji określonych sfer ekonomii
(zwłaszcza w dziedzinie handlu, usług, obrotu kapitałem)”.14 Autor podkreśla, iż
działania te obejmują stosowanie nielegalnych czynów poprzez nielegalne środki do
osiągania legalnych celów. Tak rozbudowane pojęcie przestępczości
zorganizowanej spowodowało, iż ustawodawstwo amerykańskie nie wypracowało
jednolitej definicji przestępczości zorganizowanej. Inne próby stworzenia pojęcia
przestępczość zorganizowana zawarte są w Aktach federalnych USA z 1970 r. tzw.
„RICO ACTS”. W sekcji nr 1961 w punkcie A zorganizowana przestępczość oznacza
„jakikolwiek czyn lub zagrożenie obejmujące morderstwo, porwanie, hazard,
rabunek, podpalenie, łapownictwo, wymuszenie, obrót materiałami nieprzyzwoitymi
lub obrót substancjami kontrolowanymi bądź katalogowanymi środkami
chemicznymi, które podlega oskarżeniu zgodnie z prawem Stanowym danego stanu
i podlega karze więzienia powyżej jednego roku. W punkcie B tej samej sekcji
wskazuje się, iż przestępczością zorganizowaną są również czyny, które podlegają
oskarżeniu według dowolnego postanowienia art. 18 Kodeksu Karnego Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej”.15 W roku 1988 została stworzona definicja
przez Zgromadzenie Ogólne Interpolu, która mówi, że „przestępczością
zorganizowaną jest każdy związek lub grupa osób zaangażowana w trwały sposób
w nielegalną działalność, której głównym celem jest gromadzenie dochodów, przy
czym granice państwowe nie stanowią przeszkody w tym procederze”.16 Obecnie
obowiązująca natomiast definicja stworzona przez tą organizację brzmi następująco:
„przestępczością zorganizowaną jest każda grupa mająca zorganizowaną strukturę,
której podstawowym celem jest zdobycie pieniędzy pochodzących z nielegalnej
działalności, wykorzystująca zastraszanie i korupcję”.17
Rozpatrując pojęcia definicyjne przestępczości zorganizowanej, należy równie
rozszerzyć je o pojęcie przestępczości zorganizowanej międzynarodowej, które jest
pojęciem bardzo szerokim, jednak można wskazać na kilka cech charakteryzujących
międzynarodową przestępczość zorganizowaną:
− sprawca przestępstwa popełnionego w jednym państwie schronił się
w innym lub też produkt przestępstwa czy też dokumentu pochodzące
z przestępstwa, zostały przeniesione do innego państwa;
− czynności przygotowawcze do popełnienia przestępstwa zostały
przeprowadzone w innym państwie a przestępstwa dokonano w innym;
− przestępstwa tego samego rodzaju były popełnione sukcesywnie w wielu
krajach.
Istotna sprawą, o której warto wspomnieć, omawiając definicję przestępczości
zorganizowanej, są jej cechy, a mianowicie:
− uzyskiwanie „brudnych pieniędzy” jako cel przedsięwzięcia;
− multiprzestępczość;
Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczane. Kraków 2005, s. 40.
Z. Rau: Podstawy prawne zwalczania amerykańskiej przestępczości zorganizowanej – unormowania
Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, PiP 2000, nr 12, s. 80.
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− wykorzystywanie parasola ochronnego skorumpowanej administracji
państwowej i jej urzędów;
− specjalnie zorganizowana struktura i jej hierarchizacja;
− „pranie brudnych pieniędzy” przy pomocy ekspertów finansowych,
bankowych, prawnych.18
Natomiast P. Wiliński również uważa, że „pojęcie przestępczości
zorganizowanej nie jest pojęciem w pełni zdefiniowanym, ani jednoznacznym. Nie
zostało ustawowo określone i jest w dużej mierze pojęciem doktrynalnym.
Przestępczość ta bywa więc określona poprzez znamię zorganizowania
i wyodrębniania jako:
− zjawisko przestępczości;
− jednostkowe przestępstwo popełnione w sposób zorganizowany;
− znamię czynnościowe czynu zabronionego polegające na organizowaniu –
wyliczone w Kodeksie karnym przestępstwa;
− grupa przestępcza - jej struktura (grupa zorganizowana), sposób działania
(działanie zorganizowane).19
Charakterystyka polskiej grupy przestępczej
Dzisiaj przestępczość zorganizowana nie jest niczym nowym dla organów
ścigania wielu krajów, jednak jeżeli chodzi o wypracowanie definicji jest rzeczą
trudną ze względu na przemiany struktur gospodarczych i społecznych państw.
Problem definicji przestępczości zorganizowanej jest bardzo kontrowersyjny
i skomplikowany ze względu na różnorodność form jej występowania. Najmniej
problemów budzi pojęcie przestępczości. Definicja formalna określa przestępstwo
jako „czyn zabroniony pod groźba kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego
popełnienia, którego znamiona zostały określone w ustawie.20 Kodeks karny
z 19 kwietnia 1969 roku nie podawał jednolitej definicji przestępstwa, a żeby ją
uzyskać należało się oprzeć na kilku przepisach prawnych, dzięki którym W. Świda
sformułował następującą definicję: „przestępstwo jest to czyn społecznie
niebezpieczny o znamionach ustawowych, bezprawny, zawiniony i zagrożony karą
w ustawie”.21 Natomiast Kodeks krany z 1997 r. wprowadził pewne zmiany do
poprzedniej treści tj.: „obecnie jest on oparty na zasadzie nullum crimen sine lege,
a pomija wspomnienie warunku materialnego, że musi być społecznie niebezpieczny
(nullum crimen sine pericuo sociali)”.22
Jak już wcześniej zostało wspomniane do roku 1989 nie występowało w Polsce
zjawisko przestępczości zorganizowanej (w dzisiejszym tego słowa znaczeniu).
W kolejnych latach dzięki przemianom społeczno-gospodarczym nastąpił
dynamiczny rozwój tego zjawiska. Nie łatwo zatem określić standardową strukturę
polskiej zorganizowanej grupy przestępczej, gdyż każda odznacza się innymi
cechami. Na rozwój grup przestępczych i tworzenie się nowych, wpływ ma na pewno
rozwój kraju, czyli jego bogactwo, stopień wyspecjalizowania organów ścigania.
Tamże, s. 63.
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Według Z. Rau „liczba zorganizowanych grup przestępczych będzie wprost
proporcjonalna do industrializacji, bogactwa i do popytu na usługi nielegalne,
oficjalnych odwrotnie proporcjonalna do poziomu wyszkolenia służb przestrzegania
prawa i przystosowania przepisów prawa do aktualnej sytuacji. Stała będzie liczba
grup na danym, terenie zajmujących się określonymi wyspecjalizowanymi rodzajami
działalności mających już struktury umocowane organizacyjnie i niedopuszczające
nowej konkurencji. Zorganizowane grupy przestępcze powstają więc zatem tam,
gdzie istnieje pewna nisza przestępcza, bądź gdzie pojawi się nowa możliwość
działań przestępczych”.23
Art. 258. Kk § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli grupa albo związek
określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa
o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8. § 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające
charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4. Kto grupę albo związek mające na celu
popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub
związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat
3.
Najczęściej popełnione przestępstwa na terenie Polski przez grupy przestępcze
to m.in.:
− przemyt, handel i dystrybucja narkotyków;
− przemyt i handel bronią i materiałami wybuchowymi;
− wymuszenia haraczy i napady rabunkowe z bronią m.in. na TIR-y;
− wyłudzenia VAT;
− zabójstwo na zlecenie.24
Warto również wspomnieć o najbardziej wyróżniających się grup przestępczych
w Polsce, jakimi były „Pruszków” oraz „Wołomin”, a także bardzo silna grupa
przestępcza w ostatnim czasie „Łódzka Ośmiornica” czy też grupa „Krakowiaka”.
Ostatnią z ujawnionych dużych grup była tzw. grupa „Mokotowska”, która dzięki
powiązaniom swojego lidera przetrwała najdłużej. W skład tych grup najczęściej
wchodzą osoby nieposiadające wykształcenia, ze środowiska czasem od pokoleń
patologicznych. „Cechuje je większa dyscyplina i dążenie do oparcia się w znanym
sobie środowisku. Część członków to osoby wcześniej niewchodzące w konflikt
z prawem, które uczestniczą bądź wspierają działalność grupy zwykle ze względów
ekonomicznych lub pod przymusem fizycznym. Często nie zdają sobie sprawy ze
skali działalności przestępczej”.25 Cechą nieodłączną polskich grup przestępczych
jest hierarchiczna struktura i podporządkowanie, a także nieprzewidywalność. Grupy
te zajmują się wszystkim co przynosi zysk, gdyż grupy te nie są, poza małymi
wyjątkami, wyspecjalizowane w jakiejś konkretnej dziedzinie. Warto również dodać,
iż niestety polskie zorganizowane grupy przestępcze mają łatwość dostępu do
informacji poprzez korupcję osób z kręgu urzędników państwowych oraz łatwość
Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce jej zwalczanie. Kraków 2005, s. 140.
Raport o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i narkotykowej za rok 2000, Wydział VIII
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legalizowania dochodów.
Polskie grupy przestępcze charakteryzują się następującymi cechami:
− w polskiej zorganizowanej grupie przestępczej zawsze występuje
hierarchiczna struktura i podporządkowanie;
− nieprzewidywalność – zajmowanie się przez członków grup wszystkim, co
przynosi zys, gdyż grupy nie są, poza nielicznymi wyjątkami, ściśle
wyspecjalizowane w jakiejś konkretnej dziedzinie działalności
przestępczej;
− polskie grupy zorganizowane prowadzą działalność na wielu
płaszczyznach, powiązania wewnętrzne członków grup są z reguły
powiązaniami finansowymi, a struktury oparte na więzach przyjacielsko –
rodzinnych;
− jeżeli grupa nie ma silnego, twardego i bezwzględnego przywódcy, który
jest w stanie strachem utrzymać podległych sobie członków grupy
w ryzach, staje się hierarchicznie niestabilna, zaczyna się rozpadać,
wyłaniają się nowi szefowie próbujący uzyskać niezależność wobec
obecnego przywódcy;
− szefowie i liderzy grupy są osobami bardzo zamożnymi, z olbrzymimi
zyskami, natomiast pozostali członkowie, w porównaniu ze swoimi
przywódcami, czerpią zyski stosunkowo niewielkie;
− często zdarza się, że wykształcony lider takiej grupy ma kontakty
towarzyskie z osobami z kręgu władzy i administracji państwowej,
wówczas grupa wywiera naciski korupcyjne, ale jej lider jest właściwie
poza oddziaływaniem karnym;
− bardzo często w grupach przestępczych utrzymywani są adwokaci jako
konsultanci grupy;
− taka grupa przestępcza jest bardzo często atrakcyjna dla młodych ludzi,
którym imponuje posiadanie broni oraz duży „profesjonalizm” takiej grupy;
− przedmiotowe traktowanie szeregowych członków grupy, brak autorytetów,
bezmyślność w korzystaniu z przemocy oraz słabnięcie powiązań na
obrzeżach grupy, gdzie jej struktura jest dość płynna.
Rozwój przestępczości zorganizowanej w Polsce
Według literatury przedmiotu mówi się o długofalowym rozwoju przestępczości
zawodowej, która stała się podwaliną współczesnej przestępczości zorganizowanej.
Z zapisków historyków wynika, że już w okresie średniowiecza i odrodzenia istniały
grupy złodziei zawodowo zajmującymi się kradzieżami. Przez dłuższy okres
proceder ten ulegał profesjonalizacji, by w XX w. w okresie międzywojennym
przybrać charakter „trwałych związków, organizacji zawodowej, której celem jest
wzajemna pomoc i ułatwianie członkom działalności przestępczej”.26 Pomoc ta
polegała na udzielaniu pomocy aresztowanym i skazanym członkom grupy oraz ich
rodzinom, a także na wspólnych przygotowaniach do przestępstw i podziale zysków.
W okresie międzywojennym, oprócz grup złodziejskich, na wszystkich polskich
granicach działały też grupy przemytników, które zajmowały się procederem
zawodowo, działając w grupach o określonych strukturach organizacyjnych. 27
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Organizacje te rozwijały się dzięki słabym granicą i ich kontrolą, a także dlatego, że
występowały różnice w rozwoju gospodarczym Polski i państw z nią graniczących.
Organizacje te zajmowały się kontrabandą sacharyny, tytoniu, obuwia, kosmetyków,
wyrobów tekstylnych i futrzarskich, spirytusu skażonego, zegarków, aparatów
fotograficznych,
radioodbiorników,
zapalniczek,
wyrobów
przemysłu
elektronicznego, maszynowego, precyzyjnego i chemicznego.28
Po zakończeniu II wojny światowej, polskie grupy przestępcze ponownie
rozpoczęły swoją działalność a sytuacja w nowej socjalistycznej rzeczywistości im
sprzyjała. Państwo było słabe, na rynku występowały braki w zaopatrzeniu i niskie
zarobki. Właśnie wtedy pojawił się nielegalny obrót różnymi towarami oraz ich
przemyt. Najczęściej występujące przestępstwa to przestępstwa przemytnicze,
fałszowanie pieniędzy i dzieł sztuki, zagarnięcie mienia na szkodę jednostek
gospodarki uspołecznionej, nielegalny obrót walutą czy spekulacja.29 W tym trudnym
dla kraju okresie odbudowy po zniszczeniach wojennych, występowało duże
zapotrzebowanie na „towary luksusowe”, których handel państwowy nie był
w stanie pokryć. W literaturze przedmiotu można znaleźć informacje, że działania
sprawców były starannie przemyślane i skomplikowane. Przestępcy nawiązywali
kontakty z cudzoziemcami, zarówno obywatelami krajów socjalistycznych, jak
i kapitalistycznych, organizowali kanały przerzutowe, stosowali coraz to nowsze,
bardzo różnorodne i nieznane organom ściągania metody. Grypy te zajmowały się
przemytem głównie złota, dewiz i tekstyliów. Cechą charakterystyczną działania
zorganizowanych grup przemytników było szybkie przestawienie się przestępców na
inne metody, dotychczas niestosowane.30 Duże dochody grupą przestępczym
przynosił również handel dewizami. Polegało to na tym, że jedni członkowie
zajmowali się nagabywaniem potencjalnych kupców, inni – wymianą dewiz,
pozostali, którzy nie uczestniczyli w akcji bezpośrednio – przebywali w okolicy,
dysponując gotówką na dokonanie transakcji. Po wymianie, nowo zakupioną walutę,
dostarczano do ludzi, którzy posiadali gotówkę, oni inkasowali dewizy i przeznaczali
je do dalszych transakcji.31 Zdobyte w ten sposób środki finansowe w czasach
socjalizmu dały możliwość wielu osobom na bardzo dobry start w nowych warunkach
gospodarczych.
Rodzaje przestępczości zorganizowanej
Pranie brudnych pieniędzy
Zwrot „pranie brudnych pieniędzy” zastosowano najprawdopodobniej po raz
pierwszy w latach 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych w związku
z działalnością mafii chicagowskiej kierowanej przez Ala Capone.32 Już z samego
sformułowania wynika, że przedmiotem tego typu operacji są brudne środki
finansowe, czyli pochodzące z nielegalnego źródła. W pierwszej kolejności terminem
tym nazwano te środki finansowe, które pochodziły z handlu narkotykami – tzw. drug
money. Aktualnie tendencja, zmierza do rozszerzenia tego znaczenia na wszelkie
fundusze uzyskane w drodze przestępstwa. W najszerszym znaczeniu –
przedmiotem prania brudnych pieniędzy mogą być nie tylko środki pochodzące
M. Paprocki, Straż celna w ochronie granic II Rzeczpospolitej (zarys), Kętrzyn 1995, s. 28.
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z nielegalnego przedsięwzięcia, ale również pochodzące z działalności prawnie
dopuszczalnej, ale ukrytej przed opodatkowaniem”.33 Według E. Pływaczewskiego,
zakres „brudnych pieniędzy” obejmuje także środki finansowe przeznaczone do
dokonania przestępstwa, a więc te, które „służą finansowym, czynnościom
przygotowawczym do przestępstwa”.34
Pranie brudnych pieniędzy jest nazwą związaną z legalizacją pieniędzy
pochodzących z przestępczości zorganizowanej. Polega na przyjmowaniu,
pomaganiu w przenoszeniu własności lub posiadania, przekazywaniu lub
wywożeniu za granicę środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów
wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia (ruchomego
lub nieruchomego) pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu
zabronionego, jeżeli może to udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich
przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie lub
orzeczenie przepadku.35 Pranie brudnych pieniędzy ma, więc na celu ukrywanie
prawdziwego źródła pochodzenia środków finansowych i co ważniejsze nadanie im
stanu legalnego. Bardzo przejrzystą definicję słów „pranie brudnych pieniędzy”
możemy odnaleźć w literaturze – została opracowana przez Ośrodek Szkolenia
Departamentu Skarbu USA. która mówi, że „pranie pieniędzy to proces, przy
pomocy, którego dochody przypuszczalnie uzyskane z działalności przestępczej są
przekazywane, przekształcane, wymieniane albo też łączone i mieszane
z legalnymi funduszami w celu ukrycia lub zatajenia prawdziwego charakteru, źródła,
ukierunkowania, przepływu lub własności tych dochodów. Celem procesu prania
pieniędzy jest nadanie pozorów legalności funduszom uzyskanym z działalności
pozaprawnej lub działań z nią powiązanych”.36
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/849 z dnia 20
maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystania systemu finansowego do prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE za pranie
brudnych pieniędzy uznaje się następujące czyny popełnione umyślnie:
− konwersję lub przekazywanie mienia, ze świadomością, że pochodzi ono
z działalności przestępczej lub z udziału w takiej działalności, w celu
ukrywania lub zatajenia nielegalnego pochodzenia tego mienia lub
udzielenia pomocy dowolnej osobie, która bierze udział w takiej działalności,
dla umożliwienia tej osobie uniknięcia konsekwencji prawnych takiego
działania;
− ukrycie lub zatajenie prawdziwego mienia, jego źródła, miejsca położenia,
rozporządzenia nim, przemieszczania, praw odnoszących się do mienia lub
własności mienia, ze świadomością, że mienie to pochodzi z działalności
przestępczej lub z udziału w takiej działalności;
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− nabycie, posiadanie lub użytkowanie mienia, ze świadomością w momencie
jego otrzymania, że mienie to pochodzi z działalności przestępczej lub
z udziału w takiej działalności;
− udział lub współdziałanie w popełnieniu, usiłowanie popełnienia oraz
pomocnictwo, podżeganie, ułatwianie oraz doradzanie przy popełnieniu
któregokolwiek z czynów, o których mowa powyżej.37
Innym aktem prawnym, wzywającym państwa do zwalczania prania brudnych
pieniędzy jest między innymi wspomniana wcześniej Konwencja Narodów
Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.
Artykuł 7 ust. 1 mówi iż: „każde państwo - strona w celu przeciwdziałania wszelkim
formom prania pieniędzy oraz w celu ich wykrywania wprowadzi w zakresie swojej
właściwości kompleksowy wewnętrzny reżim o charakterze regulacyjnym
i nadzorczym dla banków oraz poza bankowych instytucji finansowych oraz, tam
gdzie jest to właściwe, dla innych instytucji szczególnie podatnych na pranie
pieniędzy, który to reżim będzie w szczególności określał wymagania dotyczące
identyfikacji klienta, prowadzenia dokumentacji oraz informowania o podejrzanych
transakcjach”.38
Pranie brudnych pieniędzy jest zjawiskiem powodującym bardzo głębokie
zmiany w gospodarce światowej, gdzie przestępcy posługując się pieniędzmi
osiągniętymi z działalności przestępczej, muszą je wprowadzić do legalnego obrotu.
Wykorzystują do tego równego rodzaju instytucje finansowe i podmioty
gospodarcze. „Chociaż natura tego procederu powoduje, że nie jest on ujmowany
w oficjalnych statystykach ekonomicznych, pobieżne szacunki mogą dostarczyć
podstawowej wiedzy na temat jego skali. Badania Międzynarodowego Funduszu
Walutowego (MFW) wskazują, że wartość wypranych rocznie pieniędzy to około
2 – 5% światowego PKB. Zgodnie z danymi MFW z 1996 roku te wielkości
procentowe wskazywałyby, że pranie pieniędzy dotyczyło od 590 miliardów USD do
1,5 biliona USD, przy czym mniejsza z tych wartości stanowiła w przybliżeniu
wysokość rocznego PKB gospodarki rozmiarów Hiszpanii”.39
W Polsce natomiast dane wskazują, iż pierze się około 8 miliardów USD
rocznie.40 Problem przestępczości prania pieniędzy przybiera w naszym kraju
z czasem coraz większe rozmiary. Dowodem na to są informacje przekazywane
przez komendę Główna Policji oraz inne instytucje zajmujące się tym tematem.
Zgodnie z danymi przekazywanymi przez Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej w roku 2003 wpłynęło do tejże instytucji aż 965 zawiadomień
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o transakcjach podejrzanych.41 W Polsce fałszowanie pieniędzy rozwinęło się
w największym zakresie w latach 90-tych ubiegłego wieku.
J. Grzywacz i M. Hołda wyodrębnili pewne grupy, które zajmują się tego
kategorią przestępstw, są to m.in.:
− przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane w tzw. rajach podatkowych, które
uczestniczą w różnorodnych transakcjach importowo-eksportowych;
− podmioty działające jako „kancelarie prawne” lub „kancelarie doradztwa
podatkowego”, które pośredniczą w przekazywaniu środków finansowych
i funkcjonują zazwyczaj na rynku paliwowym;
− instytucje oficjalnie powołane w celach społecznych i charytatywnych;
− obywatele Dalekiego Wschodu stale przebywający w Polsce i zarazem
deklarujący niskie dochody.42
Istotną sprawę odgrywa strategia przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Podstawową bronią przeciwko przestępczości zorganizowanej jest uniemożliwienie
organizacjom przestępczym legalizacji środków, które zdobyły w wyniku swej
działalności. Korzystając z doświadczeń innych państw, Polska w ciągu ostatnich lat
wprowadziła system prawny służący przeciwdziałaniu tej działalności. J. W. Wójcik
twierdzi, iż dzięki temu systemowi za kilkanaście lat, modelowa strategia
kryminalizacji prania pieniędzy będzie składać się z następujących elementów:
1) określenie zakresu szczegółowego w aspektach:
− prewencyjnym;
− prawnym;
− instytucjonalnym.
2) odpowiednie ustawodawstwo:
− penalizacja prania pieniędzy;
− określenie kategorii przestępstw w zakresie ich ścigania;
− zasady naruszania poufności rachunków klientów podejrzanych
o pranie brudnych pieniędzy.43
Autor wskazuje również na wagę ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – „to najnowsze
i dojrzałe – na miarę uregulowań nie tylko europejskich, lecz również światowych –
rozwiązania systemowe”.44 Ustawa ta została uchwalona w związku
z uzupełnieniem Dyrektywy 91/308/EEC Rady Unii Europejskiej dnia 10 czerwca
1991 r. oraz Konwencji Wiedeńskiej z dnia 19 grudnia 1988 r. o zwalczaniu
nielegalnego obrotu środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi.
W związku z powołanymi powyższej aktami prawnymi stało się niezbędne powołanie
instytucji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który to jest organem
administracji rządowej i organem informacji finansowej przy Ministerstwie Finansów.
Departament realizuje zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej (GIIF) związane z uzyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem
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i analizowaniem informacji oraz podejmowaniem innych działań mających na celu
przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stanowi polską
jednostkę analityki finansowej. Zadanie te są realizowane we współpracy
z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami, a także organizacjami
międzynarodowymi.45
Według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) można wyodrębnić
następujące metody prania brudnych pieniędzy:
− smurfing czyli wpłacanie przez wielu podstawionych ludzi niewielkich kwot
pieniędzy, co nie wymaga kontroli tożsamości podmiotów biorących udział
w transakcji;
− mieszanie czyli „podczepianie” pieniędzy pochodzących z przestępstw pod
legalnie prowadzony biznes, w którym trudno jest oszacować faktyczne
obroty (restauracje, bary, hotele itp.);
− puste transakcje czyli kreowanie fikcyjnego obrotu na papierze,
nieprawdziwe transakcje biznesowe poświadczane są podrabianymi
dokumentami (fakturami, rachunkami);
− fikcyjny kredyt występuje gdy firma zaciąga kredyt w banku, a następnie
spłaca go pieniędzmi pochodzącymi z fikcyjnego kredytu uzyskanego
w innej firmie;
− transferpricing czyli zawyżanie lub zaniżanie wartości na fakturze w handlu
międzynarodowym prowadzonym między powiązanymi ze sobą
przedsiębiorstwami. Różnica między realną ceną towaru importowanego
a ceną na fakturze (zawyżoną) stanowi dla eksportera „legalny” zysk.46
Handel żywym towarem
Handel żywym towarem oznacza werbowanie, transport, przekazywanie,
przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły,
lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa,
wprowadzenia w błąd, nadużywania władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia
lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad
inna osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje prostytucję lub inne
formy wykorzystywania seksualnego lub usługi o charakterze przymusowym,
niewolnictwo lub praktyki do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów”.47
Według W. Mądrzejowskiego jedną z najszybciej rozwijających się form
przestępczości zorganizowanej jest handel ludźmi. Autor twierdzi, iż na potrzebę
międzynarodowego skoordynowania walki z tym zjawiskiem zwrócono uwagę na
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Konieczność podjęcia skutecznych
przedsięwzięć międzynarodowych zawarto w zaleceniach Rady Europy z 29 i 30
listopada 1993 roku. Wrócono do tego problemu także w uchwałach Parlamentu
Europejskiego z 18 stycznia i 19 września 1996 roku. Efektem tego było przyjęcie
przed Radę Europę Wspólnego Działania 96/700/JHA i 97/154/JHA, polegającego
na sformułowaniu programu „STOP przeciwko handlu ludźmi i seksualnemu
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wykorzystaniu dzieci”.48 W programie tym zdefiniowano pojęcie handlu ludźmi. Dużą
rolę w zwalczaniu handlu ludźmi odgrywa również Konwencja w sprawie zwalczania
handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, przyjęta przez ONZ w dniu 2 listopada 1949
i ratyfikowana przez Polskę w 1952 r.49 W grudniu 2000 r. w Palermo natomiast
została podpisana w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencja Narodów
Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej,
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych tego samego roku.
Rok później został podpisany protokół uzupełniających wyżej wymienioną
Konwencję – Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi,
w szczególności kobietami i dziećmi. W protokole tym została ujęta również definicja
handlu ludźmi. W polskim Kodeksie karnym jest następujący zapis:
Art. 189a § 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności
na czas nie krótszy od lat 3. § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia
przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.
Przedmiotem ochrony zawartym w Kodeksie karnym jest wolność człowieka
i jego godność w aspekcie niemożności zaakceptowania takiego stanu rzeczy, jakim
jest próba wprowadzenia człowieka do obrotu na równi z rzeczami. Zarówno
małoletni, jak i dorośli ludzie nie mogą być przedmiotem handlu bez względu na
powód takiego postępowania czy wynikającą z niego korzyść majątkową. Sprawcą
takiego czynu zabronionego może być każdy kto jest zdolny do poniesienia
odpowiedzialności karnej.
Sama definicja natomiast handlu ludźmi znajduję się w Art. 115 § 22 KK i jest
następująca: Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie,
przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
− przemocy lub groźby bezprawnej;
− uprowadzenia;
− podstępu;
− wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania;
− nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub
stanu bezradności;
− udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy
osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej
wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji,
pornografii
lub
innych
formach
seksualnego
wykorzystania,
w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie,
w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność
człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew
przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego,
stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki
wymienione w pkt. 1–6.
Według literatury przedmiotu werbowanie oznacza nakłanianie, zjednywanie,
prowadzenie zaciągu, przewożenie dostarczanie to sprawienie, żeby ktoś znalazł się
w określonym miejscu, przekazywanie to dawanie komuś do dalszego
48
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dysponowania, powierzenie. Przechowywanie to natomiast trzymanie gdzieś,
składowanie, magazynowanie, przetrzymywanie, ale także ukrywanie, chowanie
przed kimś a przyjmowanie to branie tego, co jest dawane, zapewnienie schronienia,
udostępnienie pomieszczenia.50 Handel ludźmi występuje zarówno w grupach
przestępczych o zorganizowanym działaniu, jak i w pojedynczych przypadkach.
Handel ludźmi prowadzony przez grupy przestępcze charakteryzuje masowość,
gdyż werbuje się wiele ofiar, które później sprzedawane są najczęściej poza
granicami kraju, z którego pochodzi grupa. Grupy posiadają wyspecjalizowane do
tego celu agencje rekrutacyjne, które przygotowują cały proces przemytu. W wyniku
przemian gospodarczych jakie wystąpiły w ostatnich latach w Europie szlaki handlu
żywym towarem w Europie znacznie się zmieniły. Na początku lat 90-tych XX w.,
kraje Europy Środkowo - Wschodniej były głównie krajami pochodzenia ofiar,
a obecnie są to kraje tranzytowe.
Największy odsetek jeśli chodzi o handel ludźmi jest zauważalny w stosunku
do kobiet. Polska jest krajem, w którym:
− wywożone są kobiety za granicę;
− krajem tranzytowym;
− krajem docelowym dla handlarzy kobietami z Europy Wschodniej.
Polska jest krajem docelowym handlem ludźmi, głównie kobiet zza granicy
wschodniej – z Białorusi, Bułgarii, Rumunii, Ukrainy oraz innych oraz tranzytowym
(przez teren Polski biegnie szlak handlu ludźmi, głównie ze Wschodu na Zachód),
z Polski wywozi się do większości państw europejskich: Niemcy, Holandia, Belgia,
Hiszpania, Grecja, Włochy, Wielka Brytania i inne. Problem ten wiąże się najczęściej
z trudnościami ekonomiczno-gospodarczymi. Takie sytuacje jak szukanie pracy za
granicą daje tylko okazje dla handlarzy, kolejnym przykładem są fikcyjne biura
matrymonialne, które proponują fikcyjne małżeństwa z cudzoziemcami. Z oficjalnych
statystyk wynika, iż procent wykrytych przestępstw jest bardzo mały, gdyż Policja
nie ściga handlarzy bo nie czuje presji. Według danych MSWiA, w ostatnich
dziesięciu latach stwierdzono ponad 1,8 tys. przypadków handlu ludźmi. Te dane
dalece odbiegają od rzeczywistości.
Dziś pomoc ofiarom tego typu przestępstw niosą przede wszystkim organizacje
pozarządowe pomimo, iż statystyki wykazują, że handel żywym towarem jest
obecnie problemem globalnym. Nie oficjalnie szacuje się, iż dochód z tej działalności
przestępczej wynosi 7 miliardów dolarów.51
Handel i przemyt narkotyków
Handel i dystrybucja środków odurzających jest dziś jednym z najbardziej
dochodowych nielegalnych procederów, jakim zajmują się grupy przestępcze. Jest
to proceder na skale światową, świadczy o tym to, iż są grupy przestępcze, które
zajmują się tylko „narkobiznesem” takie jak Kartel z Medelin czy Syndykat Cali.
Od początku lat 90-tych, Polska stała się ważnym krajem tranzytowym na
międzynarodowym szlaku przemytu narkotyków. Na fakt ten istotny wpływ ma
centralne położenie naszego kraju, przez który przebiegają główne trasy przewozu
heroiny – tzw. szlakiem bałkańskim z rejonów tzw. Złotego Trójkąta (Birma,
Tajlandia, Laos) i Złotego Półksiężyca tj. z Turcji, Pakistanui Afganistanu), kokainy
50
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z Ameryki Południowej, haszyszu i marihuany z Maroka i Nigerii.52 Od pewnego
czasu Polska stała się krajem – magazynem dla heroiny. W Polsce ten narkotyk jest
przepakowywany i przygotowywany do dalszego transportu, a obywatele są
wykorzystywani jako kurierzy narkotyków. Głównym środkiem przemytu narkotyków
pozostaje transport samochodami TIR przez przejścia o dużym nasileniu ruchu
granicznego. Większość konfliktów przemycanej heroiny ma miejsce na granicy
jednak już po stronie polskiej”.53 Z danych policyjnych wynika, że polskie grupy
przestępcze zajmujące się przemytem tego narkotyku nawiązały współpracę
z podobnymi grupami z Turcji czy Albanii. Do zadań tych grup należy najczęściej
organizacja miejsc składowania i przeładunku przemytu, ochrona tych miejsc,
a także likwidacja osób stanowiących poważne zagrożenie dla owej działalności.
Coraz częściej Polska jest również wykorzystywana do przemytu kokainy
z Ameryki Południowej do Europy Zachodniej. Narkotyk ten ukrywany jest
w artykułach przywożonych z tego kontynentu takich jak np.: banany. Jednocześnie
kokaina przemycana jest do Polski również przy wykorzystaniu legalnie działających
firm kurierskich oraz pocztowych z uwagi na fakt, że jest to najtańszy
i najbezpieczniejszy sposób przemytu. Narkotyki ukrywane są m.in. w oryginalnych
opakowaniach produktów spożywczych i kosmetykach.54 Z oficjalnych danych
wynika, że w nielegalnych laboratoriach, działających na terenie kraju, coraz
częściej wytwarza się amfetaminę i metamfetaminę w formie tabletek. Na
nielegalnym rynku pojawiają się nowe odmiany narkotyków syntetycznych,
wskazujące na rosnącą inwencję zaangażowanych w przestępczy proceder
„chemików”. Nieznany skład i właściwości tych preparatów syntetycznych prowadzić
mogą do natychmiastowego zgonu użytkowników narkotyków, a zwłaszcza
powodować nieprzewidywalne konsekwencje zdrowotne, ekonomiczne i społeczne,
jakie odczuwalne będą w przyszłości.55
Sposoby zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce
Najważniejszym środkiem zwalczania przestępczości zorganizowanej jest
instytucja świadka koronnego. Wprowadzenie w 1997 roku instytucji świadka
koronnego stało się przełomowym momentem w zwalczaniu polskiej przestępczości
zorganizowanej. Nadawanie tego statusu umożliwiło rozbicie największych polskich
zorganizowanych grup przestępczych, w tym mafii pruszkowskiej, gangu
Krakowiaka czy wołomińskiego. Objętych zostało nim około 111 świadków, z czego
tylko wobec 11 zakończono czynności procesowe.
Świadek koronny
Instytucja świadka koronnego rozwinęła się w krajach należących zarówno do
rodziny common law, jak i w innych krajach o kontynentalnym modelu prawa. Analiza
uregulowań instytucji świadka koronnego w innych państwach pozwala wyróżnić
dwa zasadnicze modele świadka koronnego:
− oparty na możliwości stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary lub
odstąpienia od jej wymierzenia, ale po przeprowadzeniu postępowania
karnego przeciwko sprawcy – świadkowi koronnemu;
Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków, 2005, s. 161.
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− polegający na umożliwieniu zaniechania postępowania karnego przeciwko
sprawcy w zamian za jego zeznania ujawniające przestępstwo i pozostałych
sprawców.56
Artykuł 2 ustawy o świadku koronnym57 określa, że świadkiem koronnym jest
podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka,
na zasadach i w trybie określonym przez ustawę. Wprowadzenie instytucji świadka
koronnego do polskiego porządku prawnego dało duży efekt w zwalczaniu
przestępczości zorganizowanej. Dzięki tej instytucji organy ścigania mogły lepiej
poznać struktury przestępcze, znaczenie poszczególnych członków tych grup,
znalezienie najgroźniejszych przestępców, co z kolie pozwoliło na ich schwytanie
i skazanie. Dzięki zeznaniom świadków koronnych dokonano ustaleń dotyczących
zakresu działania grup przestępczych, a także niejednokrotnie udało się uzyskać
materiał dowodowy dla innych postępowań karnych. Niewątpliwie instytucja świadka
koronnego rozbija jedność i solidarność grup przestępczych, wprowadza niepokój
i nieufność, a więc elementy bardzo istotne z punktu widzenia psychologicznego
oddziaływania na przestępców, co z kolei powoduje spory zamęt w ich szeregach,
a często wręcz zantagonizowanie członków. Takie zjawiska pozwalają na uzyskanie
istotnych źródeł dowodowych.58
W zamierzeniach ustawodawcy przyjęcie instytucji świadka koronnego
docelowo miała być sytuacją „wyjątkową”, co uzasadniało szczegółowe określenie
warunków jej zastosowania. Zastosowano tutaj zamknięty katalog czynów
zabronionych, co do których może być zastosowana instytucja świadka koronnego.
Z treści aktów prawnych wynika, że instytucje świadka koronnego można stosować
w przypadku:
− wskazanym w ust. 1 ustawy o świadku koronnym – przestępstwa popełnione
w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie takich przestępstw;
− przestępstwa brania udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mającym na celu popełnienie przestępstw, w tym i o charakterze zbrojnym
oraz terrorystycznym, tj. o czyn wskazany w art. 258 Kk, bez względu na to,
jakie przestępstwa są celem tej grupy związku;
− przestępstw wyliczone w ust. 2 art. 1 ustawy o świadku koronnym bez
konieczności popełnienia ich w grupie czy związku.59
Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku chodzi o rozbicie solidarności
grupy poprzez złożenie zeznań jednego ze współuczestników tej grupy. Potencjalny
kandydat na świadka koronnego powinien posiadać jak najwięcej informacji
dotyczących działalności i struktury zorganizowanej grupy przestępczej. Przyjęcie
takiego założenia powoduje, że będzie to najczęściej osoba, która brała udział
w mniejszym bądź w większym stopniu w popełnieniu większości przestępstw,
a przynajmniej dysponuje bogata wiedzą na ich temat.60 Dla osoby mającej zostać
objętą instytucją świadka koronnego najważniejszą zachętą do skorzystania z tego
rodzaju mechanizmu jest zazwyczaj uniknięcie odpowiedzialności karnej. Bardzo
M. Adamczyk, Świadek koronny. Analiza prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2011, s. 26.
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często zdarza się tak, iż do programu ochrony trafiają ludzie mało inteligentni, którzy
okres ten traktują jak przymus, nie traktując tej metody jak resocjalizacji. Rzadko
zdarzają się osoby takie, które traktują tą sytuację jako możliwość zmiany swojego
życia. Świadkiem koronnym może być więc podejrzany, który został dopuszczony
do składania zeznań w charakterze świadka. Uzyskuje on status podejrzanego
w momencie wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, oraz gdy zostaje
przesłuchiwany w charakterze podejrzanego w ramach czynności niecierpiących
zwłoki oraz w przypadku gdy następuje przesłuchanie w charakterze podejrzanego
w ramach prowadzonego dochodzenia bez potrzeby wydania postanowienia
o przedstawieniu zarzutów (postanowienie to musi być sporządzone i ogłoszone
niezwłocznie jeśli tylko istnieją ku temu możliwości). Nie może zostać świadkiem
koronnym ten, kto dopuścił się zabójstwa, ani ten kto jest lub był szefem grupy
przestępczej. Ustawa o świadku koronnym wymienia sytuacje, które uniemożliwiają
uzyskanie statusu świadka koronnego, mianowicie:
− podejrzany, który usiłował popełnić lub popełnił zbrodnię zabójstwa lub
współudział w popełnieniu takiej zbrodni;
− nakłaniał inną osobę do popełnienia czynu zabronionego, określonego
w art.1 w celu skierowania przeciwko niej postępowania karnego;
− kierował zorganizowaną grupą przestępczą albo związkiem mającym na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.61
Ustawa o świadku koronnym dokonuje ograniczenia jeśli chodzi o możliwość
wykorzystania w charakterze świadka koronnego przywódcy grupy. Występujące
pojęcie kierowania grupą przestępczą polega na faktycznym sprawowaniu kontroli
nad działalnością grupy, wydawanie poleceń i podejmowanie istotnych decyzji.
Kierowanie taką grupą może mieć charakter zarówno stały ja i przejściowy. Według
postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2005 r. wynika, że gdy
przedmiotem postępowania staje się odpowiedzialność karna za udział lub
kierowanie związkiem przestępczym świadkiem koronnym nie może być tylko
osoba, która związkiem takim kierowała lub należała do kolektywnego jego
kierownictwa, może być natomiast osoba uczestnicząca jedynie w takim związku,
a nie w jego kierownictwie, choćby w ramach takiego związku, składającego się
z różnych grup czy podgrup, kierowała tego rodzaju zespołem ludzi.62
W art. 60 Kodeksu karnego jest możliwość zastosowania przez sąd
nadzwyczajnego złagodzenia kary, warunkowego zawieszenia, a nawet odstąpienia
od jej wymierzenia w sytuacji, gdy sprawca – współdziałający z innym w ramach
zorganizowanej struktury przestępczej, bądź posiadający wiedzę o ciężkich
przestępstwach - podejmie współdziałanie z organami ścigania. Jest to tzw.
instytucja „małego świadka koronnego”. Przepis ten zobowiązuje sąd do
nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet warunkowego zawieszenia jej
wykonania, jeśli wystąpią łącznie następujące elementy:
− sprawca popełniał przestępstwa we współdziałaniu z innymi osobami:
− ujawniał informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu
przestępstwa:
− ujawnił istotne okoliczności dotyczące popełnienia przestępstwa:
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− ujawnienie nastąpiło wobec organu powołanego do ścigania przestępstw.63
Do zastosowania tego przepisu nie jest istotne, czy informacje przekazane
przez sprawcę znane już był organom ścigania czy tez nie, nie ma też ograniczeń,
co do popełnionego przestępstwa przez sprawcę ani tez jego wcześniejszej roli
w grupie przestępczej. Jest to istotna różnica w porównaniu z ustawą świadku
koronnym, ponieważ ustawa wyklucza taką możliwość. Z. Rau opowiada się za tym,
aby w każdym przypadku rozważyć jako pierwsza instytucję art. 60 Kk
a dopiero, gdy dojdzie do ustalenia, że w danej sprawie jest ona niewystarczająca
można zastosować instytucję świadka koronnego.64
Świadek incognito
Świadek incognito jest to instytucja procesowa wzorowana na procesie
amerykańskim. Ten rodzaj instytucji procesowej obowiązuje w Polsce w ustawie
z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie kodeksu postępowania karnego wprowadzono do
polskiego prawa procesowego instytucję świadka anonimowego (świadka
incognito). Świadek incognito, świadek, którego dane osobowe zachowane są
w tajemnicy. Ze świadkiem incognito mamy do czynienia wówczas, gdy zachodzi
uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia
w znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej i z tego powodu
sąd, a prokurator w postępowaniu przygotowawczym, wydał postanowienie
o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych świadka.65
Obecnie obowiązujący przepis artykułu 184 § 1 KPK mówi, że jeśli zachodzi
uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia
w znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej, sąd może wydać
postanowienie o objęciu tajemnicą tożsamości świadka. Paragraf drugi tegoż
artykułu mówi, że w razie wydania postanowienia okoliczności o których mowa
w poprzednim paragrafie, pozostają do wiadomości wyłącznie sądu i prokuratora
a jeśli zachodzi taka konieczność również funkcjonariusza policji. W paragrafie 4
czytamy, iż przesłuchanie z udziałem oskarżonego lub obrońcy może być
przeprowadzone tylko w takich warunkach, które wyłączają możliwość ujawnienia
tożsamości świadka. Wielokrotnie z powodzeniem stosowano ta metodę za pomocą
urządzeń teletransgranicznych.
W literaturze przedmiotu możemy zaobserwować dwie postacie instytucji
świadka anonimowego.66 Świadek incognito sensu largo oraz świadek incognito
sensu stricte. W pierwszym przypadku dochodzi do utajenia tylko niektórych danych
identyfikujących świadka. W przypadku, gdy istnieje obawa użycia przemocy wobec
świadka, który ma zostać objęty instytucją, lub osoby najbliższej wówczas zastrzega
się dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora czy
sądu. O zastrzeżeniu tych danych decyduje świadek ale tylko w sytuacji, gdy
uprawdopodobni on zaistnienie takiej obawy. Druga postać świadka anonimowego,
świadek sensu stricte, to przypadek, gdy świadek objęty jest pełna anonimowością.
Postanowienie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych świadka może być
wydane tylko w sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla
życia, zdrowia, wolności i mienia świadka lub tez osoby świadkowi najbliższej.
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Postanowienie takie wydaje sąd. O zachowanie w tajemnicy danych osobowych
świadka może wystąpić sam zainteresowany w momencie składania zeznań.
Tajemnicą państwową objęte są przede wszystkim dane świadka i tylko sąd lub
prokurator może utajnić inne okoliczności umożliwiające identyfikację tej osoby.
W związku z możliwościami zastraszania lub gróźb wobec świadków, którzy
posiadali informacje o zdarzeniach z udziałem grup przestępczych okazało się to
niezbędne. Wymiar sprawiedliwości nie jest pomimo to w stanie zagwarantować
anonimowości zagrożonemu świadkowi i to nie tylko ze względu na skuteczną
penetrację wymiary sprawiedliwości przez grupy przestępcze. Ustalenie tożsamości
świadka anonimowego nie jest trudne z uwagi na możliwość ujawnienia treści jego
zeznań oskarżonemu. Prawo zaś do zapoznania się z treścią tych zeznań wynika
z realizacji art. 42 ust. 2 Konstytucji RP gwarantującego każdemu prawo do
obrony.67 Możliwa sytuacja kiedy istnieje możliwość przesłuchania świadka
z zachowaniem pełnej anonimowości, wydaje się jedynie w przypadku gdy do
przesłuchanie jest świadka przypadkowego i niezwiązanego z działalnością
zorganizowanych grup przestępczych. Niestety z zastosowaniem instytucji świadka
anonimowego wiąże się pewne ryzyko, które związane jest z błędami
proceduralnymi lub też brakiem profesjonalizmu co po niektórych pracowników,
którzy bezpośrednio są zaangażowani w prowadzeniu postępowania. Ryzyko
istnieje także w przypadku, gdy grupy przestępcze w ramach celowej gry świadkami,
wykorzystują ta instytucje do wewnętrznych porachunków. Oczywistym jest, że
główną intencją tego przepisu jest uniemożliwienie powtarzających się poprzednio
faktów
wielokrotnego
zastraszania
świadków
przez
członków
grup
zorganizowanych.
Kontrola i utrwalanie rozmów
Kontrola i utrwalanie rozmów należą do czynności operacyjno-rozpoznawczych
wynikających z uprawnień do prowadzenia kontroli. Czynności te głęboko ingerują
w sferę swobód konstytucyjnych, w prawo do prywatności i do tajemnicy
komunikowania się. Z uwagi jednak na konieczność przeciwdziałania
przestępczości zorganizowanej wymóg przeprowadzania takich czynności
operacyjno-rozpoznawczych leży po stronie organów ściągania i polega między
innymi na:
− kontrolowaniu treści korespondencji;
− kontrolowaniu zawartości przesyłek;
− stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób
niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalenie, a w szczególności treści
rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci
telekomunikacyjnej.68
Artykuł 237 KPK określa zasady kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych
oraz odtwarzania ich treści w toku postępowania karnego, czyli tzw. podsłuch
procesowy. Podsłuch procesowy może być stosowany jedynie wówczas, gdy
wszczęto postępowanie o jeden z następujących czynów:
− zabójstwa;
67
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−
−
−
−
−
−
−
−

narażenia na niebezpieczeństwo powszechne lub sprowadzenia katastrofy;
handlu ludźmi;
uprowadzenia osoby;
wymuszania okupu;
uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego;
rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego;
zamachu na niepodległość lub integralność państwa;
zamachu na konstytucyjny ustrój państwa lub jego naczelne organy, albo na
jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
− szpiegostwa lub ujawnienia tajemnicy państwowej;
− gromadzenia broni, materiałów wybuchowych lub radioaktywnych;
− fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami
płatniczymi albo zbywalnymi dokumentami uprawniającymi do otrzymania
sumy pieniężnej, towaru, ładunku albo wygranej rzeczowej albo
zawierającymi obowiązek wpłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach lub
stwierdzenie uczestnictwa w spółce;
− wytwarzania, przetwarzania, obrotu i przemytu środków odurzających,
prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych
zorganizowanej grupy przestępczej;
− mienia znacznej wartości;
− użycia przemocy lub groźby bezprawnej w związku z postępowaniem
karnym;
− łapownictwa i płatnej protekcji;
− stręczycielstwa, kuplerstwa i sutenerstwa.
Podsłuch procesowy może być również zastosowany jeżeli zachodzi
uzasadniona obawa popełnienia nowego przestępstwa, i tylko wtedy gdy ma to na
celu wykrycie i uzyskanie dowodów dla toczącego się postępowania. Decyzje
o kontroli rozmów podejmuje sąd na wniosek prokuratora. W przypadku wydania
postanowienia o niezatwierdzeniu uprzedniego zarządzenia przez prokuratora
kontroli procesowej dotychczas utrwalone zapisy podlegają zniszczeniu zgodnie
z paragrafem 2 artykułu 237 KPK, natomiast, gdyby w ogóle nie wystąpiono do sądu
o zatwierdzenie tych zapisów wówczas nie mogą one stanowić dowodu
w sprawie. Na podstawie art. 237a KPK możliwe jest wykorzystanie dowodów
popełnienia przestępstwa uzyskanych w toku kontroli procesowej prowadzonej
w stosunku do innej osoby niż ta, której dowody te dotyczą lub w związku z innym
przestępstwem. Zagadnienie to wciąż budzi wiele wątpliwości i nie zawsze jest to
wykorzystywane jako dowód w procesie. Literatura przedmiotu jako przykład podaje
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r., które stanowi, że
uzyskane w czasie kontroli operacyjnej dowody popełnienia przestępstw przez
osobę inną niż objętą postanowieniem mogą być wykorzystane w postępowaniu
przed sądem, pod warunkiem, że w tym zakresie zostanie wyrażona następcza
zgoda sądu na przeprowadzenie kontroli operacyjnej. Sąd stwierdził, że skoro nie
występowano w tej sprawie o wyrażenie zgody następczej na rozszerzenie kontroli
operacyjnej wobec dwóch pozostałych osób to obciążający ich materiał dowodowy
nie może być w procesie wykorzystany.69
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Infiltracja – działanie pod przykryciem
Niektóre czynności podejmowane przez służby specjalne takie jak: Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne czy
służby policyjne muszą być zachowane w tajemnicy. Do takich czynności należy
właśnie działanie pod przykryciem przez funkcjonariusza przy użyciu dokumentów
legalizacyjnych, czyli takich, które zawierają nieprawdziwe dane o osobach, które na
które te dokumenty zostały wystawione (nadające im fałszywą tożsamość). Osoby
takie nazywa się przykrywkowcami lub operatorami. Takie czynności operacyjne
wykonują funkcjonariusze w/w służb pod przykryciem, odpowiednio oczywiście
przeszkoleni.70 Według A. Taracha taka forma prowadzenia tajnych czynności
operacyjnych jest bardzo efektywne i konieczne przy prowadzeniu takich czynności
jak zakup kontrolowany, przesyłka niejawnie nadzorowana i obserwacja. Uwaga, że
takie działania stanowią naturalne uzupełnienie działających pod przykryciem
funkcjonariuszy, którym w ten sposób łatwiej działać w środowisku przestępczym,
do którego są wprowadzeni. Jeśli tajny agent zostanie zaakceptowany przez grupę
przestępczą, może przystąpić do zbierania istotnych informacji i gromadzenia
dowodów.71
Zakup kontrolowany oraz prowokacja policyjna (łapówka kontrolowana)
Zakup kontrolowany ma istotne walory czynności operacyjno-rozpoznawczych
zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji
o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa
w sprawach o przestępstwa określone w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji.72 Zgodnie
z tą ustawą działania w ramach tych czynności mogą polegać na dokonaniu
w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących
z przestępstwa, ulegających przepadkowi bądź, których wytwarzanie, posiadanie,
przewożenie lub którymi obrót jest zabroniony oraz w formie przyjęcia lub wręczenia
korzyści majątkowej. Wspomniane wyżej czynności mogą również dotyczyć
propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa,
ulegających przepadkowi, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że zostały
wytworzone, są w posiadaniu, zostały przewożone lub którymi obrót jest zabroniony.
Przedmiotami takimi mogą być broń i materiały wybuchowe, narkotyki, nielegalnie
wytwarzane alkohole czy wyroby tytoniowe. Należy również wspomnieć, iż
specyficzną formą zakupu kontrolowanego jest tzw. prowokacja policyjna.
Inicjatorem działania jest funkcjonariusz policji, który dokonuje niejawnego nabycia,
zbycia, przejęcia w celu rozpoznania i udowodnienia istniejącego układu
korupcyjnego na podstawie wcześniej uzyskanych informacji. Komendant Główny
Policji lub komendant wojewódzki zarządza czynności policyjne w tym zakresie,
jednak działania te nie powinny trwać dłużej niż 3 miesiące.
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Streszczenie
Artykuł opisuje zjawisko przestępczości zorganizowanej. Porusza problemy
definicyjne, pojęcia i rodzaje, przedstawia charakterystykę polskiej grupy
przestępczej oraz rozwój przestępczości zorganizowanej.
Słowa kluczowe: przestępczość zorganizowana, grupa przestępcza, Policja,
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Summary
The article describes the phenomenon of organized crime. It concerns
definitional problems, ideas and kinds, presents the characteristics of the polish
organized group and the development of organized crime.
Key words: organized crime, crime group, Polish Police, Internal Security
Agency.
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ASPEKTY ZABEZPIECZENIA NADMORSKIEJ INFRASTRUKTURY
KRYTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
W KONTEKŚCIE ZAGROŻENIA AKTAMI TERRORYSTYCZNYMI
Infrastruktura krytyczna w kontekście bezpieczeństwa strefy nadmorskiej
W systemie infrastruktury państwa polskiego występują obiekty, urządzenia,
instalacje oraz usługi, których zniszczenie lub zakłócenie funkcjonowania mogą
doprowadzić do sytuacji kryzysowej o zasięgu lokalnym, regionalnym, a nawet
międzynarodowym (europejskim). Jest to stosunkowo nowy termin – pojawiający się
w obiegu międzynarodowym od końca XX w., z okresu prezydentury Billa Clintona.1
Zabezpieczenie wspomnianych elementów jest kluczowym etapem procesu ochrony
obiektów fizycznych, systemów zaopatrzenia i transportu, technologie informacyjne
i sieci informatyczne, które mogą zostać zniszczone lub uszkodzone co skutkuje
trudnościami o wymiarze społecznym i gospodarczym oraz osłabia stan
bezpieczeństwa państwa.2 Aby zawczasu zapobiec takim niebezpiecznym
następstwom opracowano tzw. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury
Krytycznej uchwalony i przyjęty przez Radę Ministrów w 2018 roku.3 Jego celem
było osiągniecie warunków do poprawy stanu bezpieczeństwa infrastruktury
krytycznej (dalej: IK) w Polsce.
Zalecane jest zatem:
− wskazanie podniesienia określonego poziomu świadomości, wiedzy
i kompetencji wszystkich uczestników tego Programu, czyli podmiotów
mających realny wpływ na stan bezpieczeństwa w naszym kraju;
− wprowadzenie metodyki oceny ryzyka uwzględniającej pełny wachlarz
zagrożeń (od o bardzo małym niebezpieczeństwie po katastrofalne skutki);
− wprowadzenie skoordynowanego i opartego na ocenie ryzyka podejścia do
realizacji zadań z zakresu ochrony IK;
− budowa partnerstwa pomiędzy różnymi uczestnikami ochrony IK;
− wprowadzenie
mechanizmów
wymiany
i
ochrony
informacji
przekazywanych miedzy uczestnikami procesu ochrony IK.

1

2

3

Wspomniany prezydent USA wydał 22 V 1998 r. dyrektywę w sprawie ochrony infrastruktury krytycznej.
Stan ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce na początku XXI w. został omówiony w artykule:
T. Szewczyk, M. Pyznar, Ochrona infrastruktury krytycznej a zagrożenia asymetryczne, Przegląd
Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 2 (10), s. 53 i n.
Charakterystyki infrastruktury krytycznej oraz potencjalnych i faktycznych zagrożeń w ujęciu
historycznym dokonano w opracowaniu: M. Żuber, Infrastruktura krytyczna państwa jako obszar
potencjalnego oddziaływania terrorystycznego, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 2014,
vol. 8, nr 2, s. 178-193; tenże, M. Smolar, Ochrona infrastruktury krytycznej. Dobre praktyki, Wrocław
2016, s. 9 i n.
Por. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – tekst jednolity, Uchwała nr 121/2018 Rady
Ministrów z dn. 7 IX 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Ochrony
Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2018, ss. 48; P. Gromek, R.
Wróbel, Ochrona obiektów kluczowych. Zarządzanie kryzysowe, ryzykiem i ciągłością działania,
Warszawa 2018, s. 15 i n.
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Podjęte w Programie zadania skierowane do administracji rządowej
i operatorów wspomnianej infrastruktury zakładają okres dwóch lat, na realizacje
wspomnianych zadań w ramach współpracy różnych podmiotów odpowiedzialnych
za globalną ochronę poszczególnych składowych IK i dokonanie identyfikacji oraz
oceny ryzyka zakłócenia funkcjonowania systemu.4 Kolejne ogniwa systemu
począwszy od koordynatora i naczelnego w hierarchii Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa poprzez kolejne podmioty składowe (operatorów)5 mają spinać
wszelkie procedury i zadania mające podnieść stan bezpieczeństwa w aspekcie
funkcjonowania IK.
Opracowany Program uwzględnia różne warianty potencjalnych zagrożeń.
W niniejszym artykule pragniemy zwrócić uwagę na zagrożenia terrorystyczne,
których celem są także obiekty infrastruktury krytycznej w danym państwie, także
w strefie przybrzeżnej. Mamy tu do czynienia z zagrożeniem asymetrycznym – jako
działaniem podmiotu, przede wszystkim pozapaństwowego, który wykorzystując
niekonwencjonalne z punktu widzenia przeciwnika środki i techniki.6 Różna jest
skala i metody działania agresorów od pokojowego protestu (happeningu) na ogół
ekologów, poprzez naruszenie przestrzeni powietrznej przez różne obiekty latające
po stricte zamach terrorystyczny. Jako przykład możemy tu podać naruszenie
przestrzeni powietrznej nad elektrownia jądrową Nogent-sur-Seine we Francji w dniu
3 stycznia 2015 r., ale także zamach terrorystyczny z 16 stycznia 2013 r. w In
Amenas w Algierii będący atakiem bojówek na eksploatowane pole gazowe,
skutkujący czterodniową sytuacją zakładniczą w wyniku czego śmierć poniosło aż
67 osób, a normalną produkcję wydobywczą wznowiono dopiero po 20 miesiącach.7
Warto przyjrzeć się atakowi dwóch dronów na rafinerię Bukajk i pole naftowe Khurais
należące do państwowego giganta Saudi Aramco w Arabii Saudyjskiej z 14 września
2019 r. Do zamachu przyznali się jemeńscy wojownicy Huti, będący w konflikcie
z tym krajem od 2015 r. Według agencji Reuters w wyniku ataku doszło do pożarów,
które zmusiły firmę do zmniejszenia wydobycia ropy o 5 milionów baryłek dziennie,
czyli o połowę normalnego wydobycia produkcji. Należy nadmienić, iż wspomniana
firma dostarcza 10 procent globalnego zapotrzebowania na ten surowiec na świecie,
w efekcie czego zaczęły rosnąć ceny ropy naftowej 8. Wrogie działania wymierzone
w instalacje naftowe i bazę przeładunkową inspirowane przez jemeńskich
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Tamże, s. 8-9.
Należy wymienić tu: odpowiednie w ramach konkretnego zagadnienia (zagrożenia): ministerstwa,
wojewodów, służby specjalne na czele z ABW, administrację samorządową (starostów, wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast). O ich roli i zadaniach w Programie ochrony IK: Tamże, s. 15-26.
Przy zagrożeniu asymetrycznym wyróżnić możemy między innymi broni masowego rażenia, wrogie
zastosowanie technologii informatycznych (cyberterroryzmu) i najczęściej zauważalny w obecnym
czasie terroryzm międzynarodowy. Szerzej: M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa
państwa obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007.
Zob. Opis przykładowych ataków na infrastrukturę krytyczną w: Narodowy Program Ochrony
Infrastruktury Krytycznej. Załącznik 1: Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania
infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
Warszawa 2018, s. 23-24.
Naprawa naruszonej infrastruktury potrwa kilka tygodni i trwale ograniczy w tym okresie moce
przerobowe rafinerii. W przeszłości rafineria była wielokrotnie celem zamachów, m. in. Al-Kaidy, której
zamachowcy samobójcy dokonali nieudanego ataku w II 2006 r. Por. A. Szostak, Arabia Saudyjska:
atak dronów na państwową rafinerię ropy i pole naftowe, Gazeta Wyborcza z 14 IX 2019 –
www. http://wyborcza.pl/7,75399,25191690,arabia-saudyjska-atak-dronow-jemenskich-rebeliantow-na
panstwowa.html?disableRedirects=true (dostęp: 16.09.2021).
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rebeliantów i terrorystów Huti w porcie Jeddah na terenie Arabii Saudyjskiej
powtórzyły się w marcu 2022 r. i to w kontekście trwającej wojny na terenie Ukrainy
oraz gwałtownych wahań cen surowców energetycznych na całym świecie.9
Dlatego tak ważne są odpowiednie procedury zabezpieczające i rola
operatorów odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie w ramach kolejnych stref
ochrony (począwszy od najbardziej chronionej): wewnętrznej, obrysowej,
peryferyjnej, obwodowej (z ang. perymetrycznej) i dozoru zewnętrznego oraz
obowiązującego poziomu ochrony i aktualnego stanu zagrożenia. Nad całością
ochrony powinno czuwać centrum dowodzenia i koordynacji systemu
bezpieczeństwa fizycznego w danej jednostce organizacyjnej.10 A w ramach tego
systemu powinny obowiązywać określenie procedur:
− przemieszczania się pracowników, kontrahentów, dostawców, wykonawców
i gości oraz pojazdów i ich przemieszczania się po obiekcie, w tym proces
rejestracji, wydawania identyfikatorów, przy dzielenie poziomu uprawnień
dostępu do poszczególnych stref ochrony oraz bieżącego nadzoru nad
miejscem przebywania z możliwością przeszukania wspomnianych;
− zasad użycia elementów identyfikacji – ich rejestracja, zasady
przechowywania oraz wydawania kluczy do pomieszczeń i stref
chronionych, okresową wymianę kodów i tryb wydawania i przyznawania
kart;
− zasad nadawania i odbierania uprawnień dostępu, zmiany poziomu
uprawnień dostępu oraz wydawania i odbierania identyfikatorów;
− kontroli środków zapewniania bezpieczeństwa – w tym wobec
odpowiedzialnych za kontrolę, odstępy czasu między kontrolami,
dokumenty uprawniające do kontroli i protokoły pokontrolne;
− serwisowania technicznych środków zapewnienia bezpieczeństwa
fizycznego (takich jak ogrodzenia i wejścia oraz bramy wjazdowe,
oświetlenie, systemy kontroli dostępu, systemy dozoru wizyjnego, systemy
sygnalizacji włamania i napadu), z uwzględnieniem okresowej obsługi
zgodnie z dokumentacją techniczną, określone umownie czasy usuwania
usterek itp.;
− testowania środków zapewnienia bezpieczeństwa (w aspekcie:
technicznym, pożarowym, chemicznym, transportu, środowiska i pracy)
mając na uwadze przeprowadzenie testów penetracyjnych i ich przebieg,
odpowiedzialnych za testy, ustalone okresy czasu prowadzenia testów itp.;
− sposoby reakcji ochrony na określone rodzaje zdarzeń. W tym wzmacnianie
poszczególnych odcinków chronionych w przypadku wystąpienia
dysfunkcjonalności elementów zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze
różnych awarii.11

Ponownie uderzono wykorzystując drony i rakiety w światowego potentata naftowego Saudi Aramco –
tj. należące do niego instalacje we wspomnianym porcie, ale także w okolicach stolicy – w Rijadzie.
Zob. W. Żurawski, Drony zaatakowały rafinerię. Płoną zbiorniki z ropą – https://www.wnp.pl/nafta/dronyzaatakowaly-rafinerie-plona-zbiorniki-z-ropa,560395.html (dostęp: 9.04.2022).
10
Można określić tu swoisty kanon ujmowany w sformułowaniu ,,dobre praktyki” w celu pełnej
i wielotorowej ochrony infrastruktury krytycznej – zob. M. Żuber, M. Smolar, Ochrona infrastruktury
krytycznej… dz. cyt., s. 26 i n.
11
W tym awarii: Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Systemu
Dozoru Wizyjnego. Por. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Załącznik 1, s. 25-26.
9
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Modelowo tworzy się formuły bezpośredniej ochrony fizycznej w oparciu
o posterunki (wartownicze, kontrolne i obserwacyjne) w trybie całodobowym,
czasowym i doraźnym oraz patrole (piesze i na pojazdach). Dodatkowo zaleca się
by obowiązujący model był elastyczny, mobilny, komplementarny i miała walor
nienaruszalności (nawet przy wystąpieniu nagłego i nawet katastroficznego
zagrożenia).12
Sprzyjać temu może:
− zasilanie z dwóch niezależnych sieci elektroenergetycznych, wodociągów
i sieci łączności lub do transmisji danych. Przy czym przewody powinno
umieścić się pod ziemią i doprowadzić do różnych miejsc w budynku;
− zasilanie instalacji przez urządzenia podtrzymująco–stabilizujące –
pojemność baterii akumulatorów powinna być dobrana z uwzględnieniem
wszystkich urządzeń wymagających rezerwowania;
− zasilanie rezerwowe obiektu przez zespół generatorów prądotwórczych –
moc zespołu powinna być wystarczająca do zasilania wszystkich urządzeń
wymagających rezerwowania, przy uwzględnieniu charakteru obciążenia ze
strony tych urządzeń;
− własne ujęcie wody – wydajność ujęcia powinna uwzględnić charakter
prowadzonej działalności oraz minimalne wymagania pozwalające na
podtrzymanie lub bezpieczne wygaszenie procesów technologicznych.
Źródła wody powinny być odseparowane od innych elementów
infrastruktury;
− zbiorniki wody (gazu, oleju napędowego itp.), których pojemność powinna
uwzględniać minimalne wymagania pozwalające na podtrzymanie lub
bezpieczne wygaszenie procesów technologicznych;
− corocznie weryfikowany plan awaryjny dostawców.13
Niezwykle istotną rolę odgrywa w aspekcie bezpieczeństwa IK czynnik ludzki.
Istotne jest tu kogo zatrudniamy, jaka jest weryfikacja na etapie zatrudnienia, jego
kwalifikacji (w oparciu o wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje) i dozoru
oraz kontroli. Na ogół zbytnia rutyna pracowników i łamanie obligatoryjnych zasad
pracy prowadzi do wszelkiego typu zagrożeń. W przypadku uderzenia zewnętrznego
przy potencjalnym ataku terrorystycznym, również i tu mamy do czynienia
z najsłabszym elementem ochrony. Zastraszenie i wszelkie groźby agresji oraz ich
konsekwencji powodują wydatne osłabienie całego modelu ochrony IK. Najlepiej
zaplanowane i funkcjonujące systemy ochrony tracą swój potencjał w przypadku
niefrasobliwości lub złamania standardów przez pracownika.14
Otoczenie prawne
Analizując zaproponowany temat referatu na wstępie pracy należy przybliżyć
problematykę przepisów pranych, które omawiają zagadnienia związane
z bezpieczeństwem obiektów nadmorskich. W związku ze szczególną rolą portów
w infrastrukturze państwa problem regulacji prawnych jest wielopoziomowy. Mamy
tu do czynienia z wielozakładową strukturą systemu portowego i przemysłowego,
Tamże, s. 28-33; M. Żuber, Infrastruktura krytyczna państwa jako obszar potencjalnego… dz. cyt.,
s. 193-195.
13
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Załącznik 1, s. 57.
14
Tamże, s. 116 i n.; T. Szewczyk, M. Pyznar, Ochrona infrastruktury krytycznej a zagrożenia
asymetryczne… dz. cyt., s. 55-56.
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zajmującego się obrotem towarów i ruchem pasażerskim na styku lądu i morza.
Dodatkowo port morski jest swoistym łącznikiem terenów państwa z obszarem
międzynarodowym, w związku z tym jest również w szczególny sposób wystawiony
na różnego rodzaju zagrożenia.15
A) Konwencja SOLAS oraz Kodeks ISPS
Jedną z pierwszych prób regulacji tematyki bezpieczeństwa w strefie
nadmorskiej podjęto przy opracowaniu konwencji SOLAS. Wspomniana została
uchwalona 1 listopada 1974 r. przez Międzynarodową Organizację Morską i od tego
czasu doczekała się wielu poprawek i aktualizacji. Konwencja SOLAS ma na celu
podniesienie poziomu bezpieczeństwa życia na morzu i w strefie nadmorskiej
poprzez ujednolicenie zasad i przepisów między innymi budowy statków. Jest to akt
prawa międzynarodowego, którego stroną oficjalną jest Polska od 1984 r. W miarę
upływającego czasu stawało się jasne że konwencja SOLAS jest niewystarczającym
dokumentem i nie w pełni zapewnia pożądany stan bezpieczeństwa statkom oraz
obiektom portowym. Po 11 września 2001 r. podjęto starania, aby opracować nowe
wytyczne i standardy bezpieczeństwa, adekwatne do ,,nowych” zagrożeń
kojarzonych z międzynarodowym terroryzmem, podważającym dotychczasowe
rozumienie i definiowanie potencjalnych zagrożeń. Zdano sobie sprawę, iż statki lub
infrastruktura portowa mogą zostać użyte jako cel ataku terrorystycznego.
W odpowiedzi na rosnące zagrożenie Międzynarodowa Organizacja Morska
wprowadziła zmiany w konwencji SOLAS w postaci dodania rozdziału XI-2 oraz
przyjęto rezolucję nr 2 tj. Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu
Portowego, znanej jako Kodeks ISPS,16 który zaproponowano w grudniu 2002 r.
podczas konferencji w Londynie, a prawnie obowiązuje od 1 lipca 2004 r. Kodeks
ISPS wprowadza fachową terminologię w celu ochrony przed zagrożeniem
terrorystycznym infrastruktury krytycznej morskiej i nadmorskiej i dotyczy:
wszystkich statków pasażerskich, statków towarowych o pojemności brutto 500
i większej, ruchomych platform wiertniczych oraz obszarów portowych
obsługujących w/w jednostki w ruchu międzynarodowym, określając jednolite ramy
wspólnych ustaleń i zaleceń mających obowiązywać pomiędzy różnymi rządami
państw i podległych im mieniu wykorzystywanym w morskim handlu
międzynarodowym Kodeks składa się z dwóch części: „A” która dotyczy wymagań
jakie muszą spełnić statki oraz obiekty portowe (jest to część obligatoryjna) oraz „B”
w której zawarte są wytyczne co do interpretacji przepisów.17
Jedną z zasad jaką stosuje się w odniesieniu do kodeksu jest ocena ryzyka,
przy zabezpieczaniu statku lub obiektu portowego. Dlatego należy określić ryzyko
wystąpienia potencjalnego zagrożenia i przyjąć adekwatne środki zapobiegawcze.18
Kodeks ISPS wyszczególnia zagadnienia bezpieczeństwa statku i obiektu
portowego, w związku z tym firma zarządzająca statkiem ma obowiązek

15

Szerzej na ten temat: A. Tubielewicz, Zarzadzanie strategiczne w portach morskich: globalizacja,
integracja, prognozowanie, planowanie, strategie, Gdańsk 2004; M. Forkiewicz, Przedsiębiorstwo
ochrony w portach morskich, (w:) Knosal R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna
Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 339 i n.
16
ISPS – z ang. International Ship and Port Gacility Security Code.
17
Uzgodnienie i przejęcie Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektów Portowych (ISPS),
SOLA/CONF 5/34 z 17 XII 2002 r., tłumaczenie w jęz. polskim z oryginału, k. 1-9.
18
Potencjalne zagrożenia zostaną omówione w dalszej części artykułu.
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opracowania planu ochrony statku opartego na analizie ryzyka a sam plan musi
zostać zaakceptowany przez właściwą administrację państwa pod którego banderą
pływa statek.
Plan taki musi zawierać między innymi:
− opis działań zmierzających zapobiegających nielegalnemu wniesieniu na
statek broni i innych środków niebezpiecznych;
− wskazanie obszarów zastrzeżonych i środki zapobiegające dostaniu się tam
osób nieupoważnionych;
− procedury reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa statku;
− procedury działania w warunkach różnych poziomów ochrony odnośnie do
obowiązujących instrukcji i zaleceń;
− wskazanie osób odpowiedzialnych za przestrzeganie planu (oficer ochrony
w firmie, oficer ochrony statku);
− procedury zapewniające gotowość statku i załogi do działania w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa (procedury szkoleń, alarmów próbnych
i ćwiczeń oraz utrzymania specjalistycznego sprzętu).
Tak opracowany szczegółowy plan ochrony statku jest dokumentem poufnym.19
Wskazano, że na statku musi zostać wyznaczony oficer ochrony statku, który musi
posiadać certyfikat potwierdzający odbycie odpowiedniego szkolenia. Oficer
ochrony statku odpowiedzialny jest za bieżącą kontrolę bezpieczeństwa statku,
zaznajomienie załogi z wymaganiami planu ochrony (bez ujawnienia informacji
poufnych), odpowiada on również za jego aktualizowanie oraz współpracę
z odpowiednimi organami zabezpieczającymi porty jak i zgłaszanie wszelkich
zagrożeń bezpieczeństwa statku.
Ponadto w biurze armatora statku wyznaczony zostaje oficer ochrony armatora,
który odpowiada za właściwe wprowadzenie, kontrolę na podległych mu jednostkach
oraz za kontakt oraz współdziałanie (w momencie wystąpienia zagrożenia)
z właściwymi oficerami ochrony statku. Osoba taka musi być zawsze dostępna pod
telefonem oraz wskazana w planie ochrony statku.20
Tymczasem obiekt portowy jest w rozumieniu kodeksu, wydzieloną jednostką
organizacyjną posiadającą swój własny plan ochrony obiektu portowego oraz oficera
ochrony obiektu portowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zróżnicowanie
sił i środków potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa na danym obiekcie.
W ujęciu ochrony obiektu portowego zwraca się szczególną uwagę na:
− zapewnienie wszelkich zadań zmierzających do ochrony opisywanego
obiektu;
− kontrolę i stały monitoring dostępu do obiektu portowego (włączając w to
kotwicowiska i miejsca cumowania oraz obszary o ograniczonym dostępie);
− nadzór nad potencjalnym manipulowaniem zapasami statku i przewożonym
ładunkiem;
− udrożnienie istniejącej komunikacji w ramach ochranianego obiektu i jego
infrastruktury;
− stała praca nad planem ochrony obiektu portowego i ewentualna jego
modyfikacja w celu poprawy ochrony obiektu przez odpowiedzialnego

Por. Uzgodnienie i przejęcie Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektów Portowych
(ISPS), k. 10-16.
20
Tamże, k. 16-19.
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oficera czuwającego poza tym nad stałym szkoleniem podległych mu osób
i maksymalnym wykorzystaniem dostępnych środków.21
W myśl postanowień kodeksu ISPS na terenie obiektu portowego mogą
występować 3 stopnie zagrożenia:
− poziom ochrony 1 – jest to normalny stan w którym funkcjonuje obiekt
portowy i minimalne (normalne) środki ochrony są wystarczające
i adekwatne. Wymienia się tutaj między innymi: kontrolowanie dostępu do
obiektu, monitorowanie obszarów o ograniczonym dostępie, nadzór nad
pracami załadunkowymi i wyładunkowymi oraz zapewnienie dostępu do
środków łączności;
− poziom ochrony 2 (średni) – jest to stan podwyższonego ryzyka i ma on
charakter przejściowy, który może zostać wprowadzony przy zaistnieniu
konkretnego incydentu mogącego naruszyć bezpieczeństwo statku lub
infrastruktury portowej oraz podczas przejścia statku przez obszar
zagrożony piractwem lub w związku z sygnałami o wzmożonym ryzyku
ataków terrorystycznych. Wprowadzane są w tym czasie dodatkowe środki
bezpieczeństwa, które utrzymywane są do czasu zmniejszenia się lub
zaniku potencjalnego zagrożenia;
− poziom ochrony 3 (wysoki) -- jest to stan gdy spodziewamy się
prawdopodobnego zagrożenia w najbliższym czasie lub już doszło do
takowego incydentu – faktycznego stanu zagrożenia bezpieczeństwa.22
Zmiany poziomów bezpieczeństwa mogą zarządzać odpowiednie władze
krajowe, bandery lub portu w którym znajduje się statek. Operować powinny
z założenia na tych samych poziomach. W przypadku wyznaczenia różnych
poziomów dla różnych podmiotów wspólnym staje się ten wyższy. Po zawinięciu do
portu oficer Ochrony Statku razem z Oficerem Ochrony Obiektu Portowego ustalają
podział zadań i obowiązków dot. ochrony, środków komunikacji oraz innych spraw.23
B) Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich z dn. 4 września 2008 r.
Rodzimą aktualizację przepisów prawnych wprowadzono w Polsce na mocy
ustawy z 4 września 2008 r. W dokumencie nawiązano do zaleceń londyńskich
konwencji z 1974 r. (wspomnianej ,,Konwencji SOLAS”), ,,Kodeksu ISPS” z 12
grudnia 2002 r. oraz rozporządzenia (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów
portowych. Odnosi się ona podobnie jak to już zapisano w konwencjach
międzynarodowych do polskich: statków pasażerskich, towarowych (o pojemności
powyżej 500 brutto) oraz ruchomych platform wiertniczych i obiektów portowych
obsługujących statki, a nie obejmuje jednostek pływających Marynarki Wojennej,
Straży Granicznej, Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Ma zastosowanie
również do podobnych ruchomych obiektów o obcej przynależności, a znajdujących
się na polskim morzu terytorialnym lub morskich wodach wewnętrznych.
W omawianej ustawie wprowadzono podobna nomenklaturę pojęciową mówiąc
między innymi o: porcie morskim, obiekcie portowym, planie ochrony portu
Tamże, k. 19-24; M. Forkiewicz, Przedsiębiorstwo ochrony w portach morskich… dz. cyt., s. 340-341.
A. Bujak, K. Szczyrbowski, R. Miler, Implikacje wprowadzenia kodeksu ISPS dla gospodarki morskiej,
,,Logistyka” 2014, nr 6, s. 2449.
23
Określenie poziomów ochrony – zob. Uzgodnienie i przejęcie Międzynarodowego Kodeksu Ochrony
Statków i Obiektów Portowych (ISPS), k. 37.
21
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morskiego, planie ochrony obiektu portowego, planie ochrony statku oraz
odpowiednio oficerze: ochrony portu morskiego, ochrony obiektu portowego,
ochrony statku i ochrony armatora. Za ustanowienie odpowiedniego poziomu
ochrony dla statków o polskiej przynależności i rejonów po których się
przemieszczają, a także portów i obiektów portowych odpowiadają minister właściwy
do spraw gospodarki morskiej oraz minister spraw wewnętrznych, współpracując
z innymi ministrami – między innymi: ministrem obrony narodowej, ministrem spraw
zagranicznych i ministrem do spraw finansów, a także w ujęciu specjalistycznym
z: wojewodami, dyrektorami urzędu morskiego, Morskim Ratowniczym Centrum
Koordynacji lub prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.24 Istotnym aspektem
mającym zwiększyć bezpieczeństwo statków i obiektów portowych jest kontrola
osób, bagażu i ładunku. Ma ona miejsce we współpracy z Policją, Strażą Graniczną
i Służbą Celno-Skarbową. Ustawa ma tu na uwadze zwłaszcza: broń, materiały
wybuchowe i pirotechniczne, środki drażniące lub ogłuszające, substancje
chemiczne palne i żrące oraz inne materiały chemiczne, biologiczne
i radioaktywne.25 W celu podniesienia jakości ochrony portów i obiektów portowych
przeprowadzane są intensywne szkolenia, powiązane z pozyskaniem certyfikatu
upoważniającego do takiej działalności oraz zapewniane fundusze z budżetu
państwa, wspomnianych resorów ministerialnych, dofinansowania z budżetu Unii
Europejskiej, podmiotów zarządzających portami i obiektami portowymi, armatorów,
wojewodów oraz środki finansowe i rzeczowe przeznaczane na ten cel przez
zagraniczne i krajowe osoby fizyczne i prawne.26
Do ustawy dołączono załącznik nr 1 omawiający elementy oceny stanu ochrony
portu. W tym zapisie ujęto określenie i ocenę składników majątku i infrastruktury
będącej obiektem ochrony narażonej na potencjalne zagrożenia. Określa się tu
także potencjalne zagrożenia i prawdopodobieństwo ich występowania w celu
ustanowienia adekwatnych środków ochrony oraz wariantów i kolejności ich użycia.
Poszukuje się zwłaszcza tzw. ,,słabych punktów” ze szczególnym uwzględnieniem
czynnika ludzkiego, w infrastrukturze, zasadach postępowania i procedurach.
Zalecane jest tu określenie czytelnych sektorów w ramach portów i obiektów
portowych w celu podziału jednostkowego i ułatwienia procedur zabezpieczenia
poszczególnych elementów, jak i całości i kompleksowej strefy ochranianej
i współpracy różnych jednostek i służb w ramach zaplanowanych oraz wdrożonych
środków, procedur i działań. Istotne jest tu zapewnienie niezbędnej wzajemnej
komunikacji pomiędzy różnymi podmiotami w poszczególnych sektorach, a także
określenie środków mających zapewnić ochronę przed ujawnieniem informacji
istotnych z punktu widzenia ochrony powierzonych im obiektów i całej krytycznej
infrastruktury.27
Zaś w załączniku nr 2 do wspomnianej ustawy z 2008 r. wskazano na: Elementy
planu ochrony portu. Nawiązano ponownie do sektorowego podziału kompetencji
i procedur działania różnych podmiotów (zaangażowanych służb), ujmującego

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, (Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055),
k. 1-6.
25
Tamże, k. 21-24.
26
Tamże, k. 30.
27
Elementy oceny stanu ochrony portu, Załącznik nr 1 do Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie
żeglugi i portów morskich, k. 33-35.
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ostatecznie całość omawianego zagadnienia z uwzględnieniem poziomów ochrony
o przepływu informacji o potencjalnych i faktycznych zagrożeniach.28
Formacje ochrony infrastruktury krytycznej w strefie nadmorskiej
w realiach polskich
Zaprezentowane powyżej wymogi prawne omawiające aspekt ochrony
infrastruktury krytycznej, w tym statków i obiektów portowych i samych portów
precyzyjnie formułują zalecenia i rygorystyczne wymogi mające zagwarantować
pożądany stan bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu Kodeksu ISPS w lipcu 2004 r.
dla strony polskiej należało zmodyfikować i na nowo zunifikować działalność
wszystkich podmiotów gospodarki morskiej. Był oto duże wyzwanie względem
stosowanych do tego okresu środków i procedur mających gwarantować
bezpieczeństwo na statkach i w strefie przybrzeżnej, a w szczególności
w infrastrukturze portowej. Dodatkowo niosło to duże wydatki niezbędne przy
przyjęciu nowych zaleceń i standardów bezpieczeństwa oraz ich weryfikacji
i certyfikacji.29
W Załączniku Nr 4 do ustawy z 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów
morskich – zatytułowanym: Kryteria, które powinna spełniać organizacja ubiegająca
się o upoważnienia, zaleca się by instytucja lub podmiot gospodarczy chcący
pozyskać uprawnienia do ochrony wspomnianych obiektów infrastruktury krytycznej
posiadał ,,specjalistyczną wiedzę w dziedzinie istotnych aspektów ochrony”,
,,odpowiednią znajomość zasad eksploatacji statków”, ,,znajomość portów,
zarzadzania operacjami przeładunkowymi”, ,,zdolność do oceny prawdopodobnych
zdarzeń i ryzyka w zakresie ochrony” (statków i obiektów portowych), ,,wiedzę
w zakresie rozpoznawania i wykrywania wszystkich rodzajów broni biologicznej,
chemicznej, masowego rażenia, substancji i urządzeń niebezpiecznych” i itp.
Reasumując specjalistyczną i fachową wiedzą oraz odpowiednia praktyką
i umiejętnościami wskazanymi w zapisie prawa polskiego, jak i konwencji
międzynarodowych.30
W realiach polskich metodykę tworzenia planów ochrony obiektów, zgodnie
z art. 7, ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia, określa plan ochrony obiektu i składa
się z sześciu podstawowych części zawierających:
− charakterystykę obiektu;
− analizę stopnia zagrożenia;
− ocenę aktualnego stanu ochrony;
− dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej;
− opis technicznych zabezpieczeń obiektu;
− zasady organizacji i wykonywania ochrony fizycznej.
Na bazie tego powinna być przeprowadzona dla danego obiektu: analiza
zagrożeń oraz aktualna ocena stanu ochrony, jednak nie wyznaczono precyzyjnych
wymogów, kryteriów i zaleceń, przez co pozostawiono duże pole interpretacyjne dla

Elementy planu ochrony portu, Załącznik nr 2. Tamże, k. 36-38.
Por. A. Bujak, K. Szczyrbowski, R. Miler, Implikacje wprowadzenia kodeksu ISPS… dz. cyt., s. 2447
i n.
30
Cyt. za: Załącznik Nr 4 do ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, (Dz.U.
2008 nr 171 poz. 1055), k. 41-42.
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organów zajmujących się fachową ochroną.31 Jednak brak precyzyjnych kryteriów
oraz sposobów formułowania koncepcji ochrony wspomnianych obiektów stwarza
pole do swobodnej i nieprecyzyjnej interpretacji tego problemu. Zwiększa to zatem
problem ryzyka przy ochronie obiektów i opisie potencjalnych zagrożeń.
Stosunkowo słabym ogniwem, a zarazem istotnym dla zabezpieczenia IK jest
współdziałanie różnych podmiotów odpowiedzialnych za prawidłowy nadzór
i ewentualne kroki naprawcze w dziedzinie zabezpieczenia wspomnianej na linii
właściciel i posiadacze obiektów oraz wojewodowie i samorządy. W ostatnich latach
pracownicy Najwyższej Izby Kontroli (dalej: NIK) odkryli wiele nieprawidłowości
w tym obszarze. Na ogół pożądana współpraca (w myśl obowiązującego prawa
i precyzyjnych zarządzeń) pomiędzy organami administracyjnymi i zależnymi
instytucjami oraz operatorami IK ograniczała się w istocie do incydentalnych
kontaktów, a o faktycznych zdarzeniach mogących mieć negatywny wpływ na
funkcjonowanie wspomnianej infrastruktury organy administracji lokalnej (gminnej)
dowiadywały się za sprawą mediów.32 Generalnie wnioski pokontrolne NIK
wskazywały na: nieobjęcie ochroną fizyczną wszystkich obiektów IK, słaby stopień
zabezpieczenia obszarów (przed wejściem niepożądanych intruzów), gdzie
znajdowały się ważne obiekty, niewłaściwe zabezpieczenie techniczne
nieodpowiadające standardowym wymaganiom, brak procedur na wypadek
sabotażu lub zniszczenia części obiektów, nieprecyzyjny podział obowiązków
ochrony i brak wyznaczenia osób odpowiedzialnych za kluczowe role koordynatorów
na wypadek zagrożenia IK oraz wspomniana enigmatyczna współpraca operatorów
z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych i terenowych.33
Stan bezpieczeństwa jest wypadkową wielu pośrednich elementów – takich jak:
wyposażenie funkcjonariuszy ochrony, sposoby reakcji na zaistniałą sytuację oraz
jej szybkość i skuteczność, a także stan ogrodzeń i bram wejściowych oraz
wykorzystywanych widocznych technicznych urządzeń systemów zabezpieczeń
i kontroli. Port morski podlegający obowiązkowej ochronie musi być zabezpieczony
przez specjalistyczne i uzbrojone formacje ochronne. Przedsiębiorstwo ochrony
musi posiadać odpowiednią koncesję MSWiA do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz pozwolenie na broń na
okaziciela. Formacja ta musi współpracować z właściwym terytorialnie
komendantem wojewódzkim policji i posiadać uzgodniony wcześniej plan ochrony.
Ochrona portu może być również prowadzona przez wewnętrzne służby ochrony,
tzn. uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorstwa powołane
do ochrony – tzw. ,,straż portową”.34
Wiele zależy w końcu od agencji i firm ochrony. W realiach polskich
przedstawia się to całkiem odmiennie od przedstawionych norm i standardów
i często nie przystaje do wspomnianych zaleceń międzynarodowego prawa. Firmy
rekrutujące osoby ochrony stawiają minimalne wymagania, typu wykształcenie

Por. Ustawa z dnia 22 VIII 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.);
Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej
ochronie, Komenda Główna Policji Biuro Prewencji, Warszawa 2016, s. 57.
32
Krytyczne wnioski na temat zabezpieczenia IK i współpracy różnych odpowiedzialnych podmiotów
zostały zawarte w publikacji: A. Panasiuk, S. Sierański, Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej,
,,Kontrola Państwowa” 2017, nr 1, s. 76-83.
33
Tamże, s. 84-86.
34
M. Forkiewicz, Przedsiębiorstwo ochrony w portach morskich… dz. cyt., s. 342.
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średnie, komunikatywność i zdolność szybkiej reakcji w sytuacji zagrożenia. Poza
tym pożądane są takie cechy jak: obowiązkowość, terminowość, wysoka kultura
osobista, odporność na stres i zaangażowanie. Tylko niektóre wspominają o tak
istotnych kwestiach – jak: wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej, posiadaniu legitymacji osoby dopuszczonej do pracy z bronią oraz
o wymogu niekaralności (za przestępstwa popełnione umyślnie). Wynika to nie
z braku znajomości przepisów, ale z powodów ekonomicznych – realnych stawek
zatrudnienia osób odpowiednio wykwalifikowanych do wykonywania zadań ochrony.
Dlatego nagminne staje się zaniżenie stawek i zatrudnianie osób nieprzygotowanych
do pełnienia takich funkcji.35 Zdarza się, że ,,najcenniejszymi pracownikami ochrony
są przede wszystkim osoby z… orzeczeniem o niepełnosprawności, najlepiej
z kategorią P (choroby psychiczne) lub U (upośledzeniem umysłowym nazywanym
także obecnie niepełnosprawnością intelektualną).36 Tak narastająca patologia
w sektorze ochrony ma miejsce już od kilku lat i trudno dostrzec w tych realiach
widocznych oznak poprawy i stabilizacji tej sytuacji.37
Potencjalne obszary zagrożeń w strefie przybrzeżnej województwa
zachodniopomorskiego
W ramach województwa zachodniopomorskiego możemy wyróżnić kilka
znaczących portów oraz stref gospodarczych, których bezpieczeństwo może być
narażone i mieć duże konsekwencje nie tylko dla lokalnego życia społecznego
i gospodarki, ale i dla całej polski, a nawet stanu bezpieczeństwa w ujęciu globalnym
– europejskim i światowym. To porty w: Szczecinie, Świnoujściu, Kołobrzegu
i Policach. Zgodnie z przyjętą Konwencją ISPS z 2004 r., nadano wspomnianym
portom odpowiednią numerację (wykorzystując kody lokalizacyjne ONZ i numery
przypisane przez nasze państwo. Następnie decyzją Ministra Infrastruktury z maja
2005 r. wyznaczono centralny oraz Regionalne Punkty Kontaktowe (tj. służby VTS
Urzędów Morskich).38 Dodatkowo zarządy portów morskich wprowadziły własne
procedury dotyczące: systemu przepustkowego, ruchu osobowego i kontroli.
Dla przykładu do niedawna średnie zarobki za godzinę wynosiły nawet 4-5 zł, za to ani zajęć, ani
godzin dodatkowych nie brakuje. „Pracownik ochrony jednego z urzędów wojewódzkich
relacjonował, że gdy pracował w szpitalu, bywał zmuszany do pomocy w znoszeniu zwłok,
bez odpowiedniego przygotowania, chociażby odzieży ochronnej”, „Inny z pracowników
przepracował na dyżurze bez przerwy 165 godzin, czyli tydzień, bo firma nie zorganizowała
zastępstwa”. „Stwierdzono również przypadek nieprzerwanego dyżuru w wymiarze 105 godzin,
czyli cztery dni w początkowym okresie świadczenia usług, kiedy często firma nie ma jeszcze
skompletowanego zespołu”. Cyt. za: D. Bartosewicz, Ochrona za złotówkę, ,,Tygodnik Przegląd”
z 25 III 2019 r., https://www.tygodnikprzeglad.pl › ochrona-za-zlotowke (dostęp: 6.10.2019).
36
Tamże, a także: K. Witulski, Barometr Bartusia: patologie branży ochroniarskiej. Państwowe dotacje
trafiają głownie do kieszeni szefów. A powinny iść do pracowników, Dziennik Polski z 12 IV 2018 r.,
https://dziennikpolski24.pl/barometr-bartusia-patologie-branzy-ochroniarskiej-panstwowe-dotacjetrafiaja-glownie-do-kieszeni-szefow-a-powinny-isc-do/ar/c3-13087030 (dostęp: 6.02.2022).
37
K. Wołoźko, Rynek ochrony czy patologiczny układ?, https://niezalezna.pl/200796-rynek-ochrony-czypatologiczny-uklad (dostęp: 6.02.2022).
38
Zakres zadań Regionalnych Punktów Kontaktowych obejmuje: informowanie statków pływających pod
banderą RP, przebywających na wodach terytorialnych RP lub zawiadomił o zamiarze wejścia na
polskie wody terytorialne o: aktualnym poziomie ochrony w obiekcie portowym, przyjmowanie informacji
o poziomie ochrony na statku, informowanie statków o obiektach portowych posiadających plany
ochrony i podawanie informacji o szczegółach kontaktowania się z oficerem ochrony obiektu
portowego. Por. A. Bujak, K. Szczyrbowski, R. Miler, Implikacje wprowadzenia kodeksu ISPS dla
gospodarki morskiej… dz. cyt., s. 2452-2454.
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Szczegółowo omówiono w nich: zakres działań i uprawnień służb ochrony portów,
niezbędna dokumentację do wstępu i przebywania na terenie portu w ramach
konkretnych stref portu, zasady wjazdu środków transportu oraz przepustek
materiałowych oraz rozbudowano systemy monitorowania bezpieczeństwa
w portach. Poza tym stworzono tzw. lokalne Zespoły Bezpieczeństwa w oparciu
o takie formacje, jak: Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna oraz Zarządy Portów,
a na obszarze morskim współpracują ze sobą: Marynarka Wojenna RP, Straż
Graniczna, Służba Celna oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Morskiego.39
Ta złożoność i wielotorowość w globalnym podejściu do stanu bezpieczeństwa
w strefie przybrzeżnej implikuje wiele problemów w zgraniu różnych autonomicznych
formacji mających służyć poprawie stanu bezpieczeństwa na tych obszarach.
Tymczasem pojawiają się tutaj konkretne stany zagrożenia godzące nie tylko w skali
mikro konkretnym obiektom i osobom, ale także w skali makro dużym obszarom
państwa polskiego, z określonym potencjałem infrastrukturalnym i lokalna wspólnota
mieszkańców, jak i stanem bezpieczeństwa całej Polsce powiązanej zależnościami
politycznymi i gospodarczymi z innymi państwami regionu i Europy.
W XXI w. pojawiają się realne przypadki zagrożeń poza państwowych
o charakterze asymetrycznym. To już nie państwa zagrażają innym strukturom
politycznym, ale różne organizacje przyjmujące metody walki terrorystycznej, co
wyniku z coraz większych dysproporcji rozwojowych we współczesnym świecie oraz
zmiany wielopłaszczyznowego pola gry interesów i wzajemnych zależności. Status
wód międzynarodowych oraz obowiązujące prawo nieszkodliwego przepływu
sprawiają, że akweny morskie oraz strefa przybrzeżna są szczególnie narażone na
wszelkie działania o charakterze asymetrycznym. Domniemani terroryści
wykorzystując taki stan rzeczy mogą przeprowadzić stosunkowo łatwy atak na
konkretne obiekty infrastruktury portowej atakując od strony lądu, jak i otwartego
morza.40
Do takich zagrożeń może dojść w najmniej spodziewanym momencie. Jakże
symptomatyczna i niespodziewana byłą tu na przykład akcja z 9 września 2019 r.
przeprowadzona przez członków Greenpeace w Gdańsku. Żaglowiec tej organizacji
,,Rainbow Warrior” wpłynął do gdańskiego portu rzucił kotwicę przy terminalu
węglowym, blokując tym samym rozładunek surowca energetycznego ze statku
z Mozambiku. Poza tym wspomniani aktywiści, o różnej narodowości, napisali na
burcie statku ,,węgiel stop”. Dopiero interwencja specjalnej formacji z Morskiego
Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku nad ranem w dniu 10 września br.
doprowadziła do odholowania protestującej jednostki i przejściowego zatrzymania
dwóch aktywistów ruchu ekologicznego (hiszpańskiego kapitana oraz austriackiej
działaczki Greenpeace).41 Na tym bynajmniej nie zakończyła się inwencja
protestujących ekologów, gdyż w dniu 11 września postanowili zająć dwa portowe
dźwigi w Gdańsku i tam kontynuować protest rozwieszając baner: ,,Polska bez
węgla do 2030”, uniemożliwiając tym samym normalną pracę przeładunkową.
Tamże.
J. Sekuła, K. Karwacka, Koncepcja zabezpieczenia portów morskich w aspekcie zagrożeń
asymetrycznych, Logistyka, 2013, nr 6, s. 411.
41
Interwencja służb ws. blokady transportu węgla do Gdańska,
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Aktywisci-z-Greenpeace-zablokowali-transport-weglan137781.html (dostęp: 17.09.2021).
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Wspomniani dostali dotarli do infrastruktury portowej wykorzystując pontony
i omijając wszelkie zabezpieczenia i ochronę tych obiektów.42 Protest zakończył się
w dniu następnym, a uczestnicy oddali się dobrowolnie policji. Jednak cały ten
happening pokazał jak w soczewce faktyczne zabezpieczenie IK w Polsce w tzw.
strefie przybrzeżnej. Wszelkie odgórne plany i wewnętrzne strategie podmiotów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w omawianej strefie nie zadziałały,
a nieuprawione osoby mogły w zasadzie swobodnie się poruszać w formalnie
wytyczonym i chronionym obszarze przez wiele godzin czekając na interwencje
odpowiednich służb. Jeżeli doszło do takiego incydentu, to wyobraźmy sobie co by
się wydarzyło, gdyby wśród owych ekologów pojawili się faktyczni terroryści. Ci
ostatni bynajmniej nie muszą upubliczniać swoich działań, a ich rezultaty
i konsekwencje mogą być trudne i niewyobrażalne do oszacowania.
Należy postawić zatem pytanie jakie konkretne środki zabezpieczające
należałoby zastosować poza przedstawionymi powyżej zaleceniami w ramach IK,
w celu zabezpieczenia portów i obiektów tam się znajdujących. Oczywiście wiąże
się to z olbrzymimi kosztami, gdy chcemy zastosować najnowocześniejsze
i z założenia najbardziej niezawodne systemy ochrony.43 Mażemy tu mieć do
czynienia z atakiem przeprowadzonym przez: drony, samoloty (i to nie koniecznie
bojowe), ręczne wyrzutnie rakietowe, platformy pływające, łodzie podwodne
i nawodne, dokonujące desantu uzbrojonych grup bojowych lub płetwonurków.
Możemy zabezpieczyć się przed takim atakiem wykorzystując specjalne systemy
ochrony i obrony – jak na przykład holenderskiej firmy THALES oraz MAPS.
Zastosowano tu w ramach kolejnych stref ochrony: radary przybrzeżne, systemy
obserwacji wzrokowej (w dzień i w nocy), sonary oraz nawodne i podwodne bariery
ochronne. A wszystkie te składowe są centralnie sterowane w centrum dowodzenia
i monitoringu.44 Wskazane byłoby wykorzystanie nowoczesnych bezzałogowych
jednostek nawodnych oraz kompatybilnych z nimi specjalistycznych platform
idealnie sprawdzających się w stałej ochronie obiektów położonych nad akwenami.45
Tak wiec walka z takim zagrożeniem jest nie zwykle trudna i kosztowna. A w istocie
wskazane jest zastosowanie środków obrony i współdziałania w systemie
międzynarodowych zależności w celu maksymalnego zwiększenia gwarancji
bezpieczeństwa.
Dlatego zastanówmy się do jakich potencjalnych zagrożeń może dojść
w strefie przybrzeżnej województwa zachodniopomorskiego z zastosowaniem aktów
terrorystycznych. Istotnym elementem jest tutaj identyfikacja potencjalnego ryzyka
i zastosowanie odpowiednich mechanizmów w ramach planu ochrony obiektów

K. Kaługa, Gdańsk: 10 aktywistów Greenpeaceʼu spędziło noc na portowych żurawiach,
https://fakty.interia.pl/pomorskie/news-gdansk-10-aktywistow-greenpeace-u-spedzilo-noc-naportowych-,nId,3199104 (dostęp: 17.09.2021).
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Z ustaleń amerykańskiej firmy Booz Allen Hamiliton owa zaostrzona kontrola w portach implikuje
olbrzymie koszty w skali tego państwa sięgające dziesiątek miliardów dolarów. Por. T. Szubrych,
K. Rokiciński, Gospodarka morska w świetle wybranych zagrożeń współczesnego świata, Gdynia
2006, s. 107.
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Systemy te zostały omówione w opracowaniu: J. Sekuła, K. Karwacka, Koncepcja zabezpieczenia
portów morskich w aspekcie zagrożeń asymetrycznych… dz. cyt., s. 412-415.
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obiektów infrastruktury krytycznej, Gdynia 2018, s. 95 i n.
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(w ujęciu sektorowym) wchodzących w zakres infrastruktury krytycznej.46 Musimy
zastanowić się: jakie zdarzenie może wystąpić (w tym badamy taksonomię
zagrożeń, ich charakterystykę, straty pierwotne i wtórne) oraz jak może dojść do
tego zdarzenia (na podstawie analizy raportów na temat zagrożeń bezpieczeństwa,
danych statystycznych, danych historycznych, studiów przypadku, modelowania
matematycznego szacowania eksperckiego i metodą HAZOP).47 Należy poza tym
uwzględnić potencjalny czynnik sprawczy w ramach zagrożenia, konkretne
przyczyny pierwotne, kolejność i kombinacje rozpatrywanych zdarzeń, możliwe
scenariusze ryzyka oraz wszystkie okoliczności łagodzące charakter
i zmniejszające częstotliwość potencjalnych szkodliwych konsekwencji
identyfikowanych zagrożeń.48 Generalnie możemy prognozować potencjalne ataki
terrorystyczne wymierzone w porty przeładunkowe – zwłaszcza na te największe
w: Świnoujściu (w tym w szczególności terminal LNG), Szczecinie i Policach.
Uderzenie asymetryczne wiązać się może z: naruszeniem transportu I komunikacji,
zaopatrzeniem w energię i paliwa, zaopatrzeniem w żywność i wodę, produkcją,
a także ze składowaniem, przechowywaniem i stosowaniem substancji chemicznych
oraz promieniotwórczych.
Możemy wyróżnić tu następujące scenariusze ataku:
− wstrzymanie przeładunku w portach (tych konwencjonalnych, jak
i strategicznych – przerzutu wojsk i sprzętu bojowego);
− sabotaż gospodarczy lub polityczny;
− wywołanie katastrofy o wymiarze ekologicznym;
− przemyt ludzi lub ładunków i substancji niebezpiecznych;
− włamanie i kradzież cennego ładunku.
Zakończenie
Analizując potencjalne zagrożenia w tzw. strefie nadmorskiej, w nawiązaniu do
terenów Pomorza Zachodniego w powyższym artykule wskazano na istniejący
mechanizm obronny – w kontekście do infrastruktury krytycznej (IK) obowiązujący
także w naszym kraju. Polska podobnie jak inne państwa stara się zabezpieczać
wspomniana infrastrukturę w ujęciu prawnym, jak i faktycznym. Jednak analizując te
zagadnienie wykazano szereg obszarów, których stan obecny nie jest dostatecznie
zadawalający. Opracowane koncepcyjne plany dają częściową gwarancję
bezpieczeństwa, jednak praktyczne funkcjonowanie odpowiednich służb
i podmiotów składających się na stan bezpieczeństwa w omawianej strefie
nadmorskiej wykazuje wiele mankamentów związanych z wyposażeniem
i rekrutacja odpowiedzialnych podmiotów oraz ich współdziałaniem w całościowym
podejściu do problemu potencjalnego zagrożenia atakiem terrorystycznym.

P. Gromek, R. Wróbel, Ochrona obiektów kluczowych. Zarządzanie kryzysowe, ryzykiem… dz. cyt.,
s. 87 i n.
Metoda HAZOP (Hazard and Operability Study) – to metoda analityczna pozwalająca odkryć takie
zdarzenia i opisać scenariusze zakłóceń funkcjonowania IK, które nie zostały odnotowane w czasie
przeszłym, ale potencjalnie mogą zaistnieć w przyszłości. M. Żuber, M. Smolar, Ochrona infrastruktury
krytycznej… dz. cyt., s. 92-93.
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Streszczenie
W systemie infrastruktury krytycznej państwa polskiego występują obiekty,
urządzenia, instalacje oraz usługi, których zniszczenie lub zakłócenie
funkcjonowania mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej o zasięgu lokalnym,
regionalnym, a nawet międzynarodowym (europejskim). W niniejszym artykule
zwrócono uwagę na domniemane zagrożenia terrorystyczne, o charakterze
asymetrycznym – jako działania domniemanego podmiotu, przede wszystkim
pozapaństwowego, który wykorzystując niekonwencjonalne z punktu widzenia
przeciwnika środki i techniki może realnie uderzyć w nadmorską infrastrukturę
krytyczną w województwie zachodniopomorskim. Zagadnienia te zostaną opisane
z uwzględnieniem obowiązujących współcześnie konwencji i kodeksów prawa
międzynarodowego oraz ustaw prawa krajowego oraz istniejących obecnie
wyspecjalizowanych formacji ochrony występujących w strefie nadmorskiej
w realiach polskich. Zostały także wyróżnione i opisane potencjalne obszary
zagrożeń w strefie przybrzeżnej województwa zachodniopomorskiego. Polska
podobnie jak inne państwa stara się zabezpieczać wspomniana infrastrukturę
w ujęciu prawnym, jak i faktycznym. Jednak analizując te zagadnienie wykazano
szereg obszarów, których stan obecny nie jest dostatecznie zadawalający.
Opracowane koncepcyjne plany dają częściową gwarancję bezpieczeństwa, jednak
praktyczne funkcjonowanie odpowiednich służb i podmiotów składających się na
stan bezpieczeństwa w omawianej strefie nadmorskiej wykazuje wiele
mankamentów związanych z wyposażeniem i rekrutacja odpowiedzialnych
podmiotów oraz ich współdziałaniem w całościowym podejściu do problemu
potencjalnego zagrożenia atakiem terrorystycznym.
Słowa kluczowe: infrastruktura krytyczna, terroryzm, strefa nadmorska,
województwo zachodniopomorskie.
Summary
The critical infrastructure system of the Polish state includes facilities,
equipment, installations and services, the destruction or disruption of which may lead
to a local, regional, or even international (European) crisis. This article highlights the
alleged asymmetric terrorist threats - as actions of the alleged entity, primarily non –
state, which, using unconventional means and techniques from the enemy's point of
view, can realistically hit the coastal critical infrastructure in the West Pomeranian
Voivodeship. These issues will be described taking into account contemporary
conventions and codes of international law as well as national laws and the currently
existing specialized protection formations occurring in the coastal zone in Polish
reality. Potential risk areas in the coastal zone of the West Pomeranian Voivodeship
have also been identified and described. Poland, like other countries, tries to secure
the aforementioned infrastructure in legal and factual terms. However, when
analysing this issue, a number of areas were identified, the current state of which is
not satisfactory enough. The developed conceptual plans provide a partial security
guarantee, however, the practical functioning of the relevant services and entities
that make up the state of security in the coastal zone in question has many
shortcomings related to the equipment and recruitment of responsible entities and
their cooperation in a comprehensive approach to the problem of a potential terrorist
attack threat.
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Key words: critical infrastructure, terrorism, coastal zone, West Pomeranian
Voivodeship.
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Judyta BIELANOWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
POSTAWY DUCHOWIEŃSTWA WOBEC DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH
DEPARTAMENTU IV MSW W KONTEKŚCIE FORM NAWIĄZYWANIA
WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI BEZPIECZEŃSTWA PRL
W OKRESIE STANU WOJENNEGO
Wstęp
Okres stanu wojennego w Polsce stanowił jeden z najbardziej tragicznych
etapów na drodze do odzyskania pełnej suwerenności i demokratyzacji systemu
politycznego. Zaledwie kilkuletni czas trwania tego stanu nadzwyczajnego odcisnął
trwałe piętno w niemalże każdej dziedzinie życia społecznego i politycznego.
Nieodmiennym elementem przywracania porządku publicznego przez organa
władzy państwowej była intensyfikacja działań organów bezpieczeństwa państwa,
zmierzająca do wzmożonej infiltracji wrogich środowisk, w tym zwłaszcza Kościoła
rzymskokatolickiego. Jako instytucja stojąca w jawnej ofensywie ideologicznej
przeciwko władzy ludowej, Kościół, w przekonaniu większości społeczeństwa,
stanowił jedną z enklaw wolności i możliwości zamanifestowania postawy
opozycyjnej w całej swej rozciągłości. Wyraźne opowiedzenia się duchowieństwa po
jeden ze stron konfliktu w dychotomicznym podziale sfery publicznej na masy
społeczne i instytucje władzy państwowej skierowane, z założenia, przeciwko nim,
wymuszało niejako zradykalizowanie metod operacyjnych stosowanych przez
Departament IV MSW, wymierzonych przeciwko konkretnym duchownym, celem ich
politycznej neutralizacji. Sytuacja stanu wojennego, a wraz z nią przyzwolenie
politycznych zwierzchników na daleko idącą dowolność w doborze środków i metod,
służących rozpracowywaniu i oddziaływaniu na księży, stanowiących potencjalne
i realne zagrożenie nie tylko dla doraźnych interesów aparatu partyjnopaństwowego, lecz także, w szerszej perspektywie, dla stabilności fundamentów
całego systemu politycznego, wydaje się być w tym zakresie szczególnie istotna.
Stąd też celem niniejszej analizy jest próba ukazania złożoności postaw
duchowieństwa wobec działań operacyjnych stosowanych przez funkcjonariuszy
Departamentu IV MSW w latach 1981-1983, w kontekście form nawiązywania
współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.
Aktualny stan badań oraz założenia metodologiczno-badawcze
Dotychczasowa literatura przedmiotu koncentruje się przede wszystkim na
ukazaniu sylwetek tych duchownych, którzy zdołali przeciwstawić się
oddziaływaniom organów bezpieczeństwa na poszczególnych etapach swej
duszpasterskiej posługi, bądź w sposób niepozostawiający większych wątpliwości,
zdecydowali się na podjęcie współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa (SB), jak
również środowisk zakonnych i specyfiki ich funkcjonowania w rzeczywistości
minionego systemu. Do prac, podejmujących zagadnienie oporu duchownych
wobec władzy ludowej i jej instytucji należą przede wszystkim następujące pozycje
bibliograficzne: Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji
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Dominikanów pod redakcją Marka Miławickiego i Michała Wenklara,1 dwutomowe
wydanie, o jednoznacznie afirmatywnym stosunku do opisywanych postaci, Nigdy
przeciw Bogu: komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich pod redakcją ks.
Józefa Mareckiego i Filipa Musiała2 oraz jej kontynuacja W obronie Ojczyzny
i Kościoła: komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich pod redakcją ks.
Józefa Mareckiego i Filipa Musiała,3 trzytomowe wydanie książki Kościół katolicki
w czasach komunistycznej dyktatury: między bohaterstwem a agenturą,4 Księża
wobec bezpieki: na przykładzie archidiecezji krakowskiej ks. Tadeusza IsakowiczaZaleskiego,5 Anatomia linczu: sprawa Ojca Konrada Hejmo Petera Rainy,6 Kościół
w godzinie próby: 1945-1989: nieznane dokumenty i świadectwa, red. Tomasz
Balon-Mroczka i Jarosław Szarek,7 Kryptonim Agresor – ks. prałat Adam Sudoł
w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i Urzędu do Spraw Wyznań w latach 19571989, wstęp, wybór i opracowanie Krzysztof Kaczamrski i Andrzej Romaniak,8
Męczennicy i świadkowie wiary: represje komunistyczne wobec duchowieństwa na
Rzeszowszczyźnie, red. ks. Stanisław Nabywaniec, Rzeszów 2006,9 Kompleks
Judasza: Kościół zraniony: chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między
oporem a kolaboracją Andrzeja Grajewskiego.10 Z kolei publikacją poświęconą
w całości metodom pracy operacyjnej stosowanej wobec Kościoła i związków
wyznaniowych jest książka Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa
wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1949 pod redakcją Adama
Dziuroka.11 Przytoczone publikacje nie wyczerpują wprawdzie całego spektrum prac
poświęconych problematyce funkcjonowania Kościoła w PRL w różnych jego
aspektach w związku z działalnością organów bezpieczeństwa państwa, jednakże
ze względu na fakt, iż koncentrują się one w szczególności na formach
nawiązywania współpracy duchownych z SB oraz represjach stosowanych ze strony
jej funkcjonariuszy, uznać należy, iż są one najbardziej reprezentatywne dla
podjętego w niniejszej analizie zagadnienia. Pewną słabością wyszczególnionych
powyżej prac jest ich obszerne relacjonowanie całej posługi duszpasterskiej
poszczególnych osób, przy czym kwestia wpływu stanu wojennego zarówno na
działania Departamentu IV, jak i zachowań księży poddanych rozmaitym
Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów, pod red. M. Miławickiego
i M. Wenklara, Kraków 2015.
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oddziaływaniom operacyjnym, omówiona jest w niewielkim tylko zakresie. Jednakże
niewątpliwym walorem każdej ze wskazanych pozycji bibliograficznych jest oparcie
zawartych w nich badań na rzetelnej bazie źródłowej. Każdy z autorów
przeprowadził kwerendy archiwalne, uzyskując wgląd w notatki pracy operacyjnej
SB, zobowiązań do współpracy i innych dokumentów wygenerowanych przez
podmiot badania.
Dlatego też w podjętej analizie, mającej charakter przede wszystkim
poglądowy, wykorzystana zostanie metoda case study, zaś jako jej uzupełnienie
metoda komparatystyczna, pozwalająca wykazać analogie i różnice zarówno
w sposobie działania organów bezpieczeństwa, jaki i postaw przyjmowanych wobec
nich przez duchowieństwo. Należy również wskazać, iż sylwetki poszczególnych
duchownych, ujętych w tejże pracy, wybrane zostały na zasadzie ukazania możliwie
najszerszego zakresu form nawiązywania współpracy, jak również wszelkich innych,
w tym także nieformalnych, aczkolwiek znaczących kontaktów z funkcjonariuszami
Departamentu IV.
Ogólna charakterystyka relacji duchowieństwa i funkcjonariuszy
Departamentu IV MSW
Zanim jednak ukazane zostaną sylwetki osobowościowe i specyfika
działalności duszpasterskiej poszczególnych duchownych w kontekście relacji
z funkcjonariusza organów bezpieczeństwa, należy wskazać ogólną i, co do zasady,
przestrzeganą przez doświadczonych pracowników aparatu bezpieczeństwa,
taktykę postępowania z duchownym rozpracowywanym, a następnie pozyskiwanym
do współpracy sensu stricto. W instrukcjach pracy operacyjnej aparatu
bezpieczeństwa zawarte są podstawowe zasady pozyskiwania i obchodzenia się
z tajnym współpracownikiem. I choć nie odnoszą się one wprost do duchowieństwa,
to jednak należy przypuszczać, iż zwłaszcza w odniesieniu do tychże osób, ze
względu na szczególność pełnionych przez nich funkcji religijnych i społecznych,
znajdowały one zastosowanie. Tak więc podstawą relacji łączonych oficera
prowadzącego z osobą pozyskaną do współpracy powinno być wzajemne zaufanie,
a każde spotkanie winno przebiegać w przyjaznej i życzliwej atmosferze. W myśl
postanowień wytycznych „pracownikowi operacyjnemu zabrania się poniżania
godności tajnych współpracowników, obrażania ich osobistych, narodowych
i religijnych uczuć”.12 Przekonanie o tym, iż w pierwszej kolejności starano się zyskać
zaufanie osoby zachęcanej do współpracy, zaś szantaż w oparciu o materiały
kompromitujące, jak również wszelkie inne formy zastraszania stosowano
w ostateczności, podziela również Andrzej Grajewski w pracy „Kompleks Judasza:
Kościół zraniony: chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej miedzy oporem
a kolaboracją”.13 Powołując się na relacje byłych oficerów prowadzących dowodzi
on, iż: „W pracy operacyjnej wielką wagę przykładano do zdobycia zaufania osoby,
którą starano się w przyszłości pozyskać. Według relacji b. oficerów SB pracujących
„po linii czwartej” nie były wcale rzadkością przypadki, kiedy pomiędzy prowadzącym
oficerem a prowadzonym przez niego duchownym – agentem dochodziło do dużej
zażyłości. Motywy tej sympatii były różnorakie. Oficer SB miał z reguły dobre
Instrukcja nr 04/55 o zasadach pracy z agentura w organach bezpieczeństwa publicznego PRL,
[w:] Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945-1989), opracował i wstępem opatrzył
T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
13
A. Grajewski, Kompleks Judasza…
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rozeznanie w wielu szczegółach życia osobistego duchownego, z którym pracował.
W tej sytuacji było mu łatwo wykorzystać jego słabości lub pomóc w sprawach, który
były dla księdza problemem. Jak stwierdził jeden z prowadzących oficerów SB,
komentując pytanie o relacje zachodzące pomiędzy oficerem SB, a agentem
w sutannie: „choć trudno to sobie wyobrazić, żyliśmy i pracowaliśmy w specyficznej
symbiozie”.14 Warto zauważyć, że przekonanie to pozostaje również w zgodzie
z elementarną logiką podporządkowywania sobie danej osoby i skutecznego
wywierania na nią wpływu. Trudno sobie bowiem wyobrazić skuteczną i efektywną
współpracę z człowiek zastraszonym i poddanym emocjonalnej presji. Tego rodzaju
wypadki, choć niewątpliwie miały miejsce, mogły okazać się skuteczne tylko
w krótkiej perspektywie czasowej. Długoletnia i zaawansowana współpraca, dla
osiągnięcia pożądanych przez SB celów, musiała opierać się na wzajemnym
zaufaniu, a nawet osobistej sympatii.
Grajewski w cytowanej powyżej książce, poza nakreśleniem zasygnalizowanej
złożoności relacji między oficerami SB a duchownymi, przedstawia także cenną,
z punktu widzenia celu niniejszej pracy, typologię księży poddawanych werbunkowi
w związku z postawą jako wówczas przyjmowali. Pierwszy z nich to, wg
Grajewskiego, „pleban wiejski”, rozczarowany i znudzony życiem na wsi, co więcej
przekonany o swej bezkarności, jeśli tylko zachowa dyskrecję. Drugi typ
osobowościowy to „frustrat”, będący w ustawicznym konflikcie ze swymi
przełożonymi: biskupem lub proboszczem. I wreszcie trzeci rodzaj duchownych,
przystających na współpracę to „intelektualiści” – księża, usiłujący godzić doktrynę
marksizmu i Kościoła rzymskokatolickiego. Jak dowodzi, Grajewski, właśnie tego
typu duchowni, ze względu na swe walory umysłowe, byli najchętniej pozyskiwani
przez SB, choć rzadko wyrażali pisemną zgodę na współpracę, nie stroniąc
jednakże od częstych spotkań z funkcjonariuszem.15
Wyszczególnione, typologiczne ujęcie, postaw duchowieństwa wobec
współpracy z SB, ma oczywiście charakter poglądowy. Niejednokrotnie mogło się
przecież zdarzyć, że któryś z księży łączył w sobie wszystkie wymienione cechy
bądź też nie posiadał żadnej z nich, kierując się zupełnie innymi motywacjami,
choćby postawą patriotyczną i wewnętrznym, autentycznym przeświadczeniem
o potrzebie pomagania organom bezpieczeństwa w zwalczaniu wszelkich
przejawów „działalności antypaństwowej”, co notabene stanowiło jedną z metod
werbunku duchownego.16 Dlatego też warto przyjrzeć się bliżej konkretnym
duchownym, których historia aż nadto wyraźnie obrazuje złożoność motywów
i kontaktów utrzymywanych z SB, wymykających się niekiedy jednoznacznym
klasyfikacjom.
„Rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”. Przypadek ks. Adama Sudoła
Przykładem duchownego, którego życie i działalność znajdowały się w kręgu
zainteresowania Służby Bezpieczeństwa i Urzędu do Spraw Wyznań jest postać ks.
prałata Adama Sudoła, wieloletniego dziekana w Sanoku, którego zaczęto
rozpracowywać co najmniej od roku 1957, natomiast ostatni meldunek dzienny,
powiązany z jego osobą sporządzono we wrześniu 1989 r. O ile w schyłkowych
14
15
16
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latach pięćdziesiątych działalność duszpasterska ks. Sudoła nie wzbudzała
większych zastrzeżeń ze strony komórek odpowiedzialnych za sprawy wyznaniowe,
o tyle już w latach sześćdziesiątych wzmożono pracę agenturalno–operacyjną
wobec duchownego, której stopniowe nasilanie w dekadach kolejnych motywowano
pojawianiem się w kazaniach i okolicznościowych homiliach wrogich akcentów,
godzących w dobre imię i intencje władz państwowych. Początkowo wiązały się one
z chęcią przeforsowania postulatu, by dzieci ze szkół podstawowych mogły
korzystać z lekcji religii jako przedmiotu nadobowiązkowego, zaś w okresie
późniejszym w coraz większym zakresie odnosiły się już wprost do aktualnej sytuacji
politycznej w kraju. Ze sporządzanych w tych okresach notatek służbowych
i meldunków wynika, iż apogeum działalności ks. Sudoła postrzeganej jako wroga
bądź antypaństwowa, nastąpiło właśnie w okresie stanu wojennego i wynikało
przede wszystkim z kościelnej inicjatywy odprawiania Mszy św. za Ojczyznę, które
zwłaszcza w czasie trwania stanu wojennego mogły być przez władzę odbierane
jednoznacznie, czego dowodzą słowa wojewody krośnieńskiego Tadeusza Kruka
skierowane do abp. Bronisława Dąbrowskiego: „[…] w czasie głoszonych kazań
często stosuje ataki na przedstawicieli władz państwowych. Pozwala sobie na
publiczną, personalną krytykę członków BP KC PZPR, posłów na Sejm i członków
rządu PRL. Przedstawia w negatywnym świetle ich osoby i działalność, używając
przy tym takich określeń jak „chłystek”, „chuligan”, „nieudolny” itp. Organizuje
również spotkania miejscowego społeczeństwa z ekstremalnymi działaczami byłego
NSZZ „Solidarność”, które mają charakter politycznych zebrań o treściach
podburzających przeciwko porządkowi społecznemu PRL”.17 Polityczne
zaangażowanie ks. Sudoła obrazują także treści jego homilii, które wprost odnosiły
się do bieżącej sytuacji społeczno-politycznej, stanowiąc komentarz do najbardziej
newralgicznych punktów konfliktu między władzą a społeczeństwem, niekiedy
o wyraźnie antyradzieckiej wymowie.18
Natomiast, co do mechanizmu pracy operacyjnej stosowanej wobec ks. Sudoła
można odtworzyć go jedynie w pewnym przybliżeniu, gdyż dokumentacja na ten
temat uległa zniszczeniu w 1990 r. Wskazuje się jednak, iż posługiwano się
rozmowami profilaktyczno-ostrzegawczymi prowadzonymi przez funkcjonariuszy
pionu IV SB oraz przedstawicieli lokalnych władz administracyjnych; nagrywaniem
i próbami dokonywania kwalifikacji prawnych homilii i innych wystąpień,
zainstalowaniem podsłuchu, inspirowaniem aktów wymierzonych w osobę prałata
na łamach lokalnej prasy, wysyłaniem anonimów z pogróżkami, fabrykowaniem
listów od parafian, które następnie przesyłano do Kurii Biskupiej i Episkopatu,
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a także działaniami operacyjnymi realizowanymi przez siatkę tajnych
współpracowników.19
W przypadku księdza Adama Sudoła mamy zatem do czynienia z relacją
między duchownym, a funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa, pozbawioną
całkowicie znamion współpracy w znaczeniu pozyskania tajnego współpracownika.
Należy przy tym wskazać, że rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, stanowiące
podstawę pracy operacyjnej SB, nie odnosiły pożądanych rezultatów, zaś sytuacja
stanu wojennego wzmogła jedynie jego zaangażowanie w działalność na rzecz
opozycji demokratycznej, z którą niewątpliwie sympatyzował. Z zachowanych
materiałów źródłowych nie wyłania się jakakolwiek niejasność, co do intencji ks.
Sudoła w kontaktach z SB, czy też próba manipulacji z jego strony w celu odniesienia
korzyści materialnych dla siebie bądź też pozyskania profitów dla parafii.
„Działalność antypaństwowa”. Przypadek ks. Bogusława Piechuty
Podobną postawę, aczkolwiek nieco bardziej wyrazistą i nieprzejednaną, co
znajdowało odzwierciedlenie w odmowie uczestniczenia nawet w rozmowach
profilaktycznych, wykazywał ks. zakonny o. Bogusław Piechuta – gwardian klasztoru
oo. Kapucynów w Krośnie. Ksiądz Piechuta stanowi wyraźny przykład prowadzenia
swoistej gry ze Służbą Bezpieczeństwa i Urzędem do Spraw Wyznań, co przejawiało
się w dowolnym uczestnictwie w rozmowach, do których był zobligowany, jak
również w składaniu deklaracji bez pokrycia, co do wyeliminowania ze swych
publicznych wystąpień treści pozareligijnych. Poszukując uzasadnienie dla tego typu
manewrów można przypisać je chęci uzyskania zezwolenia na budowę punktu
katechetycznego. Niemniej jednak za istotniejsze elementy szkodliwej działalności
o. Piechuty uznano, podobnie jak w większości innych przypadków, upolitycznienie
treści głoszonych kazań, wśród nich zaś krytykę stanu wojennego i działalności
władz, a także sugestywny wystrój kościoła. Ponadto, swego rzeczywiście
jednoznacznego w swym charakterze stosunku do władz PRL dowiódł o. Piechuta
dokonując poświęcenia tablicy upamiętniającej pomordowanych w stanie wojennym
robotników, co jako jeden z wielu zarzucanych mu czynów niegodnych osoby
duchownej, przyczyniło się do nadania mu przez władze lokalne miana
zdeklarowanego antykomunisty i sympatyka podziemnej „Solidarności”. Jednakże
pomimo rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych przeprowadzanych przez
funkcjonariuszy pionu IV SB, rozmów wyjaśniających z władzami lokalnymi, a nawet
rozmów monitujących odbywanych z własnymi zwierzchnikami sposób pełnienia
posługi duszpasterskiej przez o. Piechutę nie uległ zmianie, co więcej, nie tylko
dowiódł on pewnej niesubordynacji względem ojców przełożonych, ale także
w trakcie przesłuchania w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych
(WUSW) otwarcie krytykował ordynację wyborczą do rad narodowych oraz represje
wobec działaczy podkarpackiej „Solidarności”, co w żaden sposób nie mogło
przyczynić się do jakiegokolwiek załagodzenia coraz bardziej napiętej sytuacji. Na
postawę o. B. Piechuty nie wpłynęła nawet interwencja Adama Łopatki, ministra –
kierownika Urzędu do Spraw Wyznań u abp. Bronisława Dąbrowskiego.
Zdecydowano się więc wzmóc działania operacyjne wobec duchownego, wzywając
go na dalsze rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z funkcjonariuszami SB
19
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i przedstawicielami władz lokalnych. Zakazano również wyjazdu poza granice Polski
poprzez kilkukrotną odmowę wydania paszportu, zainstalowano podsłuch
telefoniczny, nagrywano kazania i analizowano je pod kątem zgodności z prawem,
zaangażowano w czynności operacyjne siatkę tajnych współpracowników, wysyłano
anonimowe listy, a także utrudniano bieżącą działalność duszpasterską, co wyrażało
się w inspirowaniu czynności administracyjnych mających na celu wymuszenie na
władzach kościelnych jego odwołania z funkcji gwardiana klasztoru oo. Kapucynów
w Krośnie.20
Podobnie, jak w przypadku ks. Sudoła, zachowane meldunki operacyjne SB,
dowodząc tego, iż podstawą zintensyfikowania działań operacyjnych wobec
duchownego była działalność postrzegana przez organa władzy jako
antypaństwowa21 i podobnie jak w odniesieniu do poprzedniej osoby, metodą
operacyjną o pierwszorzędnym znaczeniu były rozmowy profilaktycznoostrzegawcze. Rzeczywisty charakter tej metody oddaje określenie zawarte
w meldunku dziennym płk. Jana Żaka, zastępcy komendanta wojewódzkiego MO
ds. Służby Bezpieczeństwa w Krośnie do MSW, w którym mowa jest o potrzebie
zastosowania wobec o. Piechuty działań represyjno-ostrzegawczych: „Teksty
wystąpień Z. Zawojskiego i o. B. Piechuty zostaną poddane analizie prawnej.
Ponadto wobec tych osób podjęte zostaną działania represyjno-ostrzegawcze”.22
W tym miejscu warto jednak zauważyć, że wprawdzie katalog przedsięwziętych
środków operacyjnych, podobnie jak zastosowanych metod może wydawać się
prima facie nadmierny, niedostosowany i nieadekwatny do sytuacji o. Piechuty,
skoro usilnie dążono do uniemożliwienia mu zwyczajnych czynności
duszpasterskich, to jednak jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby treść jednego
z pism wojewody krośnieńskiego skierowanego do prowincjała oo. Kapucynów
o. Jerzego Pająka, w którym czytamy: „w dalszym ciągu prowadzi działalność
naruszającą interes państwa i obowiązujący porządek prawny […] szczególne
nasilenie tych działań nastąpiło w dniu 13. X. br. W dniu tym zorganizowano
uroczystą mszę za Ojczyznę, w której wzięli udział byli działacze NSZZ
„Solidarność”. Na terenie kościoła wywieszono ulotki o treściach nawołujących do
bojkotu wyborów do Sejmu (np. zawierające stwierdzenia: Głosując wybierasz
„głód”, „nędzę”, „terror”)”,23 trudno jest jednoznacznie stwierdzić, że taka postawa
mogła nie wzbudzać czujności ze strony organów bezpieczeństwa i że istotnie nie
zagrażała ona systemowi politycznemu. Istnieje zatem pewne prawdopodobieństwo,
iż działania aparatu bezpieczeństwa zmieniłyby swą postać i intensywność, gdyby
zmianie uległa również postawa o. Piechuty, co jednak do końca sprawowania jego
posługi, w okresie PRL, nie nastąpiło.
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„Szacunek dla rozmówcy, jakim był pracownik SB”. Przypadek ks.
Mirosława Drozdka
Z odmiennym typem relacji duchownych na działania SB mamy do czynienia
w kontekście prób pozyskania osoby do współpracy. Istnieją oczywiście sytuacje
niebudzące żadnych wątpliwości, co do charakteru utrzymywanych stosunków
z funkcjonariuszami, jednak niejednokrotnie trudno jest określić rzeczywiste intencje
kandydatów na tajnych współpracowników, niestroniących od wielokrotnych rozmów
i spotkań, co dodatkowo komplikuje wysoki stopień złożoności utrzymywanych
kontaktów.
Tego rodzaju relację, stanowiącą swego rodzaju osobiste świadectwo księdza
zaprzyjaźnionego z funkcjonariuszem SB, a zarazem ukazującą w ogólnych
zarysach niejednoznaczność osobowości pracownika aparatu bezpieczeństwa,
obrazuje przypadek ks. Mirosława Drozdka, zaangażowanego w działalność
zakopiańskiej „Solidarności” i majora Andrzeja Szczepańskiego, z którym
utrzymywał on życzliwe, przyjacielskie kontakty, a także przekazywał w towarzyskich
rozmowach interesujące SB informacje i dokumenty. Podjęciu jakiejkolwiek
współpracy ks. Drozdek jednak kategorycznie zaprzecza, zaś wszelkie insynuacje
na ten temat wynikają najprawdopodobniej z zażyłej relacji łączącej go ze
wspomnianym oficerem, którą duchowny charakteryzuje następująco: „Ksiądz nigdy
nie może zapomnieć, że jest księdzem i że nie jest mu obojętny stan duszy każdego
człowieka, choćby był wrogiem. Przyszedł czas głębokiej, duszpasterskiej refleksji.
Wszyscy mają prawo powrotu do Boga. Nawet najwięksi zbrodniarze i grzesznicy.
Jeden z pracowników SB zawarł związek małżeński i uregulował swoje sprawy przed
Bogiem. Potrzebny był czas katechezy, przygotowania do zawarcia małżeństwa
i spełnienie wszystkich przepisów kościelnych. Za zgodą i w porozumieniu z jednym
z Biskupów w Kurii Krakowskiej zostało to wszystko dokonane. […] Cieszę się, że
mogłem coś zrobić dla tego człowieka. Kontakt z nim obrócono przeciwko mnie. Jest
to cena, jaką ksiądz płaci czasem za swe duszpasterstwo”.24
Fragment innej wypowiedzi księdza również odnosi się do niesłuszności
wypowiadanych wobec niego sądów: „Mogę tylko ubolewać, że mój szacunek dla
rozmówcy, jakim był pracownik SB, został tak wykorzystany. Przykro mi, że ludzie
nie znający dokładnie tych problemów, mogli ulec pokusie […] Jednak przepraszam
wszystkich, których artykuły na mój temat w prasie i przekazywane informacje
w innych mediach mogły osłabić w wierze i patriotyzmie”.25
Można jednak rozważać, czy informacje przekazywane podczas spotkań
rzeczywiście nie miały negatywnego wpływu na osoby, których dotyczyły, niemniej
jednak istotniejsza wydaje się być świadomość samego „informatora”, co do
możliwości zaszkodzenia komukolwiek. Jeśli bowiem jej nie było, trudno czynić
zarzut o świadomą i dobrowolną współpracę. Natomiast co do skuteczności działań
operacyjnych wobec ks. Drozdka, ostatecznie przyniosły one efekt niespodziewany
nie dla duchownego, lecz oficera, najbardziej zaangażowanego w sprawę jego
pozyskania do współpracy, skutkując tym, iż mjr Szczepański wziął potajemny ślub
kościelny, przyzwolił na bierzmowanie córki, a ostatecznie w 1990 r. dobrowolnie
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zakończył pracę w resorcie.26 Wskazuje to zarazem, iż w tym przypadku życzliwość
i wzajemna sympatia księdza i funkcjonariusza SB nie były grą operacyjną,
prowadzoną przez tego ostatniego.
„Świadoma i dobrowolna współpraca z SB”. Przypadki postaw
niejednoznacznych
Kolejnym zagadnieniem, które pozwala na pośrednie odtworzenie reakcji
duchowieństwa na działania operacyjne Departamentu IV i jego terenowych
odpowiedników jest właśnie świadoma i raczej dobrowolna, bo przecież na tym
opiera się jej skuteczność i przydatność dla aparatu bezpieczeństwa, współpraca
duchownych z odpowiednimi komórkami SB. Przypadki wejścia w tego rodzaju
relacje z oficerami prowadzącymi obszernie opisuje ks. T. Isakowicz-Zaleski
w publikacji pt. Księża wobec bezpieki, przy czym najbardziej charakterystyczne są
odpowiedzi na listy przesłane przez niego do osób, co do których zachowane
dokumenty wskazują jednoznacznie na podjęcie współpracy. Niemalże w każdej
z tych odpowiedzi, utrzymywanych niekiedy w tonie bardzo agresywnym, pojawiają
się swego rodzaju sprostowania, co do informacji opartych na wspomnianych już
dokumentach przechowywanych w IPN, a przytaczanych przez ks. IsakowiczaZaleskiego.
A oto jeden z przykładów zabiegania o swoje dobre imię i nieposzlakowaną
opinię przez ks. Gerarda Brumirskiego: „Nigdy! Nigdy nie podpisywałem jakiegoś
dokumentu dla tych ludzi. Nigdy nie podpisywałem jakichkolwiek zobowiązań czy
współpracy. Nigdy! Nigdy nie pisałem jakiegoś „donosu”, „dokumentu”,
„sprawozdania” czy nie wiem czego! Nigdy, nie brałem żadnych pieniędzy! (Zresztą
nawet nie proponowali). I nie wiem, na jakiej podstawie Ksiądz twierdzi w swoim
liście, że istnieją dokumenty wskazujące niezbicie, na moją współpracę. Pisze
Ksiądz, że jestem zarejestrowany, ale to ktoś musiał mnie sam zarejestrować bez
mojej wiedzy ani świadomości! Księdza praca nigdy nie będzie „obiektywnym
spojrzeniem” – jak Ksiądz pisze do mnie – jeżeli będzie wierzył w to, co pisze dalej:
„nikt już nie wierzy, że akta IPN są sfałszowane”. A ja nie wierzę i twierdzę, że to
musi być fałszywe […]”.27
Przykłady tego typu odpierania zarzutów można by mnożyć, jednak nie wydaje
się uzasadnione domniemywać, iż pracownicy i funkcjonariusze SB fabrykowali na
taką skalę dokumenty i dowody, zaś wszyscy ci duchowni, którzy rzekomo niczego
nie byli świadomi, rzeczywiście nie wiedzieli do czego ich rozmowy i spotkania
ostatecznie mogą się sprowadzać. Oczywiście z pewnością istnieje jakiś odsetek
duchownych do tego stopnia podatnych na manipulację, iż z czasem zatarła się
u nich świadomość rzeczywistych celów, do jakich zamierzano ich pozyskać. Nie
powinno to jednak stanowić generalizacji, pozwalającej usprawiedliwić każdy
przypadek współpracy. Ponadto, o czym zresztą również pisze ks. Zaleski, istniały
przypadki osób, które werbunkowi się oparły, co również zostało udokumentowane,
jak też sytuacje tzw. pozornej współpracy, przy której brak świadomości, iż jest się
zarejestrowanym jako TW, stanowi cechę konstytutywną tejże formy utrzymywania
kontaktów z SB.

26
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Ibid., s. 258.
T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków 2007,
s. 462.
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W przytoczonych załącznikach zachowało się również oświadczenie,
wskazujące na to, iż rzeczywiście dokumentacja sporządzana przez właściwych
kompetencyjnie funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa nie była nagminnie
zafałszowywana, a osoby rozpracowywane i pozyskiwane do współpracy, miały
świadomość tego faktu, jak również wpływ na sposób relacjonowania spraw
i udzielania informacji, o które były indagowane: „Pragnę przekazać do wiadomości
wszystkim zainteresowanym, że przez wiele lat pod wpływem różnych form szantażu
współpracowałem z Urzędem Bezpieczeństwa w Krakowie. Mogę powiedzieć
zgodnie z sumieniem, że starałem się tak przedstawiać sprawy, by nikomu nie
szkodzić”.28
Niezależnie jednak od kwestii późniejszych refleksji duchownych w jakimś
stopniu zaangażowanych w kontakty z SB, należy także spojrzeć na najczęściej
powtarzające się powody aprobaty, co do współpracy, a niekiedy i dążenia do
uzyskania korzyści w zamian za nią. Tak więc o zgodę na wyjazd zagraniczny,
a w perspektywie gwarancję, iż ewentualne zyskanie sakry biskupiej nie będzie
wetowane przez władze państwowe ubiegał się ks. Juliusz Paetz, późniejszy
arcybiskup poznański, zarejestrowany w 1978 r. jako KI (kontakt informacyjny) ps.
„Fermo”.29 Według ks. Sakowicza-Zaleskiego ks. Paetz po około dwóch latach
rozmów z oficerem wywiadu, odmówił dalszej współpracy.30 Należy jednak w tym
miejscu zauważyć, że wbrew opinii ks. Isakowicza-Zaleskiego, nie można
jednoznacznie orzec, czy ks. Paetz podjął rzeczywistą, świadomą i dobrowolną
współpracę z wywiadem PRL. Jak twierdzi bowiem prof. Jan Żaryn „kontakt
informacyjny absolutnie nie oznacza współpracownika SB”, dodając, że Służba
Bezpieczeństwa dopuszczała zarejestrowanie jako „kontakt operacyjny” osoby,
która nie była jej agentem.31 Ten tok rozumowania zdaje się potwierdzać również
samo postrzeganie „kontaktu informacyjnego” przez pracowników wywiadu PRL,
wedle którego „stosunki między oficerem wywiadu a kontaktem informacyjnym mogą
opierać się na różnych, zależnych od sytuacji, postawach. Mogą to być stosunki
oficjalne, w których podtrzymaniu zainteresowany jest kontakt informacyjny z tytułu
zajmowanego stanowiska lub wykonywanego zawodu (np. właściciel biura podróży,
impresario, handlowiec). W innych przypadkach stosunki ułożą się na płaszczyźnie
prywatnej, towarzyskiej czy też na zasadzie jakichś zobowiązań kontaktu
informacyjnego wobec oficera wywiadu.32 Na możliwość braku świadomość
współpracy z SB ze strony osoby, która z racji pełnionych przez siebie funkcji
musiała co jakiś czas odbywać spotkania z oficerami, stanowiącej zarazem cechę
różnicującą w odniesieniu do kategorii „tajnego współpracownika” wskazuje także
Paweł Piotrowski w publikacji „Specyfika pracy operacyjnej wywiadu PRL”:
„Cechami odróżniającymi KI od agenta były przede wszystkim brak świadomie
wyrażonej zgody na współpracę z wywiadem i pełnego podporządkowania się jego

Przytoczony fragment stanowi część listu nadesłanego do ks. Isakowicza-Zaleskiego w dniu 25 sierpnia
2006 r. Trudno jednak odczytać własnoręczny podpis duchownego, a tym samym ustalić jego
tożsamość w sposób niebudzący wątpliwości, ibid., s. 502.
29
T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej…s. 274.
30
Ibid.
31
J. Żaryn, „Kontakt informacyjny” absolutnie nie oznacza współpracownika SB, https://ekai.pl/prof-zarynkontakt-informacyjny-absolutnie-nie-oznacza-wspolpracownika-sb/, (dostęp: 13.04.2022).
32
Środki i metody pracy wywiadu PRL, oprac. Departament I, 1973, [w:] S. Cenckiewicz, Współpracownicy
wywiadu PRL, http://www.videofact.com/wspolpracownicy_wywiadu_prl.html., (dostęp: 13.03.2022).
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dyspozycjom […]”.33 Dlatego też w przypadku ks. Juliusza Paetza trudno z całą
pewnością stwierdzić, jaki charakter miały jego kontakty z funkcjonariuszami
wywiadu, jak również określić stopień jego świadomości, co do charakteru tych
spotkań.
Inny charakter miała sprawa zarejestrowania ordynariusza tarnowskiego,
ks. Wiktora Skworca, jako TW „Dąbrowski”. Został on zatrzymany 22 marca 1979 r.
podczas powrotu samochodem z Ustki do Katowic, kiedy to patrol milicyjny
spostrzegł, iż przewozi tzw. żywność delikatesową, stanowiącą w PRL towar
deficytowy. W zamian za rezygnację z propagandowego nagłośnienia całej sprawy
ks. Skworc podjął kontakty ze SB. Zrezygnował z wynagrodzenia za przekazywane
informacje, poprzestając jedynie na dwukrotnym przyjęciu paczek delikatesowych.34
Z całokształtu informacji przekazywanych funkcjonariuszom istotna wydaje się
być kwestia rodzaju zagadnień poruszanych podczas spotkań po wprowadzeniu
stanu wojennego: „Linia bpa Bednorza, kurii i moja była jasna: duchownych
zaangażowanych społecznie trzeba było bronić – może dlatego nie zostali
internowani czy aresztowani. Tak starałem się zawsze postępować. W czasie
rozmów z SB broniłem stanowiska Kościoła. Jednocześnie stanowczo unikałem
rozmów na tematy personalne, do czego druga strona nieraz zmierzała […]”.35 Co
ciekawe, ks. Skworc, odnosząc się do zgromadzonych na swój temat materiałów,
podkreśla: „Nie zamierzam polemizować z zawartością omówionych materiałów.
Oświadczam jedynie, iż nigdy nie wyraziłem zgody na współpracę,
a „zaszeregowanie” mnie przez SB jako TW było aktem jednostronnym, dokonanym
bez mojej wiedzy. […] Patrząc z dzisiejszej perspektywy, przyznaję, że z matni
zastawionej na mnie przez SB wychodziłem mało radykalnie. Zabrakło mi wówczas
odwagi. Dziś czuję się zobowiązany przeprosić za to. Nie usprawiedliwia mnie fakt
mieszania różnych płaszczyzn kontaktów z SB: tych formalnych, wynikających
z pełnienia obowiązków służbowych, i tych będących wynikiem szantażu. Wydaje mi
się jednak, że mogę wszystkim nadal patrzeć w oczy”.36 Osobista postawa
ks. Skworca, jak również szereg wątpliwości związanych z tą sprawą,37 dowodzi jak
skomplikowane mogły być wzajemne powiązania Służby Bezpieczeństwa
i duchownych oraz jak trudno poczynić rozgraniczenie między spotkaniami
faktycznie oficjalnymi, a tymi będącymi rezultatem tajnej współpracy.
Natomiast, jeśli chodzi o sytuację, w której rzeczywiście osoba figurująca
w aktach SB, mająca swój pseudonim i spotykająca się z funkcjonariuszami nie była
zainteresowana współpracą w ścisłym znaczeniu tego słowa, można przywołać
postać o. Konrada Hejmo. Kontrowersje wokół możliwość jego współpracy z SB
rozpoczęły się od opublikowania „Raportu: sprawa o. Konrada Hejmo: działania
Służby Bezpieczeństwa przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1975-1988”
33

P. Piotrowski, Specyfika pracy operacyjnej wywiadu PRL, http://polska1918-89.pl/pdf/specyfika-pracyoperacyjnej-wywiadu-prl,5493.pdf, [data dostępu: 13.04.2022]. Zob. również: id., Formy działalności
operacyjnej wywiadu cywilnego PRL. Instrukcja o pracy wywiadowczej Departamentu I MSW z 1972 r.,
http://polska1918-89.pl/pdf/formy-dzialalnosci-operacyjnej-wywiadu-cywilnego-prl.-instrukcja-opra,5045.pdf, (dostęp: 13.04.2022).
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T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej…
35
Chodziłem po cienkim lodzie, rozmowa z bp. Wiktorem Skworcem, „Gość Niedzielny”, nr 40/2006.
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W. Skworc, Dopowiedzenie, „Gość Niedzielny”, nr 46/2006.
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A. Grajewski, ks. J. Myszor, W zwierciadle SB, „Gość Niedzielny”, nr 45/2006, A. Dziurok, „W matni” –
kontakty księdza Wiktora Skworca ze Służbą Bezpieczeństwa, [w:] „Aparat represji w Polsce Ludowej
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opracowany przez historyków IPN.38 W myśl tego dokumentu o. Hejmo został
pozyskany do wieloletniej współpracy ze służbami PRL oraz był świadom
faktycznych celów spotkań i charakteru informacji udzielanych oficerom
prowadzącym.39 Jego cechy charakterologiczne wskazane przez oficerów SB
w charakterystyce osobowości „Dominika” sprzyjały najprawdopodobniej
utrzymywaniu częstych kontaktów, a przede wszystkim stawiały go w centrum
zainteresowania Służby Bezpieczeństwa w stopniu o wiele większym, aniżeli księży
parafialnych czy hierarchów Kościoła przystających na współpracę chętnie
i stosunkowo „łatwych” do pozyskania.
W ocenie organów bezpieczeństwa: „„Dominik” prezentuje sobą typ człowieka
otwartego na problemy świata współczesnego. Z zainteresowaniem przyjmuje tzw.
nowinkarstwo w Kościele, jest zwolennikiem wdrażania w Kościele nowych form
duszpasterstwa. Identyfikuje się bardziej z zakonem i klerem zakonnym niż
z Kościołem w ogóle i klerem diecezjalnym. […] odnosi się krytycznie do hierarchii
Kościoła katolickiego w Polsce. Jest zwolennikiem dialogu z władzami państwowymi
[…] Z dezaprobatą odnosi się do podejmowania przez księży działań o charakterze
antypaństwowym […] Posiada miłą powierzchowność, bezpośredni sposób bycia,
umiejętność zjednywania sobie sympatii otoczenia”.40
Mimo, iż wiele mogłoby wskazywać, że płaszczyzną relacji między SB,
a o. Hejmo była współpraca, to jednak inne światło na utrzymywane kontakty rzucają
słowa byłego funkcjonariusza SB, który w liście do Marka Komorowskiego z redakcji
bezpiecznapolska.pl, pisze: „Jestem byłym oficerem SB, wiele lat pracowałem
operacyjnie. Do moich zdań należało m. in. pozyskiwanie i prowadzenie TW (tajnych
współpracowników). W tej materii mam spore doświadczenie. W tym miejscu muszę
zaznaczyć, że ksiądz Hejmo nie był moim współpracownikiem, ani też nie jest mi
wiadomym, aby był współpracownikiem jakiegoś funkcjonariusza SB”.41 W obronie
o. Hejmo stanęły również osoby ze świata polityki i Kościoła tj. Marek Jurek,
Zbigniew Wassermann, Antoni Macierewicz, abp Sławoj Leszek Głódź, o. Jacek
Salij in.42 Również sam o. Hejmo stanowczo zaprzecza, jakoby jego kontakty z SB
nosiły znamiona współpracy43.
Jeśli zaś chodzi o samo nastawienie o. Hejmo do SB, można przypuszczać, iż
był on osobą otwartą na dialog, poszukującą płaszczyzny porozumienia, na gruncie
której istniałaby możliwość zapewnienia swobody działania dla swego najbliższego
A. Grajewski, P. Machcewicz, J. Żaryn, Raport: sprawa o. Konrada Hejmo: działania Służby
Bezpieczeństwa przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1975-1988, ipn.gov.pl/download/1/1319/11888.pdf, (dostęp: 13.04.2022).
39
Ibid.
40
Raport w sprawie pozyskania do współpracy w charakterze tajnego współpracownika kandydata ps.
„Dominik”, 21 II 1980, [w:] P. Raina, Anatomia linczu: sprawa Ojca Konrada Hejmo, Warszawa 2006,
s. 158-159.
41
Na list przesłany do Redakcji czasopisma internetowego www.bezpiecznapolska.pl autorstwa byłego
funkcjonariusza SB, powołuje się Peter Raina, który niewątpliwie sytuuje się w gronie obrońców
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współpracownikiem SB, P. Raina, Anatomia linczu…, s. 61.
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linczu…, s. 25-76.
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otoczenia duszpasterskiego: „W czasie rozmowy „Dominik” podejmuje każdy temat,
mówi obszernie i wyczerpująco […] Dla prezentowanego w rozmowie z nim
stanowiska pracownika SB wykazuje zrozumienie […] przyjmuje nasze sugestie, że
należy szukać z SB wspólnej płaszczyzny porozumienia, rozwiązywania problemów,
które mogą stwarzać sytuacje drażliwe czy konfliktowe, brania na siebie w pewnym
stopniu odpowiedzialności za losy prowincji i Kościoła”.44
Sytuacja tego duchownego potwierdza jednak w całej rozciągłości, jak daleko
idącą ostrożność należy zachować przy tego rodzaju próbach weryfikacji stopnia
zaangażowania duchowieństwa we współpracę z aparatem bezpieczeństwa.
Przykład o. Hejmo obrazuje również i to jak wielkiej zręczności intelektualnej
wymagały niekiedy spotkania z funkcjonariuszami SB, zwłaszcza w okresie stanu
wojennego, kiedy to inne formy dialogu z władzą państwową okazywały się
nieskuteczne, a kontakty z przedstawicielami organów bezpieczeństwa, często
z przyczyn obiektywnych, bywały konieczne.
„Pozorna współpraca z SB”. Przypadki nieefektywnego werbunku
Inną płaszczyzną uzewnętrznionych postaw duchowieństwa wobec SB było
zjawisko pozornej współpracy, wyrażające się w wielokrotnie ponawianych próbach
werbunku duchownych, które każdorazowo kończyły się fiaskiem. Niemniej jednak,
istniały przypadki kiedy to określoną osobę rejestrowano w charakterze tajnego
współpracownika mimo jej wyraźnych oporów przed jakimikolwiek relacjami ze
Służbą Bezpieczeństwa, zakładając, iż w miarę upływu czasu i zwielokrotniania
propozycji współpracy w zamian za określone korzyści, dana osoba jednak podejmie
gotowość do rozmów. Przykład stanowić może postać ks. Wojciecha Ziemby,
któremu nadano pseudonim, a który współpracy nie podjął: „Po wyjeździe za granicę
nasz pracownik, w oparciu o przekazany mu, a uzgodniony wcześniej z „C”, system
nawiązał z nim kontakt telefoniczny, usiłując namówić na spotkanie.
„C” kategorycznie odmówił kontaktu, uznając go za bezcelowy i groził ujawnieniem
prób nawiązywania z nim kontaktów przez nas względem przełożonych”.45
Niejednokrotnie SB po kilku nieudanych próbach sama rezygnowała z dalszego
werbunku i dokonywała wyrejestrowania z sieci agenturalnej. Jedna z notatek
funkcjonariusza SB odnosząca się do ks. Romana Sławeńskiego obrazuje to
następująco: „Z TW „Monika” trzykrotnie podejmowano próby nawiązania kontaktu
telefonicznego. Jednakże w ostatniej rozmowie telefonicznej kategorycznie odmówił
możliwości spotkań z pracownikami SB. W związku z powyższym proponuję
materiały złożyć w tut. Archiwum”.46
Jedną z cech różnicujących tego typu stanowisko od nastawienia
wskazującego otwartość na dialog i szukanie porozumienia z SB, nie będącego
jednak współpracą, jest właśnie to, iż w omawianym przypadku kategorycznie
odmawiano wszelkich kontaktów, poza tymi, które były niezbędne jedynie
w kontekście pełnienia obowiązków duszpasterskich, choć i w tych przypadkach
przynajmniej jedna ze stron traktowała wzajemne kontakty jako współpracę.
Sytuację tego rodzaju przedstawia relacja ks. Kazimierza Górnego ze Służbą
Bezpieczeństwa. Wprawdzie odbyta rozmowa werbunkowa może mieć znamiona
Zob. cytowany już Raport w sprawie pozyskania do współpracy w charakterze tajnego współpracownika
kandydata ps. „Dominik”…, s. 157.
Ks. T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej.., s. 225.
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współpracy, to jednak wiele też świadczy, iż sam duchowny był przekonany, że nie
współpracuje, a jedynie utrzymuje kontakty w niezbędnym zakresie. Co istotne,
przyświecała mu troska o sprawę budowy kościoła, zaś w kontaktach
z funkcjonariuszami SB kierował się wyraźnymi regułami: „nie składał doniesień na
innych duchownych czy osoby świeckie; nie ujawniał tajemnic kościelnych; nie
przekazywał informacji, które mogłyby skompromitować inne osoby; nie pobierał
wynagrodzenia; wreszcie – odmawiał spotkań poza plebanią”.47
I choć w relacjach duchowieństwa z SB trudno jest niekiedy wytyczyć wyraźną
granicę między dobrowolnością a przymusem, koniecznością, podyktowaną
obiektywnymi przesłankami a subiektywnym pragnieniem „pomagania” organom
bezpieczeństwa w zamian za różnego rodzaju gratyfikacje, to jednak typologiczne
wyróżnienie współpracy pozornej jako jednej z form utrzymywanych kontaktów z SB,
wydaje się być zasadne. Pozwala bowiem w większym stopniu wykazać niuanse
tych relacji, eliminując niekiedy jednoznaczną i zbyt powierzchowną ich
interpretację.
Zakończenie
Przedstawione przykłady duchownych, którzy w swej posłudze duszpasterskiej
zmagali się z działaniami organów bezpieczeństwa, w kontekście zarówno
zastosowanych metod pracy operacyjnej, które w okresie stanu wojennego, zostały
poważnie rozbudowane i zintensyfikowane,48 zwłaszcza w odniesieniu do
stosowanej dezinformacji i dezintegracji w ramach pracy samodzielnej Grupy „D”
Departamentu IV MSW, jak również w obszarze prób pozyskiwania ich do
współpracy w ścisłym tego słowa znaczeniu, ukazują jak wysoki stopień złożoności
przyjmowały kontakty duchownych z SB. Intencją niniejszej analizy w żadnej mierze
nie była próba „rozliczania” księży z ich kontaktów z organami bezpieczeństwa PRL,
ani tym bardziej ocenianie ich w kategoriach moralno-etycznych (prac naukowych
i publicystycznych o takim charakterze jest aż nadto). Celem tej pracy było jedynie
ukazanie, w sposób siłą rzeczy niewyczerpujący całej problematyki funkcjonowania
Kościoła w stanie wojennym, jak rozmaite formy zależności mogły przybierać
kontakty duchowieństwa ze służbami PRL i jak różne motywy im przyświecały.
Ze względu na przyjęte cezury, nie zostały omówione szczególnie istotne
przypadki zabójstw księży z powodów politycznych, do tej pory niewyjaśnionych
w sposób dostateczny. Mowa tu między innymi o ks. Jerzym Popiełuszce (zm.
w 1984 r.), ks. Stefanie Niedzielaku (zm. w 1989 r.), ks. Stanisławie Suchowolcu
(zm. w 1989 r.) i ks. Sylwestrze Zychu (zm. w 1989 r.). Każdy z nich zaangażowany
był w działalność opozycyjną, pomoc represjonowanym i działalność charytatywną.
Każdy wykazywał się postawą szczególnie nieprzejednaną w stosunku do Służby
Bezpieczeństwa i polityki aparatu partyjno-państwowego. Wobec każdego
prowadzone były zaawansowane czynności operacyjne, przy jednoczesnym
wykorzystaniu brutalnych metod zastraszania. Fakt, iż każdy z nich poniósł śmierć
już po zniesieniu stanu wojennego, trzech zaś w schyłkowym okresie Polski
Ludowej, skłania do dalszych zaawansowanych badań nad mechanizmami władzy
PRL, w tym zwłaszcza funkcjonowania aparatu represji, który przecież w żadnym
47
48
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okresie swego istnienia nie działał na własną rękę i bez przyzwolenia czynników
politycznych.
Streszczenie
Współpraca duchowieństwa z organami bezpieczeństwa PRL stanowi jedną
z najbardziej kontrowersyjnych kart powojennej historii Polski. Nawiązywanie tego
rodzaju relacji w okresie stanu wojennego czyni je jeszcze bardziej
niejednoznacznymi niezależnie od wewnętrznych motywacji i obiektywnych
przyczyn, które legły u ich podstaw. Niniejszy tekst podejmuje zatem jedynie próbę
nakreślenia najbardziej prawdopodobnych i najczęstszych motywów podejmowania
współpracy z SB, możliwych konsekwencji jej odmowy, jak również długofalowych
skutków uwikłania duchownych w relacje z funkcjonariuszami bezpieki. Opisani
duchowni obrazują najbardziej znamienne egzemplifikacje charakteru i podłoża
kontaktów z Departamentem IV MSW.
Słowa kluczowe: PRL, stan wojenny, Służba Bezpieczeństwa, Kościół
rzymskokatolicki.
Summary
The cooperation of the clergy with the security organs of the People's Republic
of Poland is one of the most controversial pages of the post-war history of Poland.
Establishing such relationships during the martial law period makes them even more
ambiguous, regardless of the internal motivations and objective reasons underlying
them. Therefore, this text is only an attempt to outline the most likely and most
common motives for undertaking cooperation with the SB, the possible
consequences of its refusal, as well as the long-term consequences of clergy
involvement in relations with security officers. The described clergy illustrate the
most significant examples of the nature and basis of contacts with the Fourth
Department of the Ministry of the Interior.
Key words: Polish Peoples Republic, a martial law, Security Service, Roman
Catholic Church.
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Konrad ZAMIRSKI
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
WOLNOŚĆ PUBLICZNYCH ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH
NA PRZYKŁADZIE KOŚCIOŁA NATURALNEGO W POLSCE

Wprowadzenie
Wolność publicznych zgromadzeń w Polsce, co do zasady jest uregulowana
w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach.1 Zgodnie z art. 2 tejże
ustawy z 24 lipca 2015 r. przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń – pkt 1)
organizowanych przez organy władzy publicznej oraz pkt 2) odbywanych w ramach
działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. Wolność zgromadzeń
wynika wprost z art. 57 Konstytucji RP,2 gdzie zapisano, iż każdemu zapewnia się
wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.
Ograniczenie tej wolności może określać ustawa. Tytułowa wolność zgromadzeń to
to nic innego jak wolność o charakterze politycznym, stanowiąca de facto służebny
charakter wobec wolności religijnej, będącej wolności słowa i zrzeszania się ważnym
elementem praw obywatelskich. Wolność zgromadzeń to także prawo
uzewnętrzniania religii.3 Historycznie ochrona prawna nie obejmowała także
zgromadzeń religijnych odbywających się wewnątrz kościołów lub miejsc
przeznaczonych do wykonywania kultu religijnego prawnie uznanych związków
religijnych, o ile odbywają się w sposób tradycyjnie ustalony lub przewidziany
w akcie, uznającym dane wyznanie, oraz do pochodów weselnych i pogrzebowych,
co wynikało z art. 27 ust. 1 lit b) wg ustawy z dnia 11 marca 1932 r.
o zgromadzeniach.4 Ten model ochrony dla religijnych zgromadzeń de iure został
utrzymany także współcześnie. Prawo o zgromadzeniach nie obejmuje zatem
zgromadzenia organizowanego przez organy do reprezentacji kościołów i innych
związków wyznaniowych.5 Wolność zgormadzeni stanowi dla związków
wyznaniowych wyraz praktykowania religijnego.6 Zgodnie z art. 4 ustawy – Prawo
o zgromadzeniach, przewiduje się realnie, iż w zgromadzeniach nie mogą
uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe i inne
niebezpieczne. Zgodnie zaś z art. 7 i 8 ustawy - Prawo o zgromadzeniach, organ
gminy może w całości zakazać zgromadzenia, jeśli jego cel lub odbycie sprzeciwiają
się ustawie lub przepisom prawa karnego.
Prawo do zgromadzeń religijnych zostało uregulowane w sposób specyficzny
i niejako dodatkowo w art. 29 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania,7 (dalej: u.g.w.s.w.) który wskazuje, że przepisy
o zgromadzeniach stosuje się do zebrań organizowanych przez związki religijne
na drogach i placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej.
1
2
3

4
5
6

7

Dz.U.2019.0.631 t.j.
Dz.U.1997.78.483.
J. Sułkowski, Objaśnienia do art. 57 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art.
1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 1253.
Dz.U.1932.48.450.
https://laboratoriumwolnosci.pl/slownik/wolnosc-zgromadzen/ (dostęp: 19.04.2022).
A. Mezglewski, Zarys statusu jednostki, [w:] Prawo wyznaniowe, red A. Mezglewski, H. Misztal,
P. Stanisz, Warszawa 2011, s. 97.
Dz.U.2017.0.1153 t.j.

86
Kościół Naturalny jest związkiem wyznaniowym działającym w ramach przepisów
u.g.w.s.w. Wolność zgromadzeń religijnych jest w polskim systemie prawa
wyznaniowego uregulowana też w ustawach partykularnych związków
wyznaniowych, przykładem może być art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,8 gdzie
wpisano, iż organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze
religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa
ruchu drogowego, z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej.
Pozostałe ustawy partykularne maja podobne regulacje. Realizacja zamierzeń
publicznych zgromadzeń dla związków wyznaniowych na drogach, placach
publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej wymaga stosownych
zawiadomi organu zarządzającego tym miejscem.
Niniejszy artykuł ma scharakteryzować wolność publicznych zgromadzeń na
przykładzie praktyk religijnych Kościoła Naturalnego w Polsce, w ramach
konstytucyjnej wolności uzewnętrzniania się określonej w art. 53 ust. 29 polskiej
ustawy zasadniczej.10
Statut Kościoła Naturalnego w Polsce
Kościół Naturalny jest w Polsce nowym związkiem wyznaniowym
zarejestrowanym w dziale A Rejestru Kościołów i związków wyznaniowych z końcem
2021 r. jako nr 190.11 Wg decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
3.12.2021 r. wydanej z mocy art. 34 ust. 1 u.g.w.s.w. oraz par. 2 pkt 1 i 5 ust. 1
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.03.2019 r.
w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych,12 wskazuje się, że
po rozpoznaniu wniosku z 23 grudnia 2019 r. wpisuje się ten związek wyznaniowy
do tego rejestru. Siedziba obecna Kościoła jest w Gdańsku przy ul. Kartuskiej
191a.13 Obecnie kościół posiada kilka gmin wyznaniowych: Kochanowo, Gościcino
II, Rudy, Rudy II, Katowice, Wołomin, Międzyrzecze Dolne, Sulejówek, WarszawaWesoła, Pogórze.14 Realnie miejsc gdzie znajdują się miejsca kultu jest znacznie
więcej.15
Kościół Naturalny w Polsce działa w oparciu o Statut Kościoła Naturalnego.
Statut stanowi załącznik do decyzji Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji
z 3.12.2021 r., znak: DWRMNiE-WROOA-65350-1/2019. Zgodnie z preambułą
8

Dz. U. 2019.0.1347 t.j.
H. Misztal, Wolność religijna, [w:] Prawo wyznaniowe, red, H. Misztal, Lublin 2000, s. 227-228.
Dz.U.1997.78.483.
11
Poz. 170. Dane z działu A: KOŚCIÓŁ NATURALNY, Reprezentacja: Naczelna Kościoła Hanna Czubek,
woj. Pomorskie ul. Kartuska 191a, 80-122 Gdańsk.
file:///C:/Users/HP8100/Downloads/15__04__2022__koscioly__i__zwiazki__wyznaniowe.pdf (dostęp:
21.04.2022).
12
Dz.U. 1999. 38.374.
13
Decyzja z 3.12.2021 r., znak: DWRMNiE-WROOA-65350-1/2019, s. 1-11.
14
Pismo Rady Kościoła Naturalnego do MSWiA z dnia 21.03.2022 r., MSWIA AAD816029, s. 1-2.
15
W Polsce Kościół Naturalny działa w: Annapol, Banino, Banino II, Banino III, Bartoszyce, Bielsko-Biała,
Biskupiec, Bydgoszcz, Bytom, Chwaszczyno, Dęba, Gdańsk, Gdańsk II, Gdańsk II, Gdańsk IV, Gdynia,
Gdynia II, Gościcino, Górki Wielkie, Juszkowo, Kamień Śląski, Katowice, Kluczbork, Knyki,
Kościerzyna, Kraków, Legnica, Międzyrzecze Dolne, Najdymowo, Pogórze, Przemiłów, Przetoczyno,
Rudy, Rudy II, Sierakowice, Skarlin, Sopot, Sulejówek, Słupsk, Tarmno, Trzepowo, Warszawa Wesoła,
Wejherowo, Wierciny, Wilkowice, Wilkowice II, Wola Karczewska, Wołomin, Łeba, Łódź, Łódź II, Żelki
– Miejsce Kultu, Cmentarz.
9

10

87
Kościół ten powołany zostaje, aby głosić i szerzyć odwieczne, pierwotne,
niezmienne i przyrodzone prawa boskie, zawarte w naturze. Stanowi to jedyną
prawdę otrzymaną w darze jako dzieło Stwórcy Wszechświata. Wspólnota zrzesza
ludzi suwerennych uznających nad sobą wyłącznie Stwórcę i jego sąd oraz jego
z poszanowaniem wszelkiego normatywu międzynarodowego i państwowego
prawa. Wierni Kościoła uznają miłość, troskę, wiedzę i zrozumienie, wolność
fizyczną psychiczną (zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka) wolność
sumienia, wrodzone poczucie sprawiedliwości, szacunek, godność, jako element
niezbędny w porządku świata.
Obecny statut liczy 37 artykułów rozmieszonych w VII rozdziałach. Rozdział I,
pt. „Przepisy ogólne”, zawiera 5 artykułów. Zgodnie z art. 1 tego dokumentu, statuuje
się nazwę Kościoła Naturalnego. Art. 2 w ust. 1-3 wskazuje, że Kościół ten działa
w całej Rzeczypospolitej Polskiej, ale może działać także poza granicami naszego
kraju z poszanowaniem przepisów prawa międzynarodowego.16 Członkowie tego
związku wyznaniowego uznają, za najważniejsze prawo, stanowiące prawo
rdzennych ludzi, z poszanowaniem norm międzynarodowych i prawa państwowego.
Zgodnie z art. 3 siedzibą Kościoła jest Gdańsk. Art. 4 stanowi, że ten związek
wyznaniowy jest niezależny organizacyjnie i finansowo. Art. 5 określa, iż osobowość
prawną ma Kościół jako całość i Gminy Wyznaniowe. Organami w Kościele są dla
Kościoła jako całości: Naczelny/a Kościoła, Rada Kościoła. Organami dla Gmin
wyznaniowych są: Przełożony/a Gminy Wyznaniowej. Rozdział II, pt. „Cele
działalności i zasady realizacji”, obejmuje art. 6-7. Wg art. 6, celem tego związku
wyznaniowego jest głoszenie Praw Naturalnych Stwórcy Wszechświata,
urzeczywistnienie ich w codziennym życiu. Zgodnie z doktryną Kościół działa
również na rzecz ograniczenia negatywnych aspektów relacji międzyludzkich
i zżycia społecznego, m.in. demoralizacji i przestępczości. Zgodnie z art. 7 Kościół
ten może m.in: organizować zgodnie z doktryną nabożeństwa, obrzędy religijne
i modlitwy, prowadzić nauczanie swojej doktryny indywidualnie i zbiorowo,
organizować zebrania i odczyty, koncerty o celach religijnych edukacyjne, naukowe,
zdrowotne, prowadzić działalność opiekuńczą i charytatywną, współpracować
z innymi kościołami, prowadzić dzielność gospodarczą i wydawniczą, prowadzić
placówki: oświatowe, naukowe i inne, oraz prowadzić dzielność niegospodarczą.
W kolejnym rozdziale III, zatytułowanym „Członkowie Kościoła”,17 w art.
8-16, stanowi się o tym, że w skład tego związku wyznaniowego wchodzą duchowni
i świeccy wierni. Członkowie kościoła jest osoba, która dobrowolnie akceptuje jego
doktrynę i złożyła deklaracje pisemną. Art. 10, wskazuje, ze członkostwo ustaje
z chwilą śmierci, wykluczenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu. Art. 11
określa obowiązek członków do życia moralnego i zgodnie z doktryną. Art. 14-16
określają kto może być duchownym, tj. ma nieskazitelny charakter, ukończył 18 lat,
zdał egzamin z doktryny Kościoła. Statut określa prawa i obowiązki duchownych
w sposób precyzyjny. Wśród obowiązków duchownych poza życiem zgodnym
z doktryną jest także organizowanie i przewodniczenie obrzędom religijnym.
Duchowni sprawują posługę religijną, szkolenia, pełnienia funkcji katechetów.
Rozdział IV wskazuje wg tytułu „Organy Kościoła”, to art. 17-24. Organem jest Rada,
składająca się z 5-13 członków. Członkowie założyciele są dożywotni. Kadencja
16
17

Statut Kościoła Naturalnego, s. 1-3.
Statut Kościoła Naturalnego, s. 4.
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członka Rady poza członkami założycielami jest 5-letnia.18 Rada podejmuje decyzje
w formie uchwał. Naczelny/a Kościoła reprezentuje Kościół, pełni zwierzchnictwo
nad duchownymi, zarządza mieniem ruchomym i nieruchomym, przewodniczy
Radzie . Naczelny/a to osoba która ma nie mniej niż ukończone 30-lat, ma właściwą
moralność, ma dokonała znajomość doktryny, potwierdzoną uchwałą Rady.
Rozdział V, „Gmina wyznaniowa i jej organy”,19 to art. 25-29. Gminy
wyznaniowe to podstawowe jednostki organizacyjne tego związku wyznaniowego.
Rozdział VI, to „Finanse i majątek Kościoła”. Źródłami dochodu są: ofiary finansowe,
darowizny, spadki, zbiórki, subwencje i dotacje, dochody z dzielności gospodarczej,
inne źródła zgodne z prawem.20 Ostatni VII rozdział, „przepisy końcowe” obejmuje,
art. 34 i art. 35 określające zmianę statutu oraz zasady rozwiązania i likwidacji
Kościoła, w tym jego majątku.21
Reasumując przepisy Statutu tego związku wyznaniowego w żaden sposób nie
określają wprost uroczystości religijnych lub zgromadzeń religijnych o charakterze
publicznym, choć oczywiście wskakuje się w nich na praktyki i obrzędy religijne. Ich
skala, wielkość w zależności od ilości wyznawców i sympatyków może być przecież
i większa i mniejsza w zależności od potrzeb tej nowopowstałej wspólnoty religijnej.
Doktryna i praktyki religijne Kościoła Naturalnego
Doktryna Kościoła Naturalnego wskazuje, że najwyższym sacrum jest dla
wyznawców tego związku wyznaniowego Stwórca świata – inne religie określają go
Bogiem. Stwórca jest jeden i w każdego tchnął życie- inne religie określają ten
element duszą. Członkowie kościoła łączą się każdego dnia ze Stwórcą
w modlitwie. Rozmowa ze stwórcą stanowi ważny element przepełniony miłością do
siebie i innych istot, tymi istotami są: drzewa, las, dom, rośliny, zwierzęta, pole, łąka,
łany zboża, trawy i najmniejszy kamień.22
Wyznawcy tego kościoła widzą sacrum w każdym elemencie ożywionej natury,
ale i nieożywionej. Jest to coś, co sprawia, że roślina rośnie. Coś co sprawia, że
zwierzę żyje. To coś jest iskrą Stwórcy. Miłość stwórcy jest elementem, który
stworzył świat i wszelkie istoty na tym właśnie świecie, od bakterii, poprzez całe
galaktyki i wszechświat. Człowiek został jako dzieło Stwórcy usytuowany w pełnymi
i doskonałym świecie. Prawa nadane przez Stwórcę mogą być nadawane
i zmieniane. Stwórca wg wyznawców tego związku wyznaniowego wszystkim
zaradza i wszystkim się rozkoszuje. Obowiązkiem każdej istoty jest dbanie
i poszanowanie siebie. Wiara wg wyznawców to częściowe życie duchowe.
Autentyczne prawa są zawsze prawidłowe, a tam gdzie są prawa, tam jest
i prawodawca. Prawa Stwórcy są ponad czasem i przestrzenią. Te prawa dotyczą
człowieka i każdej żywej istoty, są to: prawo do życia, prawo do własności, prawo do
wolności osobistej, prawo do samoposiadania oraz prawo do owoców swojej pracy.
Wiary nie można dosłownie wytłumaczyć – wiara stanowi coś co się odczuwa
w sercu, wewnątrz ciała i umysłu, stanowi miłość Stwórcy.23 Wszyscy ludzie wobec
Statut Kościoła Naturalnego, s. 3.
Statut Kościoła Naturalnego, s. 5-7.
Statut Kościoła Naturalnego, s. 7.
21
Statut Kościoła Naturalnego, s. 8.
22
Decyzja z 3.12.2021 r…, s. 3.
23
Dokumenty Rejestrowe Kościoła Naturalnego: Odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia informacji
Komitetu założycielskiego w Porozumieniu z radą Kościoła, s. 1-7.
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Stwórcy są równi. Prawa i dary Stwórcy wobec ludzi są równe wobec wszystkich
istot. Człowiek jako istota rozumna odpowiada indywidualnie za swoje czyny.
Wyznawcy tego związku wyznaniowego wierzą, że dusza ludzka jest nieśmiertelna.
Odnośnie rytuałów i praktyk, które stanowią o realizacji wolności religijnej,24 to
możemy je podzielić na indywidualne oraz grupowe. Indywidualne są realizowane
w ramach własnych potrzeb. Grupowe są realizowane jest to czas modłów
i medytacji czasu nowiu i w pełni. Przed rejestracją były to spotkania w prywatnych
domostwach lub w plenerze. Taki element religijność i jest normalnym następstwem
art. 53 ust 2i 5 Konstytucji RP.25 Takimi spotkaniami dużymi w pełni wskazano na
dni: 2 września, 31 października, 30 listopada i 30 grudnia, spotkania stanowiące
medytacje wznoszące i oczyszczające. W nowiu wskazano daty spotkań na
7 wrzesień, 16 października 15 listopada i 14 grudnia. Spotkania mające na celu
wzrastanie i budowanie. Rada Kościoła spotyka się minimum raz w tygodniu
w celach administracyjnych, wspierania, rozwiazywania problemów.
Nadto spotkania Kościoła Naturalnego w ramach form życia religijnego
obejmuje analogiczne spotkania jak uroczystości Koptów jako pierwszych
chrześcijan. Spotkania mają na celu wspólną medytację – modlitwę. Prowadzi się
wspólne nauki i rozmowy, filozoficzne debaty, jest to też dzielenie się chlebem,
wiedzą i doświadczeniem. Codzienne medytacje odbywają się o wschodzie
i zachodzie słońca w domach wiernych. Każdy zainteresowany może przyjść sam
lub z rodziną na spotkanie religijne nim zdecyduje się na przystąpienie do
wspólnoty.26 Wspólnota zapoczątkowała swoje trwanie od 1995 roku. Stosunek
Kościoła Naturalnego do małżeństwa jest ambiwalentny. Wierni wierzą w naturalny
porządek rzeczy, a w konsekwencji naturalny związek kobiety i mężczyzny, jako
instytucja w ramach swojej wiary nie udziela ślubów. Zawarcie zaś ślubu cywilnego
przez wiernych jest wyłącznie ich wolą w graniach prawa rodzinnego
i opiekuńczego.27 Wspólnota ta prowadzi też kalendarz wydarzeń religijnych
dostępnych na oficjalnej stronie internetowej.28
Prawne zasady zgromadzeń związków wyznaniowych
Wolność publicznych zgromadzeń stanowi element uzewnętrzniania religii
w formie jak najbardziej praktycznej. Współcześnie w przestrzeni prawa
wyznaniowego wiele mówi się o zwiększeniu ochrony prawnej dla rytuałów i kultu
prowadzonego szczególnie w przestrzenni publicznej. Należy zwrócic uwagę, że art.
57 Konstytucji RP, nie chroni zgromadzeń, które dokonują znieważania
przedmiotów czci religijnej. Wolności zgromadzeń chroni też art. 31 ust. 3 Konstytucji
RP, zgodnie z którym ograniczenia tejże mogą być ustanawiane tylko
w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia
i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. graniczenia te nie mogą
naruszać istoty wolności i praw. Ponadto art. 54 Konstytucji RP, chroni także
M. Pernal, Gwarancje wolności religijnej w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
(w świetle orzecznictwa Komisji i Trybunału Praw Człowieka), „Państwo i Prawo” 1992, z. 11, s. 80.
T. Zieliński, Ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz.
A Czohara, T. Zieliński, Warszawa, 2012, s. 72.
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Dz.U.2020.0.1359 t.j. - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
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wolność wyrażania poglądów, manifestowania religii, który dotyczy także treści
i wypowiedzi religijnych, niezależnie również od sposobu ich manifestowania.29 Dla
związków wyznaniowych podstawą prawna zgromadzeń i działania związków
wyznaniowych jest, jak to było wspomniane ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Do tych możemy też dodać przepisy
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych30 w przypadku
znacznej ilości ludzi biorących udział w takiej imprezie.
Przykładem możliwości ograniczania różnych zgromadzeń, w tym religijnych
mogą być normy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi31 stanowi, in concreto Rozdział 8 (art. 46-48).
Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.
Nadto wolność zgromadzeń statuuje art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966
r.32 W art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.,33 zapisano wprost, że każdy ma
prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego
stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych
i przystępowania do nich dla ochrony swoich interesów.34 Zgodnie z uzasadnieniem
do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r., sygn. akt K
34/99,35 normy regulujące wolność zgromadzeń, to po poza Konstytucją RP, także
Międzynarodowe Pakta Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencja
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wolność do swobodnego
organizowania zgromadzeń oraz uczestniczenia w nich ma szczególne znaczenie
w demokratycznym państwie prawa. Z uzasadnienia do tego wyroku, wynika, jednak
iż prawo to może być w konflikcie z innymi wartościami konstytucyjnymi. Konflikt ten
może wynikać z prawa wolności zgromadzeń a koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego i wolności poruszania w Polsce. Prawodawca w Polsce
ma prawo zniwelować konflikt wolności zgromadzeń w oparciu o art. 31 ust. 3
Konstytucji RP. Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1990 r. Inny wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2006 r. – K 21/05,36 także wskazuje na to, że
władza publiczna ma prawo i obowiązek ochrony każdego kto korzysta legalnie
z prawa do zgromadzeń. Prawo o zgromadzeniach wg ustawy, zgromadzenia
organizowane przez organy władzy publicznej i w ramach działalności Kościołów
i związków wyznaniowych maja swoją uprzywilejowaną pozycję.
Podsumowanie
Publiczna wolność zgromadzeń religijnych jest ważnym elementem
funkcjonowania każdej wspólnoty wyznaniowej. Oczywiście jej realny wpływ na sferę
przestrzeni publicznej często wiąże się z ilością wiernych na danym terenie. Kościół
M. Olszówka, Wolność zgromadzeń, https://laboratoriumwolnosci.pl/slownik/wolnosc-zgromadzen/
(dostęp: 19.04.2022).
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Naturalny zgodnie ze Statutem powołany został, aby głosić i szerzyć odwieczne,
pierwotne, niezmienne i przyrodzone prawa boskie, zawarte w naturze jako jedyną
prawdę otrzymaną w darze jako dzieło Stwórcy Wszechświata. Kościół Naturalny
jest stosunkowo nowym związkiem wyznaniowym, choć czerpie swoje istnienie od
około 500 tys. lat temu. Wielu znawców prawa wyznaniowego także nie słyszała
o tym związku wyznaniowym w tym Paweł Borecki.37 Niezależnie od powyższego
Kościół Naturalny działa w celu wyznawania i ukazywania swej wiary religijnej,
posiada własny ustrój, swoją doktrynę i obrzędy kultowe określone w doktrynie. Tym
samym wpisuje się w prawne aspekty działania związków wyznaniowych w Polsce
a tym samym ma prawo do publicznych zgromadzeń religijnych w ramach swojego
kultu i prawa do uzewnętrzniania swoich przekonań.38 Niezależnie od powyższego
warto w tym miejscu przywołać wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy –
Śródmieścia w Warszawie w sprawie o sygn. akt V W 1847/20, gdzie w uzasadnieniu
odniesiono się do nakładanie ograniczeń w zakresie podstawowych wolności i praw
człowieka i obywatela. Sąd wskazał, iż ograniczenia takie muszą odbywać się na
postawie prawidłowo stanowionego prawa i zgodnie z podstawowymi zasadami
wyrażonymi w Konstytucji RP,39 co pokazuje jako postulat de lege ferenda, że
w Polsce m.in. nie powinno się różnicować ograniczeń w zakresie praw zgromadzeń
o charakterze cywilnym i religijnym, a co było związane z prawodawstwem
powstałym na skutek pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w Polsce
i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 3 maja 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.40
Streszczenie
Niniejszy artykuł dotyczy wolność publicznych zgromadzeń na przykładzie
praktyk religijnych Kościoła Naturalnego w Polsce. Wolność zgromadzeń związków
wyznaniowych, to podstawowe i ważne prawo dotyczące każdej wspólnoty religijnej.
Charakter wspólnot religijnych i wielkość mają wpływ na wielkość zgromadzeń oraz
fakt, czy ich rytuały i praktyki są widoczne w przestrzeni publicznej.
Artykuł także wskazuje na możliwość ograniczeń zgromadzeń związków
wyznaniowych przez skutki związane z pandemią oraz inne okoliczności, ale
możliwe to jest wyłącznie w oparciu o dobre prawo i zgodnie z przepisami konstytucji
RP oraz innych przepisów rangi ustawowej.
Słowa kluczowe: publiczna wolność zgromadzeń, wolność uzewnętrzniania
religii, Kościół Naturalny.
Summary
The date of publication concerns a group of data for the collection of data on
the methodology of the Natural organization in Poland. The freedom to designate
determinants is a fundamental right for each religious determinant. Local characters
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and sizes influence the size of gatherings and whether their rituals and practices are
visible in public spaces.
In addition, you can take advantage of the ability to limit what is constraints from
what can be done, but you can apply them in accordance with the results of the RP
and other statutory procedures.
Key words: public freedom of assembly, freedom to manifest religion, Natural
Church.
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ZARZĄDZANIE

Szymon KROMKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie
WSPÓŁCZESNE ZAKŁÓCENIA W PROCESIE INFORMACJI
Wstęp
We współczesnym świecie dostęp do informacji odgrywa ważną rolę w życiu
każdego człowieka, zarówno osobistym jak i zawodowym. Informacja rozumiana jest
wielorako, a jej definicja jest niejednoznaczna. Można ją rozumieć jako „pojęcie,
w zasadzie niedefiniowalne ze względu na jego pierwotny, elementarny charakter;
rozpatrywana najczęściej w trzech aspektach: syntaktycznym (dotyczy ilości
informacji, jaka może być potencjalnie zawarta w danej wiadomości), semantycznym
(znaczenia i zawartości treściowej wiadomości) i pragmatycznym (przydatności
informacji, tj. wartości informacji zawartej w wiadomości ze względu na realizowany
przez odbiorcę cel). Nie są obecnie znane uniwersalne metody analizy informacji
w znaczeniu semantycznym i pragmatycznym”.1 Definicja ta nie daje oczywistej
odpowiedzi na to czym właściwie jest informacja. Na potrzeby niniejszego artykułu
przyjmuje się, że informacja to „w języku potocznym konstatacja stanu rzeczy,
wiadomość”2 oraz „to, co powiedziano lub napisano o kimś lub o czymś, także
zakomunikowanie czegoś”.3 Można więc powiedzieć, że jest to wiadomość
odnosząca się do czegoś lub kogoś mająca na celu przybliżyć nam dane
zagadnienie. Z punktu widzenia człowieka informacja powinna być przede
wszystkim użyteczna. Przez użyteczność należy rozumieć przydatność informacji
w celu rozwiązania konkretnego problemu. Definicję użyteczności informacji można
powiązać również z naukami prakseologii, a dokładniej z sprawnym działaniem.
Zgodnie ze słowami Wojciecha Gasparskiego „Prakseologia klasyczna rozróżnia
dwie grupy wartości – nazywanych utylitarnymi – efektywność (skuteczność)
i ekonomiczność (gospodarczość) opatrywanych łącznie nazwą sprawność.
Podstawową postacią sprawności jest skuteczność (efektywność). Dotyczy ona
osiągania w działaniu głównego, pozytywnie ocenianego, skutku (efektu), to jest
stanu zamierzonego jako cel działania. Działanie jest tym bardziej skuteczne,
powiada prakseologia, w im większym stopniu jego cel został zrealizowany”.4 Słowa
te można przełożyć na definicje użytecznej informacji, która powinna
charakteryzować się uzyskaniem przez odbiorcę wyniku przewyższającego nakład
jaki musiał włożyć aby daną informację pozyskać. Dodatkowo odnaleziona
informacja musi zaspokoić założony cel zwany potrzebą informacyjną. Informacja
użyteczna powinna być więc skuteczna jak i ekonomiczna. Użytecznej informacji
można nadać wiele innych cech takich jak np.: aktualność, rzetelność,
szczegółowość. Po przeciwnej stronie znajdują się informacje, które można określić
jako nieaktualne, niedokładne czy nieadekwatne. W takich przypadkach mówimy
o informacjach nieużytecznych.5 Współcześnie w związku z rozwojem nowych
Informacja. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/informacja;3914686.html (dostęp: 18.03.2022).
Tamże.
3
Informacja. https://sjp.pwn.pl/slowniki/Informacja.html (dostęp: 18.03.2022).
4
W. Gasparski. Prakseologia, Warszawa 1999, s. 34.
5
R. Kurek. Koncepcja informacji użytecznej a nadzór nad zakładami ubezpieczeń.
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technologii oraz szeroko dostępnymi mediami informacji nieużytecznych pojawia się
coraz więcej. Pojawiają się zakłócenia w odbiorze informacji wśród społeczeństwa.
Zaobserwować można działania mające na celu wprowadzać dezinformację,
pojawia się coraz więcej informacji nieprawdziwych a wśród odbiorców widoczny jest
przesyt informacjami. Z drugiej strony część społeczeństwa jest wykluczona z życia
cyfrowego, a co za tym idzie ma utrudniony dostęp do informacji. Celem artykułu jest
przybliżenie tych zjawisk.
Dezinformacja i fake news
W ostatnich latach coraz częściej można spotkać się z zjawiskiem dezinformacji
czyli celowym działaniem mającym wywołać określoną reakcję społeczną, polityczną
bądź gospodarczą. Popularnym określeniem tego typu działań jest termin fake news,
który w literaturze jest różnie interpretowany. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa
Marka Palczewskiego, który termin ten definiuje jako „wiadomość intencjonalnie
fałszywą, podaną w celu wprowadzenia odbiorców w błąd w celu osiągnięcia
korzyści finansowych, politycznych, prestiżowych lub służącą prowokacji
dziennikarskiej, a także jako wiadomość satyryczną, zniekształcającą rzeczywistość
w celach rozrywkowych”.6 W literaturze można odnaleźć wiele prób klasyfikacji fake
newsów. Wspomniany autor wyodrębnił sześć kategorii. Pierwsza odnosi się do
informacji nieprawdziwych wymyślonych przez tabloidy. Następną niezwykle
interesującą kategorią są informacje stworzone z zamysłem satyrycznym. Kolejne
dwie kategorie związane są z celami propagandowymi czy politycznymi, które są
celowym kłamstwem oraz informacjami stworzonymi na bazie prawdziwych
informacji poddanych manipulacji. Ostatnimi dwoma rodzajami fake newsów są
informacje prawdziwe celowo nazwane nieprawdziwymi przez podmioty, którym owe
informacje nie odpowiadały oraz informacje stworzone w celu prowokacji. 7 Jest to
niezwykle ciekawa klasyfikacja ukazująca jak wiele intencji można stać za
stworzeniem nieprawdziwej informacji mającej wpłynąć na poszczególne jednostki.
Ciekawą klasyfikację przytacza w swoim artykule Katarzyna Bąkowicz. Kategorie te
powstały na podstawie analizy artykułów akademickich, której dokonali Edson,,
Zheng Wei i Ling. Wiele kategorii pokrywa się z poprzednią klasyfikacją, są to m.in.
informacje o charakterze satyrycznym, parodiującym, reklamowym czy
propagandowym. Warto jednak zwrócić uwagę na dwie kategorie takie jak
fabrykacja oraz manipulacja fotograficzna.8 Ich celem jest ewidentne i celowe
wprowadzenie odbiorcy w błąd często w bardzo przemyślany sposób. W ostatnich
latach można zaobserwować ciekawe zjawisko jakim jest wykorzystanie materiałów
z gier komputerowych przez media w celu potwierdzenia przekazów telewizyjnych
czy Internetowych. W tym celu często wykorzystywana jest gra Arma 3. W roku
2018 rosyjska telewizja opublikowała materiał skupiający się na udziale rosyjskich
żołnierzy w wojnie w Syrii, a dokładniej uhonorowaniem żołnierzy z okazji Dnia
Obrońcy Ojczyzny. Podczas emisji programu, pojawił się kadr z gry ukazujący atak

6

7
8

https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU1_2010/17-31.pdf (dostęp: 19.03.2022).
M. Palczewski, Fake news jako zagrożenie dla dziennikarstwa https://wuwr.pl/spm/article/view/11313
(dostęp: 19.03.2022).
Tamże.
K. Bąkowicz. Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa
https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/106/84?acceptCookies=1
(dostęp: 21.03.2022).
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na ciężarówkę.9 Równie głośny przypadek pojawił się w roku 2021 za sprawą
indyjskiej telewizji. Podczas programu telewizyjnego ukazującego informacje
związane z sytuacją w Afganistanie użyto nieprawdziwych materiałów
pochodzących ze wspomnianej gry Arma 3. Oficjalnie telewizja powoływała się na
sprawdzone źródło Hasti TV. Materiały pochodziły jednak z kanału prowadzonego
w serwisie YouTube o nazwie Compared Comparison i przedstawiały fragment
z gry. Informacje o wykorzystaniu fragmentów gry potwierdzili jej twórcy, studio
Bohemia Interactive.10 Są to tylko dwa wybrane przykłady takich działań, w ostatnich
latach materiały takie publikowano rzekomo ukazując izraelski system obronny czy
ukazując sytuacją związaną z wojną w Ukrainie.11 Oczywiście można powiedzieć,
że materiały te są w jakimś stopniu wykorzystywane przez przypadek, to jednak
wiedzą tylko twórcy danej informacji. Zjawisko to ukazuje jednak, że warto
weryfikować to co widzi się w przekazach medialnych, by nie dać się złapać
w pułapkę informacyjną a co gorsza samemu powielać nieprawdziwą informację np.
udostępniając w serwisach społecznościowych.
Równie istotną kwestią jest świadomość społeczeństwa na temat
występowania fake newsów na co dzień w telewizji, Internecie, radiu czy prasie.
W tym miejscu godnym zaprezentowania będą wyniki ogólnopolskiego badania
CATI, Stowarzyszenia Demagog na temat problemu fake news w Polsce. Zgodnie
z wynikami Polacy czerpią aktualne informacje z telewizji, mediów
społecznościowych, internetowych portalów informacyjnych, radia, prasy oraz od
innych ludzi z ich otoczenia. Z czego telewizja dominuje u starszych osób, a Internet
oraz portale społecznościowe u młodych. Z pojęciem tym spotkało się 52%
ankietowanych z czego większa świadomość występuje u ludzi do pięćdziesiątego
roku życia. Respondenci wskazali, że z fake newsami spotykają się przynajmniej
kilka razy w miesiącu co stanowi 25%, przynajmniej raz w tygodniu 20%, 15%
badanych wskazało, że z fake newsami mają styczność codziennie. Ankietowani
wskazywali jako główne medium rozpowszechniania fałszywych informacji telewizję,
odpowiedź taką zadeklarowano aż w 59%, na dalszym miejscu znalazły się portale
społecznościowe czy internetowe portale informacyjne. Respondenci wskazywali,
że zdecydowane większość nieprawdziwych informacji związana jest z polityką a za
ich rozpowszechnianie odpowiadają politycy, media oraz dziennikarze. Co
szczególnie cieszy większość respondentów uważa, że fake newsy stanowią
zagrożenie dla odbierania mediów jako źródła informacji szczególnie tej
wiarygodnej. Jako powód występowania fake newsów, respondenci wskazali chęć
wpływu na opinie innych osób, chęć zaszkodzenia innym, cele polityczne czy cele
zarobkowe. Cieszy również fakt, że zdecydowane większość młodzieży spotkała się
z tym terminem, ponad połowa uważa, że jest to problem, który będzie się pogłębiał.
Szczególnie martwi fakt, iż 22% ankietowanej młodzieży nie zastanawia się nad
rzetelnością informacji, a 19% korzysta tylko z jednego źródła informacji. Większość
Rosja: Kadr z gry komputerowej jako zdjęcie z Syrii
https://www.rp.pl/swiat/art9915181-rosja-kadr-z-gry-komputerowej-jako-zdjecie-z-syrii
(dostęp: 21.03.2022).
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P. Manelski, Indyjska telewizja błędnie użyła zdjęć z gry podczas transmisji
https://pl.ign.com/arma-3/42780/news/indyjska-telewizja-blednie-uzyla-zdjec-z-gry-podczas-transmisji
(dostęp: 21.03.2022).
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Nagranie wojennych działań na Ukrainie viralem w sieci. Skąd pochodzi?
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młodzieży wskazała też, że raczej nie potrafi rozpoznać informacji nieprawdziwej.
Badania te wskazują, że spora część społeczeństwa jest świadoma istnienia
fałszywych informacji w mediach.12 Wciąż jednak potrzebne są kampanie
promocyjne, ze szczególnym naciskiem na naukę weryfikowania informacji oraz
korzystania z wielu źródeł informacji na co dzień.
Ważnym zagadnieniem jest kwestia umiejętności rozpoznawania fake newsów
w mediach, szczególnie w przypadku korzystania ze źródeł internetowych. Twórcy
nieprawdziwych informacji korzystają często z podobnych zabiegów mających na
celu manipulacje potencjalnych odbiorców. Zazwyczaj jest to krótki tekst
zdominowany przez ilustracje, w którym zauważalne jest emocjonalne
nacechowanie przekazu poprzez pokazywanie brutalnych scen czy korzystanie
z mowy nienawiści. Informacje takie są zazwyczaj podawane z pierwszej ręki a ich
autorzy wykorzystują powszechnie znane prawdy. Odbiorcy utrudnia się
zorientowanie gdzie jest początek i koniec przekazywanej sprawdzonej informacji
aby łatwiej przeinaczać fakty. Jest to zabieg często wykorzystywany w informacjach
zwanych jako półprawda, gdzie miesza się sprawdzone informacje z tymi
nieprawdziwymi. W celu manipulacji zdarzają się sytuacje, gdzie przedstawiane są
prawdziwe zdarzenia jednak zmieniany jest ich kontekst. Znamienny jest też fakt, iż
autorzy takich informacji starają się unikać różnych odmiennych punktów widzenia
oraz tworzą newsy nie wdając się w szczegóły.13 Są to tylko wybrane cechy
charakterystyczne informacji nieprawdziwych, jednak są one na tyle specyficzne,
aby stwierdzić, że większość użytkowników Internetu miało z nimi do czynienia.
Podobnymi cechami charakteryzują się fake newsy tworzone na potrzeby telewizji
czy radia, wykorzystując zamiast słowa pisanego, przekaz ustny. Przy obecnym
natłoku informacji każdego dnia, odbiorcy muszą dbać o to, by nie dać się
zmanipulować i co najważniejsze nie dać się złapać w pętlę przekazywania
nieprawdziwych informacji za pomocą mediów społecznościowych czy spotkań ze
znajomymi, aby się przed tym uchronić powinno się przestrzegać kilku zasad.
Najważniejsza to nie kierować się samymi nagłówkami, które często mają wzbudzić
sensację. Nagłówkami dużo łatwiej się manipuluje bowiem łatwiej napisać chwytliwy
nagłówek niż ciekawy artykuł. Na uwadze należy też mieć wspomniany wcześniej
fakt, że fake newsy są tworzone w sposób emocjonalny, jeżeli informacja wzbudza
w nas silne emocje to warto ją zweryfikować. Uważać należy też na fakt, że ludzie
często traktują informacje jako prawdziwe w przypadku, gdy odpowiadają ich
własnym przekonaniom. Należy więc unikać stronniczości i mieć świadomość, że
informacja, która nam odpowiada nie zawsze musi być prawdziwa. Zawsze powinno
się sprawdzać też źródło danej informacji, sprawdzić autora – co wcześniej
publikował, jakie tematy poruszał. W przypadku pojawienia się wielu obrazów, zdjęć,
nagrań warto sprawdzić czy nie pojawiały się one wcześniej w mediach. Osoby
odpowiedzialne za tworzenie fałszywych wiadomości korzystają często z materiałów
odnalezionych w Internecie. Istotne jest aby zawsze weryfikować informacje

Problem fake news w Polsce Październik 2019 https://krytycznyumysl.pl/raport_krytyczny_umysl.pdf
(dostęp: 24.03.2022).
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A. Łuczyńska, Jak radzić sobie z fake news?
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/10_wskazowek_fake_news.pdf
(dostęp: 26.03.2022).
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w różnych źródłach oraz mediach a co najważniejsze nie przekazywać ich dalej bez
wcześniejszej ich weryfikacji.14
Jak można zauważyć pojęcie fake news jest szerokie i wiąże się z wieloma
kwestiami. Nie jest to jednak zjawisko nowe. Zjawisko dezinformacji istniało już
w czasach starożytnych docierając do czasów nam współczesnych. Co ciekawe
termin disinformation jest tłumaczeniem rosyjskiego słowa dezinformatsiya.
Terminem tym nazwano departament KGB, który odpowiadał za czarną
propagandę.15 Wracając do fake newsa, prawdopodobnie zjawisko to w najbliższych
latach będzie się rozwijać, w związku z rozrastającymi się mediami
społecznościowymi, rozwojem technologii oraz szeroko rozumianymi mediami.
Termin ten stał się słowem roku 2017 w USA oraz Belgii. W tym okresie tj. lata 20162017, termin ten nabrał sporej popularności za sprawą kilku głośnych przypadkach
nieprawdziwej informacji. Była to m.in. informacja o poparciu Donalda Trumpa
w wyborach prezydenckich przez papieża Franciszka czy wiadomość na temat
sprzedawania broni Państwu Islamskiemu przez Hilary Clinton. Informacje to
oczywiście były nieprawdziwe jednak wywołały spory ruch w Internecie generując
wiele „kliknięć”.16 Informacja staję się też istotną bronią podczas konfliktów, mającą
ogromna moc manipulacji. Rozwój mediów wiąże się z jeszcze jednym problemem
zakłócającym współczesny proces informacji, a mianowicie przeciążeniem
informacyjnym czy też szumem informacyjnym.
Przeciążenie informacyjne
Informacja zawsze stała blisko człowieka. Można rzec, że informacja jest
nieodłącznym elementem życia. Początkowo to rodzice przekazują je swoim
dzieciom, aby wyposażyć je w wiedzę potrzebną w dalszym życiu. Kolejnym etapem
jest edukacja szkolna, gdzie kształtujące się jednostki zdobywają coraz to większą
wiedzę. Współcześnie szczególnie istotnym źródłem, z którego ludzie czerpią
informację stał się Internet. Rozwój technologii, szczególnie wśród urządzeń
mobilnych spowodował, że człowiek ma styczność z ogromną ilością informacji na
każdy temat. Pojawiają się one w aplikacjach newsowych, serwisach
społecznościowych, udostępniają je znajomi a dźwięk powiadomień w telefonach
słychać na każdym kroku. Człowiek jest bombardowany informacjami z każdej
strony w każdym momencie życia. Ludzki mózg nie jest w stanie tych wszystkich
nowych informacji przyswoić i przetworzyć, co prowadzić może do przeciążenia
informacyjnego.17 Powstaje zjawisko szumu informacyjnego, które można
zdefiniować jako „nadmiar informacji utrudniający wyodrębnienie informacji
prawdziwych i istotnych”.18 Problem nadmiarowości informacji nie jest związany tylko
i wyłącznie z Internetem, bowiem już w 1685 roku Adrien Baillet odczuwał niepokój
związany z szybko zwiększającą się liczbą książek. Pojęcie przeciążenia
informacyjnego oraz nadmiarowości informacji w dosłownym znaczeniu zostało

Tamże.
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poruszone przez Alvina Tofflera w roku 1970.19 Przyczyn przeciążenia jest wiele,
są to kwestie związane z ogromnym wzrostem produkowanych informacji, wręcz
lawinowym. Równie istotną przyczyną jest łatwość przekazywania wytworzonych
informacji za pomocą Internetu, związana jest z tym sprzeczność oraz
niedokładność informacji. Powodem jest też niska świadomość zarówno wśród
odbiorców jak i nadawców informacji. Kolejną rzeczą na którą należy zwrócić uwagę
jest fragmentaryzacja informacji oraz brak narzędzi czy metod do efektywnego
przetwarzania i porównywania informacji. Przyczyny te wyodrębnił Wiesław Babik,
który wymieniał jeszcze kwestie związane z wzrostem pojemności istniejących już
kanałów służących do przekazu informacji oraz wzrost na znaczeniu informacji
historycznych.20 Przeładowanie informacjami wywołuję stres związany z faktem, iż
rozwiązanie danych problemów jest znacząco utrudnione w związku z olbrzymią
ilością informacji do których człowiek ma dostęp. Odbiorca treści zazwyczaj nie zna
narzędzi oraz metod, które pozwoliłyby mu przetwarzać nadmiar informacji.21 Istotny
jest również okres odczuwania przeładowania informacjami, jak mówi Jan
A. Fazlagić „Przeładowanie informacyjne może być zarówno zjawiskiem
incydentalnym, jak i permanentnym. W przypadku zjawiska incydentalnego
jednostka zauważa u siebie skokowy spadek zdolności do podejmowania decyzji
i działania. W przypadku, gdy zjawisko staje się permanentne, pojawia się związany
z tym stres”.22 Zauważyć można, że zjawisko przeciążania informacyjnego jest
złożone i może mocno oddziaływać na człowieka, jego zachowanie czy motywacje.
Warto również dodać, co rozumie się przez stres informacyjny. Pojęcie to
scharakteryzowała Wioletta Jachym. Autorka uważa, że nadmiar informacji jest
stresorem, co jest związane z zdolnościami poznawczymi odbiorcy. Stres powstaje
wtedy, gdy następuje dysproporcja pomiędzy ilością informacji a zdolnościami
percepcji mózgu co powoduje dyskomfort psychiczny u odbiorcy. Odczuwanie stresu
informacyjnego oraz radzenie sobie z nim jest zależne od psychologicznych
predyspozycji odbiorcy. W przypadku, gdy jednostka jest narażona na częste
obcowanie z nadmiernymi informacjami pojawia się obciążenie systemu
poznawczego człowieka.23 Symptomami stresu informacyjnego może być
zwiększona skłonność do pomijania ważnych i kluczowych informacji podczas
podejmowania decyzji. Zmniejsza się czas przeznaczony na refleksje oraz zdolność
do koncentracji. Pojawia się również trudność w przyciąganiu uwagi innych.24
Umiejętność radzenia sobie z olbrzymią ilością informacji jest szczególnie ważna,
bowiem jak mówi Wiesław Babik „Skutkiem o charakterze chorobowym natłoku
informacji może być tzw. depresja informacyjna, tj. błędne przekonanie, że
W. M. Czerski, Przeciążenie informacyjne… dz. cyt.
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informacja nic nie jest warta, a także poczucie „przytłoczenia” informacyjnego,
i związane z tym zaburzenia w systemie oceny”.25 Potrzebna jest więc w tym
zakresie edukacja współczesnych odbiorców informacji. Powinno się uczyć
umiejętności rozróżniania informacji stworzonych w celach rozrywkowych od tych
wartościowych oraz co się z tym wiąże uczyć tworzenia informacji a charakterze
wartościowym. Przydatna jest też umiejętność odcinania się w sposób kontrolowany
od kanałów informacyjnych oraz filtrowania przyswajanych informacji za pomocą np.
czytników RSS. Należy też pamiętać o nauce szybkiego czytania i umiejętności
priorytetyzacji informacji.26 W przypadku osób korzystających z mediów
społecznościowych, przydatne może być uświadamianie, że posiadanie dużej liczby
znajomych w Internecie oraz zapoznawanie się ze wszystkim co dodadzą może
powodować wspomniane przeładowanie informacjami bądź chłonięcie
nieprawdziwych informacji. Problemem przeciwstawnym do przeciążenia
informacyjnego jest wykluczenie cyfrowe. Najnowsze badania wykazują, że co piąte
gospodarstwo domowe w Polsce może nie mieć dostępu do Internetu.27
Wykluczenie cyfrowe
Dynamiczny rozwój technologii w XX wieku, doprowadził do wielu przeobrażeń
w funkcjonowaniu społeczeństw. Wraz z pojawieniem się społeczeństwa opartego
na informacji pojawił się problem wykluczenia cyfrowego, co zauważono w połowie
lat 90. XX wieku. W pierwszej kolejności w Stanach Zjednoczonych, a następnie
w Unii Europejskiej.28 W tym miejscu należy poświęcić chwile na kwestie definicyjne.
Wykluczenie cyfrowe jest to: „zjawisko nierówności społecznych między
poszczególnymi osobami, gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami oraz
regionami w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, związanego zarówno
z dostępem do technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i ich wykorzystaniem
we wszystkich sferach aktywności.”29 W najprostszych słowach wykluczeniem
cyfrowym można nazwać różnice, jakie powstają pomiędzy osobami mającymi
i niemającymi dostępu do technologii informacyjnych.30 Technologie informacyjne
rozumiane jako działania związane z przetwarzaniem informacji. Do działań tych
zalicza się m.in.: pozyskiwanie, przetwarzanie, przechowywanie czy udostępnianie,
najczęściej przy wykorzystaniu komputera z dodatkowym wsparciem Internetu. 31
Ciekawą kwestią są również kwestie związane z różnicami pojmowania problemu
wykluczenia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. W USA kładzie
się szczególny nacisk na zjawisko cyfrowego podziału. Idąc za Dominikiem
Batorskim termin ten można rozumieć, jako „systematyczne różnice w dostępie
W. Babik, O natłoku informacji… dz. cyt.
J. A. Fazlagić, Zjawisko „nadmiaru informacji” … dz. cyt.
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(dostęp: 19.04.2022).
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i korzystaniu z komputerów i Internetu pomiędzy osobami o różnym statusie
społeczno‑ekonomicznym (wykształceniu, dochodach, zawodzie), na różnych
etapach życia, mężczyznami i kobietami, a także różnymi regionami.”32 Jeśli chodzi
o podejście Unii Europejskiej, skupia się ono na pojęciu eIntegracji, które jest
zdecydowanie szersze. Podejście to skoncentrowane jest na budowaniu cyfrowej
spójności, a co najważniejsze dostrzega się, że „cyfrowe wykluczenie to coś więcej
niż cyfrowy podział i że nie chodzi tylko o różnice w dostępie, umiejętnościach czy
sposobach korzystania, ale przede wszystkim o te z nich, które prowadzą do
społecznego i ekonomicznego wykluczenia.”33 Podejście to skupia się na
przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, za pomocą zapewnienia spójności
społecznej, która doprowadzić ma do podniesienia kapitału ludzkiego, a co za tym
idzie wzrostu gospodarczego. W Stanach Zjednoczonych priorytetową kwestią, są
działania służące zapewnieniu społeczeństwu dostępu do nowoczesnych
technologii informacyjnych oraz umożliwieniu korzystania z nich.34 Na drodze
w dostępie do informacji może stać wiele przeszkód, dlatego też J.A.G.M. van Dijk
wyróżnił cztery poziomy dostępu do informacji. Pierwszy z nich odnosi się do
motywacji, która jest potrzebna do korzystania ze współczesnych technologii. Od tej
kwestii może zależeć kupno komputera oraz podłączenia go do sieci, i co się z tym
wiąże nabywania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami
informacyjnymi. Kolejny poziom związany jest z fizycznym dostępem do technologii
i świata cyfrowego oraz korzystania z nich w domu ale też w innych miejscach takich
jak szkoła czy praca. Pamiętać należy przy tym, że dostęp niekoniecznie oznacza
użytkowanie, co jest szczególnie widoczne przy braku motywacji. Trzeci poziom
wiąże się z umiejętnościami korzystania z technologii informacyjnych czy też
wyszukiwania informacji. Ważna jest przy tym umiejętność oceny ich wiarygodności
oraz przydatności, a w dalszej kolejności zdolność jej przetworzenia i wykorzystania
zgodnie ze swoimi potrzebami. Najważniejszą kwestią jest jednak to, w jaki sposób
dana jednostka wykorzysta współczesne technologie, jest to ostatni czwarty poziom
dostępu do informacji. Odpowiednie wykorzystanie technologii może przynieść wiele
korzyści użytkownikowi, lecz może również mu zaszkodzić.35 Dominik Batorski
w swojej pracy podzielił bariery w dostępie do informacji na dwie kategorie. Pierwsza
z nich to bariery „twarde” związane z infrastrukturą i finansami, druga to bariery
„miękkie” odnoszące się do motywacji i umiejętności. Autor przewidywał, że
z biegiem lat bariery „twarde” będą traciły na znaczeniu na rzecz barier „miękkich”.36
Przewidywania te sprawdziły się, bowiem obecnie coraz więcej ludzi ma dostęp do
technologii i Internetu. Warto więc przyjrzeć się obecnej sytuacji w Polsce, odnośnie
dostępu do tych dóbr.
Wykluczenie cyfrowe w Polsce
Obecnie można uznać, że Internet stanowi główne źródło wzrostu
produktywności oraz konkurencyjności współczesnych gospodarek. Jest źródłem
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pozyskiwania informacji oraz szeroko rozumianej wiedzy. 37 W oparciu o najnowsze
raporty i badania na temat dostępności technologii informacyjnych,
a w szczególności Internetu, godnym jest przedstawianie problematyki wykluczenia
cyfrowego w Polsce.
Jednym z ciekawszych raportów na ten temat, jest ten opracowany przez
Orange Polska i Fundację Stocznia opublikowany w 2021 roku. Odnaleźć można go
pod tytułem Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce Stan zjawiska, trendy,
rekomendacje, a jego autorami są Anna Bartol, Jan Herbst, Aleksandra Pierścińska.
W raporcie oprócz omawianego wcześniej terminu wykluczenia cyfrowego, pojawia
się dodatkowo pojęcie wykluczenia społeczno-cyfrowego, które przez autorów
definiowane jest jako „zjawisko trwałego, strukturalnego ograniczenia szans
życiowych jednostek oraz społeczności lokalnych w wyniku nakładania się na siebie
i wzajemnego wzmacniania niekorzystnych uwarunkowań społecznych
i ekonomicznych oraz deficytów związanych z możliwością korzystania z usług
cyfrowych.”38 Jest to niezwykle ciekawy termin uzupełniający pojęcie cyfrowego
wykluczenia o elementy nierówności społecznych. Nierówności te mają istotny
wpływ na uczestnictwo poszczególnych jednostek w społeczeństwie informacyjnym.
Dlatego też, raport ten jest o tyle ciekawy, że ukazuje jak nierówności społeczne
wpływają na wykluczenie cyfrowe. Z raportu wynika, że największym ryzykiem
wykluczenia cyfrowego jest ludność zamieszkująca wschodnią i północnowschodnią
część Polski, równie zagrożone są rejony oddalone od dużych ośrodków miejskich.
Czas przedstawić najważniejsze statystyki raportu, odnoszą się one do roku 2020.
Według statystyk Internet dostępny jest w 90% gospodarstw domowych, natomiast
55% osób, które nigdy nie korzystały z Internetu zamieszkuje obszary wiejskie. Do
grup wykluczonych społecznie, w znaczącym stopniu zaliczają się osoby najstarsze,
nisko wykształcone oraz osoby o złej sytuacji materialnej. Sporym problemem
decydującym o wykluczeniu cyfrowym, jest brak motywacji. Wśród osób
niekorzystających z Internetu, aż 66% motywuje to brakiem takiej potrzeby.
Powodem niekorzystania z Internetu dla ponad 52% mieszkańców gospodarstw
domowych bez dostępu do sieci jest brak odpowiednich umiejętności. Cieszy
natomiast fakt, że problem jakim jest fizyczna niemożliwość dostępu do Internetu
stanowi w Polsce margines, problemem okazuje się przepustowość łączy bowiem
ponad 22% gospodarstw domowych korzysta z łączy o prędkości
nieprzekraczających 30 Mb/s. Współcześnie prędkość ta może okazać się
zdecydowanie niewystarczająca. Autorzy zwrócili również uwagę na fakt, iż
w przypadku osób wykluczonych cyfrowo bądź społecznie, częściej występują
dysfunkcyjne wzorce korzystania z Internetu, takie jak uzależnienia czy zachowania
mogące zagrażać bezpieczeństwu.39
Drugim wartym odnotowania raportem jest Społeczeństwo informacyjne
w Polsce w 2021 r. opracowany przez Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z nim
dostęp do Internetu w roku 2021 miało 92,4% gospodarstw domowych, z czego
68,8% gospodarstw dostęp ten posiadało przez Internet stacjonarny natomiast 72%
gospodarstw poprzez Internet mobilny. Dodatkowo z raportu wynika, że dostęp do
S. Czetwertyński, A. Mroczek-Czetwertyńska, Wykluczenie cyfrowe w społeczeństwie informacyjnym
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sieci częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. W dużych
miastach odsetek gospodarstw posiadających dostęp do Internetu był większy
aniżeli w małych miastach oraz na obszarach wiejskich. W porównaniu z rokiem
2020 wyraźny jest wzrost gospodarstw domowych posiadających dostęp do
środowiska cyfrowego. Zauważalny jest również wzrost związany z korzystaniem
z usług administracji państwowej za pomocą Internetu, w 2021 roku było to ponad
47% ludności w wieku od 16 do 74 lat. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł
również odsetek osób, które dokonały zakupów przez Internet.40
Ostatnim zaprezentowanym dokumentem jest KIM Badanie Założycielskie
Dane skumulowane lipiec 2021 – marzec 2022, opracowane przez Krajowy Instytut
Mediów. Badanie to swoją próbą objęło 9522 gospodarstw domowych, które
następnie ekstrapolowano na ogół polskich gospodarstw domowych. Z badania tego
wynika, iż 48,9% gospodarstw domowych w Polsce posiada Internet stacjonarny,
14,9% mobilny przy użyciu kart SIM, 26,7% z telefonu komórkowego, 3,5% radiowy,
a 2,3% gospodarstw deklaruje inne źródło Internetu. Co szczególnie ciekawe 21,6%
badanych gospodarstw domowych deklaruje brak dostępu do Internetu. W tej grupie
zdecydowanie przeważają osoby starsze. Wynikać to może z tego, iż w grupie
badawczej przytoczonego badania, przeważały osoby starsze.41 Docelowo badanie
to ma objąć 30000 gospodarstw domowych rocznie,42 wtedy też wyniki badania
mogą być odmienne.
Zakończenie
W niniejszym artykule zostały poruszone kwestie związane ze współczesnymi
zakłóceniami w procesie informacji w oparciu o takie zjawiska, jak: wytwarzanie
nieprawdziwym informacji, dezinformacja czy przeciążenie informacyjne. Warto
pamiętać, że zjawisk zakłócających informacje jest wiele więcej. Można wspomnieć
o popularnym ostatnio trollingu, mającym na celu wywoływanie szumu
informacyjnego, prowokowanie odbiorców czy wywoływanie paniki. Zjawisko to
dynamicznie się rozwija, na tyle, że traktuje się je często jako element wojny
hybrydowej.43 Zjawiskiem wpływającym w znacznym stopniu na dostęp do informacji
jest wykluczenie cyfrowe odnoszące się do ludzi nie mających dostępu do
nowoczesnych technologii takich jak komputer czy Internet. Można przyjąć że około
90% polskich gospodarstw domowych posiada dostęp do sieci. Pomimo widocznego
w ostatnich latach wzrostu gospodarstw domowych podłączonych do Internetu,
warto dbać o to by odsetek ludzi odciętych od świata cyfrowego był jak najmniejszy.
Odpowiednio użytkowane technologie, które są związane z procesem informacji czy
komunikacji istotnie wpływają na integrację społeczną. Wykluczenie cyfrowe, a co
za tym idzie podział społeczeństwa może przyczynić się do ekskluzji społecznej.44
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Dostęp do jakościowej informacji jest obecnie bardzo ważny, warto więc
podejmować działania mające na celu edukację społeczeństwa na tematy związane
z rozpowszechnianiem informacji
Streszczenie
Współcześnie coraz więcej informacji w mediach jest przekłamanych czy
fałszywych, celowo bądź nie. Ilość informacji jest ogromna, co może przytłaczać
odbiorców. Artykuł stanowi wstęp do zagadnień związanych z dezinformacją, fake
newsami, przeciążeniem informacyjnym oraz wykluczeniem cyfrowym.
Słowa kluczowe: fake news, przeciążenie informacyjne, wykluczenie cyfrowe.
Summary
Today, more and more information in the media is distorted or false, whether
on purpose or not. The amount of information is huge, which can overwhelm your
audience. The article is an introduction to the issues related to disinformation, fake
news, information overload and digital exclusion.
Key words: fake news, information overload, digital exclusion.
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Anita BARWICKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
KONCEPCJA CZŁOWIEKA I ŚWIATA HENRYKA SKOLIMOWSKIEGO
Wstęp
Wśród wielkich koncepcji człowieka, jego osobowości, struktury, jak i motywów
oraz celów, możliwości rozwoju, którymi obecnie posługuje się psychologia są także
modele proponowane przez literaturę, socjologię, filozofię i inne specyfiki rozumienia
fenomenu człowieka. Wielkie teorie człowieka funkcjonujące zarówno w przeszłości
jak i obecnie w szeroko rozumianej kulturze wciąż oddziaływają inspirująco na
naukowców z dziedziny psychologii. Mimo częstokroć nie przestrzegania zasad
metodologicznej poprawności naukowej przyjętej w dopuszczalnych paradygmatach
uprawiania psychologii, przynoszą częstokroć inspirującą całościową wizję
człowieka, pozwalając zrozumieć osobowość człowieka nie jako zbiór właściwości
lub wiązek procesów, ale jako zintegrowaną, posiadającą cel i sens całość.
Funkcjonowanie człowieka, natury dookreślającej warunki jego dobrostanu, rozwoju
stają się zrozumiałe, gdy dopuścimy różnorodne perspektywy widzenia człowieka;
jego powstawania, zmian i wewnętrznej spójności, związków i odniesień do innych
ludzi, zwierząt, czyli środowiska zarówno społecznego jak i przyrodniczego.
Najbardziej inspirujące prace, generujące nowe obszary badawcze i odpowiadające
na konkretne pytania o patologiczne zachowania współczesnego człowieka
powstają na styku wielu nauk zarówno humanistycznych jak i przyrodniczych.
Interdyscyplinarność będąca rezultatem naturalnej dociekliwości poznawczej
człowieka uprawomocnia prace zespołów badawczych naukowców z różnorodnych
obszarów wiedzy poszukujących nowej, wartościowej wiedzy psychologicznej,
koniecznej wobec aktualnej złożonej sytuacji cywilizacyjnej w jakiej znalazł się
człowiek. W znaczących poznawczo teoriach osobowości obecne są wątki
interpretacyjne zaczerpnięte z antropologii filozoficznej i kulturowej, socjologii, nauk
przyrodniczych i medycznych a także literatury. Coraz częściej też ekologia zabiera
głos w kwestii naturalnych i korzystnych psychologicznie warunków życia dla
człowieka.
Szczególnie w sytuacji cywilizacyjnego zwielokrotnienia możliwości
technicznych człowieka, pytanie kim jest sam człowiek, jakie są warunki jego
funkcjonowania i rozwoju oraz jego związek z resztą przyrody, staje się nagląco
aktualne. Mając powyższe na uwadze warto rozważyć koncepcję człowieka, jaką
zaproponował polski filozof i ekolog: Henryk Skolimowski. Konsekwentna od 1974
roku aktywność Skolimowskiego w dziedzinie tematyki ekologicznej owocująca ok.
500 artykułami i wieloma pozycjami książkowymi czyni z niego ważnego,
oddziaływującego współtwórcę obecnej kultury, jednego z pionierów dynamicznie
rozwijanego i stosunkowo nowego obszaru refleksji antropologicznej.1 Henryk
1

Rodzaj refleksji uprawianej przez Henryka Skolimowskiego klasyfikowany jest często jako ekofilozofia.
Termin ekofilozofia zaczął oficjalnie być używany od VI Zjazdu Filozofii Polskiej w 1995 roku w Toruniu.
Do Sekcji: Ekofilozofia i filozofia życia zgłoszono wówczas 29 referatów. Część z nich dotyczyła
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Skolimowski rozwija swoją koncepcję filozoficzną w sporze z przyjętą praktyką myśli,
kanonami racjonalności poznania, za które powszechnie uważa się
intersubiektywną komunikowalność i kontrolowalność wyników, czy innymi
kryteriami poprawności formalnej i proceduralnej współczesnej epistemologii. Nie
jest też zainteresowany polemiką akademicką z nurtami filozoficznymi o mniejszej
lub marginalnej recepcji kulturowej. Wiele proponowanych przez niego rozwiązań
jest ambitnie przedstawianych jako pozytywna, budująca odpowiedź na problemy
społeczne, cywilizacyjne współczesności i adekwatnie ujmująca dynamiczną
duchowość człowieka.2 Podstawowa strategia uzyskania konstruktywnych zmian
w działalności człowieka oparta została o tezy:
− Poznanie kim jest człowiek, jaka jest jego natura wskaże właściwe dla niego
warunki życia, dopuszczalne zakresy działalności;
− Poznanie genezy człowieka wyjaśni naturę i cel jego związków z resztą
otaczających go bytów, kosmosem;
− Poznanie związków człowieka z wszystkim, co go otacza wskaże które
sposoby realizacji jego osobowości, duchowości, potrzeb rodzinnych
i społecznych są prawidłowe;
− Przyjęcie monistycznie i procesualnie rozumianego wszechświata i w tym
także człowieka może być podstawą filozoficzną do budowania nowej
kultury, zachowującej nienaruszone wszystkie zalety dotychczasowej,
a wolnej od jej wad.
Polski filozof widzi ekofilozofię w roli wiedzy regulatywnej, zgodnie z którą
przebiegać będzie kontrola znaczenia poznawczego i praktycznego nauk
szczegółowych, a także w roli dostarczycielki inspiracji merytorycznej
w podejmowanych obszarach badań i przy wyborze metod nauk. Skolimowski mimo
częstokroć krytycznych wypowiedzi o charakterze współczesnej nauki jest
przekonany, że postępujące odkrycia nauk szczegółowych będą potwierdzały jego
wizję ewoluującego światła.3 Skolimowski postrzega współczesną cywilizację jako
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ekofilozofii. Józef M. Dołęga definiuje ekofilozofię jako naukę filozoficzną o środowisku przyrodniczym
i społecznym, czyli o ekosystemie ziemskim i jego otoczeniu z aspektami teoretycznymi i praktycznymi.
Patrz: Józef M. Dołęga, Ekofilozofia – nauka XXI wieku, w: Problemy Ekorozwoju 2006, t. 1, nr 1, s. 1722. Jednakże Czekalski R. uznaje Skolimowskiego za twórcę humanizmu ekologicznego. Patrz:
Czekalski R., Od humanizmu ekologicznego i ekofilozofii do ekoteologii: krytyka koncepcji duchowości
ekologicznej H. Skolimowskiego, Studia Ecologiae et Bioethicae 2011, 9/4, s. 19-33.
Obfitość publikacyjna Skolimowskiego była podyktowana skoncentrowaniem się kształtowaniu opinii
publicznej a nie przedstawieniu swojej koncepcji na gruncie filozofii akademickiej. Zdystansowanie się
do filozofii jako nauki czy poznania teoretycznego istniejącej rzeczywistości związane było rozumieniem
jej jako ważnej misji ideologicznej, jako ekspresji poetycko-artystycznej, działalności duchowej
z elementami kultu, światopoglądu, tworzeniu postaw praktycznych życiowych bez odwoływania się do
złożonych, metafizycznych analiz czy formowaniu nowego, zbawiennego mitu ekologicznego.
Gdy jednak nauki szczegółowe nie potwierdzały prawdziwości przyjętych przez Skolimowskiego hipotez
dotyczących struktury bytu, nie był on skłonny weryfikować przyjętego monizmu w założeniach
metafizycznych. Uznawał pierwszeństwo stanu pożądanego nad faktycznym, człowiek zaś tak czy
inaczej, jak jest przekonany Skolimowski, na utopie jest skazany. Dlatego dla ekofilozofa najważniejszą
kwestią stają się przede wszystkim praktyczne powody wyboru określonej utopii. Praktyczna
konieczność ratowania planety uznana zostaje za wystarczające kryterium prawdziwości i słuszności
działania w obliczu kryzysu ekologicznego. Tym samym w tym nurcie ekofilozofii zostało przyjęte
ekologiczne kryterium prawdziwości, inspirowane aktualnymi problemami cywilizacyjnymi. Podobnie
marksizm przyjmował za kryterium prawdy praktykę społeczną zależną od interesów klasowych.
Prawdziwy model społeczny miał rozwiązywać problemy cywilizacyjne.
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aksjologicznie, duchowo pustą, bo ukształtowaną przez pragmatyczną naukę. Taka
nauka, według ekofilozofa, nie obejmuje w sposób szerszy ani holistyczny
rzeczywistości w jej wieloaspektowości. Czytając teksty polskiego filozofa trzeba
pamiętać, że wobec wciąż wzrastającej współcześnie ilości informacji i specjalizacji
poszczególnych dziedzin wiedzy przestało być możliwym wykorzystanie przy
budowie systemu metafizyki wszystkich dostępnych danych naukowych. Tym więcej
uwagi należy poświęcić na miarodajny wybór tych danych, które przyczynią się
uzyskania na ich podstawie światopoglądu adekwatnego do realnie istniejącej
rzeczywistości. Dlatego subiektywny wybór danych naukowych, którego dokonuje
Skolimowski jest znaczący w doprecyzowaniu jego stanowiska filozoficznego.
Budowany indywidualnie przez człowieka jego światopogląd, zawierający w sobie
także przekonania filozoficzne, przyczynia się stopniem swojej adekwatności wobec
rzeczywistości, do szeroko rozumianego zakresu bezpieczeństwa człowieka.
Dlatego analizując ekofilozofię Henryka Skolimowskiego warto podjąć również
zagadnienie wpływu proponowanej wizji rzeczywistości na stopień odczytywania
świata, jego zagrożeń, tendencji rozwojowych, jak i stopień projekcji przyjętych
apriorycznie założeń.
Założenia metafizyczne
Skolimowski jako podstawową przyjmuje koncepcję, że prawdziwą i jedyną
istotą wszystkich bytów we wszechświecie jest światło. Przyjęcie tezy, że wszystko
jest światłem jako jedynym bytującym tworzywem, skłania go do uznania go za jeden
byt, posiadający wewnętrzną moc ruchu, przejawiający się w ewolucyjnym
wyłanianiu z tego, co jest czymś jednym jako tworzywo i podmiot, czasowo różnych
obiektów, nieświadomych, że są częściami jedynego bytu jednostkowego. Jest to
diametralnie inne niż w pluralistycznej filozofii klasycznej, rozumienie świata.
Rzeczywistość nie jest postrzegana jako między bytowa, relacyjna więź, tworząca
jedynie analogiczną jedność. Ta najczęściej przyjmowana analogiczna jedność
(niewystarczająca ekofilozofii), tworzy uniwersum bytów przygodnych, istniejących
podmiotowo i substancjalnie. Takie rozumienie bytu polski ekofilozof odrzuca, na
korzyść bytowej jedności i tożsamości Wszechświata. Uznanie światła przez
Skolimowskiego za tworzywo Kosmosu o boskiej naturze zbliża jego propozycję do
panenteizmu ewolucjonistycznego, zgodnie z którym bóg urzeczywistnia się
poprzez dialektyczny rozwój świata i przez ludzkiego ducha dochodzi do
samoświadomości. W historii filozofii wielu myślicieli uznało za bardziej zrozumiały
i łatwiejszy do przyjęcia monizujący obraz świata. Wydawał się on oferować
alternatywny rodzaj duchowości i prostszy zestaw norm moralnych. Odrzucenie
oczywistości zdroworozsądkowej sprawia pozory ugruntowania jedności,
tożsamości rzeczy w harmonijnej całości istniejącego świata.
Przyjęcie tak radykalnej idei natury każdego bytu będzie miało swoje
konsekwencje w zsynchronizowanej z nią koncepcji człowieka jako bytu tożsamego
w swej naturze z kosmosem, a nie przeciwstawnego mu. Skoro zaś świadomość
tożsamości człowieka z innymi bytami wyznacza ramy dopuszczalnych w tej
ekofilozofii interpretacji, Skolimowski decyduje się na tworzenie zarysu nowej
antropologii, planu nowej i pożądanej kultury, cywilizacji. 4 Te monistyczne wizje są
4

Dla precyzyjniejszego rozumienia pojęcia cywilizacji, jak i ujmowania celów praktycznych ekofilozofii
Skolimowskiego przydatne okazać się może rozróżnienie obecne od Kanta w kręgu myśli niemieckiej
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najczęściej sprzeczne z powszechnym doświadczeniem i przekonaniem, opisanym
w filozofii klasycznej, o istocie bytu jednostkowego. Także w oparciu
o doświadczenie potoczne przyjmuje się, że istota osób i rzeczy jest w każdym bycie
inna, co stanowi światopoglądową, filozoficzną i duchową podstawę funkcjonowania
człowieka. Tymczasem monizm Skolimowskiego polegający na uznaniu istotowej
tożsamości bytów likwiduje między nimi różnice. Obserwowane zmysłowo przez
każdego cechy różnicujące pomiędzy bytami identyfikowane są jako wtórne,
przypadłościowe, ponieważ bytuje tylko samo boskie światło, jako tworzywo, a jego
przemiany i zwielokrotnienia mają ostatecznie doprowadzić do stanu boskości. Nie
negując realności zjawisk ruchu i zmiany, uznaje się je za podporządkowane
koncepcji jedności rzeczywistości. Byty, które stają się kompozycjami własności lub
relacji, ograniczają możliwość ich badania do badania tej samej substancji: boskiego
światła, którego zmiany nie dotyczą jego istotowej różnicy. Może to prowadzić do
potraktowania indywidualnych różnic poszczególnych osobowości jako wtórnych,
mniej istotnych dla rozwoju człowieka.
W ekofilozofii Skolimowskiego jedność nie występuje jako realna własność
bytów jednostkowych, jako własność metafizyczna, ujawniająca powszechny
pluralizm bytów, jak jest to przyjęte w filozofii klasycznej. Metafizyczna jedność nie
jest traktowana jako wewnętrzny stan bytu. Jedność jako metafizyczna własność
zostaje w ekofilozofii przyznana kosmosowi jako całości, co czyni z niego byt
jednostkowy. Każe to spojrzeć na wartościowanie indywidualności, oryginalności,
niepowtarzalności każdej jednostki w innym świetle. Innej też interpretacji podlegają
kategorie jednostkowości i wspólnoty, egoizmu i altruizmu. Tym samym zmieniają
się kryteria oceny dojrzałości danej osobowości i samorealizacji.
Wszystkie relacje w ekofilozoficznym modelu rzeczywistości stają się relacjami
w ukryty sposób wewnętrznymi swoich członów i są tym samym współkonstytuujące
tożsamość pierwotnego podmiotu, w którym zachodzą. W monistycznej
rzeczywistości, tak jak ją przedstawia twórca ekofilozofii, byt człowieka zostaje
ontologicznie podporządkowany Uniwersum ewoluującego jedynego bytu.
Przedmiotem metafizyki staje się całość wszechświata, przy rozumieniu kosmosu
jako całości wypełnionej relacjami części tego samego bytu. Wypływająca z takiej
metafizyki antropologia musi konsekwentnie dostosować do niej rozumienie
podstawowych potrzeb, celowości i godności życia człowieka.
Zmianie ulega też zasięg oddziaływań człowieka. W stworzonym przez
Skolimowskiego nurcie ekofilozofii odnosząc się do jednej relacji, odnosimy się
każdorazowo do tego samego, jedynego podmiotu relacji i poprzez to ukryte

pomiędzy kulturą a cywilizacją. Jak przypomniane zostało w Powszechnej Encyklopedii Filozofii
Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (patrz hasło: kultura): Kant zauważył, że jesteśmy nasycani
kulturą poprzez sztukę i naukę, natomiast cywilizowani jesteśmy przez społeczne instytucje i wzajemne
oddziaływanie. Stopień moralności człowieka zależy od kultury, ale zużytkowanie umoralnienia
w obyczajowości, obrzędowości należy już do cywilizacji. W. von Humboldt, sprowadził opozycję
pomiędzy kulturą i cywilizacją do wewnętrznego, duchowego rozwoju i zewnętrznego ładu. O. Spengler
przeciwstawił je sobie do tego stopnia, że samą cywilizację uważa nieomal za synonim rozpadu kultury,
albowiem może być pomyślana wysoka cywilizacja bez kultury, gdy sprowadza się do wysoko
usprawnionej technicyzacji życia. To doprecyzowanie obu fenomenów służy Skolimowskiemu, który
ekofilozofią pragnie znacząco zmieniać kulturę cywilizacji technokratycznej, bo jej uwrażliwienie będzie
też modyfikować społeczne instytucje, obyczajowość, obrzędowość. W kręgu kultury anglosaskiej,
gdzie rozróżnienie pomiędzy kulturą a cywilizacją nie jest podkreślane, intencje polskiego ekofilozofa
muszą być wyrażane innymi środkami.
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wspólne podłoże doświadczanych bytów dokonujemy ingerencji w pozostałe relacje
(także wewnętrzne) jedynego podmiotu. Modyfikując relację do jednej części
przyrody, zmieniamy całość Uniwersum, nie mogąc odnieść się do niczego, nie
odnosząc się do wszystkiego. Każda istniejąca własność relacyjna staje się
nieodzowna dla tożsamości monistycznego podmiotu.
Konsekwencje antropologiczne
Skolimowski nie ogranicza się w refleksji filozoficznej do podania paru
wskazówek moralnych, analizy ich wzajemnych korelacji, zakresu ich
obowiązywalności itp., lecz proponuje jako filozof systemowy: własną epistemologię,
ontologię, antropologię, etykę i zalecenia moralne. Kiedy więc natrafiamy w tekstach
na praktyczne wskazówki właściwego postępowania kierowane do współczesnego
odbiorcy, będzie nim człowiek, o którym Skolimowski powie: postscjentystyczny,
ekologiczny, ujmowany w jego jedności z życiem we wszystkich stadiach
i wcieleniach,5 co skutkuje jednością głębszej ontycznej podstawy zaistniałych
wielorakości eksperymentującego życia, a także swoistym unieważnieniem śmierci
jako nieprzekraczalnego odgraniczenia jednostkowego życia od reszty Uniwersum.
Skolimowski chcąc podać definicję człowieka musi oprzeć się na stopniu rozwoju
samoświadomości jako na cesze odróżniającej. Jednak w procesualnej koncepcji
bytu definicja taka zawsze pozostaje tymczasowa. Skolimowski przy omawianiu
zagadnienia duchowości człowieka uznawał, że jest ona esencjonalna dla kondycji
człowieka i że jest jedną z cech definiujących jego kondycję.6 Współistnienie
w człowieku sfery psychicznej i cielesnej jest uzgadniane manifestowaniem się
w różny sposób tej samej substancji: światła i tej samej rzeczywistości jednego
podmiotu. Są to coraz doskonalsze manifestacje ostatecznie niezłożonego
pierwszego czynnika konstytuującego rzeczywistość. Należy rozumieć definicję
człowieka poprzez jego składnik jako definicję wystarczającą na obecnym etapie
rozwoju bytu.
Przyjęte prawidła rozwijającego się świata zostają utożsamione z pryncypiami
sensu życia ludzkiego. Oceniając z punku widzenia klasycznej antropologii
i psychologii cel istnienia człowieka w modelu Skolimowskiego wydaje się być poza
nim samym. Człowiek jako byt jednostkowy i konkretny jest tylko przejawem
powszechnej i wszechobecnej natury światła. Jego jednostkowość, odrębność
i indywidualność staje się problematyczna, oparta na bazie unikalności relacji
dokonujących się zawsze w tej samej osnowie rzeczywistości: świetle. Myśliciel
uznaje całość bytu we wszelkich jego przejawach za posiadającą wspólną boską
naturę, a tym samym byt we właściwym mu trwaniu pozostaje cały w sferze sacrum.
Warto jednak pamiętać, że w systemie monistycznym przy uznaniu przez autora
całego bytu ze wszystkimi jego częściami za sferę sacrum, sam podział
rzeczywistości na sfery sacrum i profanum ma charakter tylko pomocniczy,
epistemologiczny. Mimo to Skolimowski świadomie odwołuje się do kulturowo
ugruntowanego archetypicznego podziału na dwie sfery Uniwersum. Autor Medytacji
argumentuje: człowiek, którego stanem naturalnym jest sakralność, nie może
5

6

Ta kosmiczna perspektywa ontyczna człowieka obecna jest w refleksji myśliciela zarówno we
wczesnych pismach, jak i również w 2002 roku w wywiadzie udzielonym B. Krygier w Zielone Brygady,
nr.171: „- Nie jesteśmy sami ponieważ wszystko co istniało i istnieje jest naszą częścią.”
H. Skolimowski, Święte Siedlisko Człowieka, Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim
Polska Federacja Życia, Warszawa 1999, s. 25.
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ograniczać się w poznaniu tylko do empiryzmu, a w codziennej praktyce do
utylitaryzmu. Dla twórcy ekofilozofii będzie to człowiek: „definiowany poprzez jego
symbiotyczne relacje z kosmosem”7, wpleciony w rozwój kosmosu jako twór
rozwijającego się w swej wrażliwości wszechświata. W ekofilozofii, podobnie jak
w monizmach idealistycznych, człowiek jako część wiecznego, boskiego podmiotu,
w sposób stwórczy narzuca struktury rzeczywistości, stając się jej kreatorem. Zaś
jego świadomość jest miejscem samouświadomienia się Absolutu. Jednak
zachodząca deifikacja tylko pozornie podnosi wartość człowieka, co różni
ekofilozofię Skolimowskiego wobec monizmów idealistycznych.
Skolimowski pragnie przywrócić człowiekowi współczesnemu zdolność
postrzegania się w czasie przekraczającym czas pamięci indywidualnej, jak również
w przestrzeni unieważniającej dualistyczny podział na strefy nadprzyrodzoną
i przyrodzoną. Podstawowa teza Skolimowskiego głosząca, że światło stanowi
powszechną, ogólną naturę rzeczy, a jednostkowy człowiek jest tylko jej przejawem
może generować trudność połączenia wizji panenteistycznej z postulatem celowości
i wolności ciągłego samodoskonalenia się człowieka, jak również problem
uzasadnienia samej konieczności zmiany. W analizowanym nurcie ekofilozofii
prawa rządzące ewolucją jedynego podmiotu muszą być ostateczną podstawą do
wyjaśnienia wszystkiego, w ustalonych zasadach procesualnej racjonalności.
Opisanie bytu człowieka staje się dialektycznym przeciwstawieniem części światła
wobec jego całości i porównywaniem tej części z całością, oceną jej funkcjonalnej
wartości. Identyfikacja człowieka jako części całości wskazuje przyczynę
zewnętrzną istnienia bytu, postrzeganego jako wydzielonego czasowo z jedni, bez
wystarczającego wyjaśnienia sensu istnienia samego człowieka, bo z pominięciem
kategorii wewnątrzbytowych. Można spierać się z Skolimowskim czy uzyskuje on
antropologię wynikającą z ogólnej teorii rzeczywistości, czy też z modelu
kosmologicznej totalności, który bagatelizuje swoistość człowieka. Człowiek
rozpatrywany w systemie ekofilozofii Skolimowskiego jako część wobec całości
ulega swoistemu umniejszeniu w obszarze bytowym. Sens jego życia nie zawiera
się w nim samym, w jego jednostkowym życiu i jego osiągnięciach. Całość może
istnieć bez tych konkretnych części. Możliwe teoretycznie jest istnienie całości bez
postrzeganych tych właśnie części. Skolimowski proponuje ekofilozoficzne
zanegowanie samotności człowieka, opozycyjności wobec świata, ale
z jednoczesnym umniejszeniem lub likwidacją w tym monistycznym modelu
dotychczasowych doświadczeń daru, poświęcenia, sakralności. Konieczną,
ostatecznościową racją bytową istnienia człowieka staje się tożsamość światła i jego
ponadepokowy rozwój. W tej koncepcji ekofilozofii nie jest podany inny
wystarczający powód zaistnienia indywidualnego człowieka, nie można też podać
racji jego godności osobowej. Idea człowieka jako mikrokosmosu, znana już
starożytnym Grekom, bliska okazała się również Skolimowskiemu, który
podkreślając jedność człowieka i kosmosu, uzasadnienia szuka w jedności tworzywa
przyjętego monistycznego modelu ontologicznego. Skolimowski sprowadza
rzeczywistość, którą jesteśmy i rzeczywistość rzeczy doświadczanych jako
otaczające nas odrębne byty, do zespołu relacji, rozpoznawanych nie przez łączone
relacjami we wspólnocie podmioty, ale rozpoznawanych i wartościowanych przez
cel wyznaczony relacjom. Człowiek istnieniem swym ujawnia i reprezentuje wieczne
7

H. Skolimowski, Medytacje, Wrocławska Oficyna Wydawnicza Astrum, Wrocław 1991, s. 80.
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i konieczne prawo doskonalenia się pratworzywa: światła. Filozof przyznaje
człowiekowi jedynie tymczasowość pierwszeństwa ewolucyjnego i czasowość
prawa do ochrony, jako najbardziej światła najbardziej wyspecjalizowanej
i najbardziej zaawansowanej ewolucyjnie. Niestety, proponowana wizja ekofilozofii
zawiera też akceptację stanu wojny jako dynamicznego procesu doskonalenia się
różnych części jednego podmiotu. Zauważalna jest sprzeczność tych założeń
z zaleceniem troski ekologicznej o każdy byt i etyką świętości życia, która atrakcyjna
dla wielu nurtów ekofilozofii. Koncepcję człowieka Henryka Skolimowskiego można
zaliczyć do nurtu antropologii ewolucyjno-kosmologicznej wzbogaconej o elementy
nurtu witalistycznego. Ks. Stanisław Kowalczyk w monografii Człowiek w myśli
współczesnej: filozofia współczesna o człowieku, wydawnictwa Michalineum,
Warszawa, 1990, wyróżnia między innymi w antropologii nurt ewolucyjnokosmologiczny. Reprezentują go trzej myśliciele: Hegel – z panteistyczno-kreatywną
koncepcją człowieka, Whitehead – z procesualno-relacyjną teorią człowieka oraz
Teilhard de Chardin – proponujący ewolucyjno-kosmiczną wizję osoby ludzkiej.
Rozstrzygnięcie faktu jedności, jak postuluje twórca ekofilozofii lub wspólnoty,
ku czemu skłania się klasyczna filozofia, jest możliwe na gruncie obserwacji
empirycznych do których często odwołuje się psychologia, ale także w toku
teoretycznych analiz metafizycznych.
Konsekwencje etyczne
Proponowana koncepcja człowieka poszerza ilościowo i jakościowo obszar
zdarzeń, które człowiek może uznać za własne. Dla człowieka będącego
ewoluującym światłem Skolimowski wnioskuje istnienie imperatywu moralnego
obowiązującego każdego i w każdej sytuacji. Tym samym moralność przyjmuje jako
cechę definiującą człowieka.8 Jednak w świetle całej koncepcji ontologicznej cecha
ta jest raczej współdefiniująca wraz z istotowym związkiem z kosmicznym
uniwersum. W monistycznej teorii bytu w polu obowiązywania imperatywu
moralnego znajduje się cały byt, jednolicie zobowiązany do urzeczywistniania pełni
dostępnego mu rozwoju, zarówno w jednostkowych, ukonkretyzowanych
przejawach, jak i w istnieniu całościowym, ujmowanym ogólnie intelektualnie lub
doświadczanym mistycznie jako jeden byt. Definicja człowieka jako bytu potocznie,
zmysłowo postrzeganego jako odrębny oparta na moralności jako cesze
różnicującej, staje się niewystarczającą, ponieważ inne przejawy bytu,
przyjmowanego w ekofilozofii jako ten sam, również znajdują się w strefie
aksjologicznej, realizując imperatyw rozwoju uwrażliwiającego. Imperatywem
moralnym w proponowanym systemie będzie rewerencja dla rozwijających się,
uwrażliwiających się form ewoluującego wszechświata, a nie dla
skonkretyzowanych jego postaci. Również dla Spinozy jedna boska substancja bytu
może wyrażać się manifestując na różne sposoby i w różnych formach. Także w tym
dużo wcześniejszym systemie panteistycznym, istnienie człowieka jest istnieniem
pozornym, nieuprawniającym do traktowania jako istnienie samodzielnego
podmiotu. To nie człowiek jest źródłem sprawstwa i relacji, ale boska substancja
konkretyzująca się w nim. Wracając do analizy imperatywu moralnego w ekofilozofii
Skolimowskiego, możemy zauważyć, że od imperatywu kantowskiego będzie się
8
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różnił tym, że obowiązuje nie tylko ludzi wobec ludzi, ale także ludzi wobec innych
istot żyjących, niebędących człowiekiem. Analizując problem moralności
w zastosowaniu do człowieka jako części jednego, panenteistycznego podmiotu
otrzymamy w obrębie tej wizji obowiązywalność postulowanego imperatywu
moralnego zarówno dla człowieka, jak i dla całego kosmosu. Fakt ten rozumiany
bezpośrednio prowadziłoby nas do zaskakujących stwierdzeń o obowiązywalności
moralności nie tylko ludzi, ale i reszty przyrody wobec siebie samej i w tym także
wobec człowieka. Moralny imperatyw byłby de facto nałożony na całe ewoluujące
w skali kosmicznej światło jako imperatyw ochraniającego szacunku wobec swojego
własnego rozwoju.
Ontologia ekofilozofii nie daje podstaw dla zachowania priorytetu normy
personalistycznej zobowiązującej powinnością moralną afirmację człowieka jako
osoby. Człowiek jest jedynie epifenomenem niewarunkującym przyczynowo
podstawowego jedynego podmiotu. Proponowany obraz rzeczywistości
podporządkowuje normę personalistyczną normie priorytetu ewolucji światła. Zaś
taka hierarchia norm w etyce nie zapobiegnie możliwości potraktowania człowieka
jako środka do dobra – celu różnego od dobra samego człowieka i ujawni całą
niekonieczność jego istnienia.
Niepokojące są praktyczne konsekwencje redukowania odrębnych bytów do
przypadkowych, niekoniecznych przejawów ewolucji światła w jego różnych
etapach, jak również podporządkowanie istnienia i działania każdego indywiduum
procesowi powtórnie dokonującej się deifikacji boskiego jedynego elementu
obejmującego całość Uniwersum.9 Dokładniejszego rozważenia wymagają też
etyczne implikacje sytuacji gdy każdy, nawet niszczący większość obecnych
manifestacji, etap tego procesu może zostać usprawiedliwiony jako konieczny
w swojej relacji do hipotetycznego celu.
Kryterium praktyczności, przeważające obowiązywalnością nad kryterium
adekwatności wobec obecnego stanu dotychczasowego, odrywa etykę od
możliwości ujmowania człowieka w całej jego niepowtarzalności i związkach
z światem indywidualnych dążeń. Bezwzględna i obiektywna wartość dobra, także
w zastosowaniu do dobra życia jednostkowego może zostać podważona.
Kompromisy etyczne jako kulturowe ustalenia stają się w ekofilozofii
Skolimowskiego dopuszczalne dla budowania porządku świata ponad kulturowego.
O tym, czy są one racjonalne decyduje poznający podmiot poszukując warunków
racjonalności w swojej świadomości, a nie w bycie niezależnym od człowieka.
Cel działań ludzkich wobec człowieka w analizowanym systemie nie jest
związany z intencją doskonalenia skończonego jednostkowego bytu. Dobro
konkretnego człowieka nie jest celem końcowym działania i nie może być ostateczną
racją usprawiedliwiającą działanie. Skolimowski ugruntowuje moralność w poza
moralnych fundamentach, praktycznie kwestionując jej autonomię. Kres działań
człowieka i wobec człowieka nie jest osadzony w nim, lecz w dobru rzeczywistości
poza jednostkowej. Uzasadnienie sensu działań ukryte jest w motywie rozpoczęcia
działania przez pozaludzki podmiot – światło, rozpoczynający proces ewolucji. Ale
taki nieświadomy w dotychczasowym rozwoju światła motyw nie może być
racjonalnym i rzeczowym uzasadnieniem podjęcia działania przez jednostkowe byty
9

Podobnie jak Teilhard de Chardin Skolimowski poszukuje pierwiastka boskiego nie w oderwaniu od
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pozaludzkie lub człowieka. Motyw ewolucyjnego doskonalenia wszechświata jako
cel sfery wolicjonalnej nie łączy się w sposób niepodważalnie widoczny
z podejmującymi działania ludźmi. Nie pomaga w znalezieniu sensu indywidualnej
moralności, religii, uczuć.10
Teksty źródłowe ekofilozofii ujawniają jedną z prób zabezpieczenia wartości
podmiotowości przed relatywizmem zastosowaną przez Skolimowskiego, którą jest
uznanie całego kosmosu za jeden podmiot bez szczegółowych naukowych analiz
makro i mikroskopowej budowy fizycznej. To aprioryczne założenie opiera się na
przekonaniu, że jedyny podmiot posiada niepodważalną wartość, zaś jej negacja
równałaby się w praktyce wyborowi nicości. Lecz nawet odrzucenie zasady
nietożsamości bytów nie uwalnia od problematyki dobra konkretnego bytu
jednostkowego jako celu działania. Nie zwalnia też z konieczności uzasadnienia
wielokrotnie
przywoływanego
przez
ekofilozofa
postulatu
odrzucenia
antropocentryzmu i konsumpcjonizmu. Przejęte przez filozofa rozumienie bytu,
podmiotu i człowieka nie pozwala na absolutne uzasadnienie wyjątkowości bytu
ludzkiego pomiędzy innymi bytami. Wartość człowieka jest wartością czasową, bo
aktualnie właśnie w nim przejawiły się cechy uznane za najdoskonalsze spełnienie
możliwości światła. I tylko ta czasowość doskonałości może być podstawą obecnych
praw człowieka i zasadą ich uporządkowania. Różnica stopnia a nie jakości
pomiędzy bytem człowieka, a bytami nieosobowymi oznaczająca tą samą naturę,
podleganie tym samym prawom rozwoju, skutkuje w systemie panenteistycznym
koniecznością przyjęcia dla całego kosmosu (łącznie z człowiekiem) działania
dobrego i koniecznego, jako oceny sprawstwa. Tym samym żaden byt, także
i człowiek, nie może posiadać wad, skłonności do zła, a wybory których dokonuje są
bezpośrednim skutkiem kosmicznego pragnienia ewolucji boskiego światła, które
zawsze
pozostaje
dobre.
Taka
ontologia
zamykająca
człowieka
w deterministycznym świecie koniecznej dobrej natury i dobrych jej manifestacji
zmienia podstawy podejmowanych i uzasadnianych działań wychowawczych
i prawnych.11
Filozoficzna odpowiedź Skolimowskiego na egzystencjalne pytania o cel, sens
życia, dobro i zło, duchowość indywidualnych osób, które uznane zostają zaledwie
za część struktury jedynego podmiotu: światła, może okazać się niewystarczająca.
Przyjęty tryb uzasadniania
Wydaje się, że Skolimowski wyznacza ekofilozofii podstawowe i decydujące
zadanie stworzenia świadomości i kultury ekologicznej, w miejsce dążenia do
ustalenia prawdy postrzeganej statycznie, a uznając zgodność merytoryczną teorii
bytu z uświadamianym kulturowym modelem antropologicznym, usprawiedliwia
Za kryterium racjonalnych, wartościowych zachowań ludzkich Skolimowski uznał jedność ontyczną
i celową z naturą. To kryterium wynika z utożsamienia rozumności z teleologicznym działaniem natury
w monistycznym Uniwersum. Jest to istotnie różne wobec tradycyjnego rozumienia Sacrum –
Transcendencji ekofilozoficzne pojęcie transcendencji. Wyznacza ono inne rozumienie duchowości
człowieka, jak i inną perspektywę relacji podmiot – przedmiot.
11
W budowie swojej ontologii Skolimowski postępuje za wybranymi aspektami ontologii platońskiej,
w której człowiekowi cielesnemu dostępny jest jedynie surogat wolności, będący skutkiem
naśladowania ładu i harmonii świata idei. „Człowiek [bowiem] zdeterminowany swoją przyrodniczą
naturą zyskać może wolność w świadomości swojej sytuacji.” Jak twierdził ks. A. Maryniarczyk,
w referacie wygłoszony w ramach Festiwalu Trialogos; Człowiek – istota otwarta na prawdę i dobro,
w Tallin (Estonia) 6. IX. 1998.
10
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tworzenie idealnego modelu postulowanej realności w sferze tzw. dynamicznej
prawdy, która pożądana kulturowo – staje się. Nie będąc przekonanym, że filozofia
może spełniać wymogi wiedzy poznawczo wartościowej, wybiera perswazyjne
metody, które efektywnie skłaniają do filozofowania pojętego jako zachowanie się
egzystencjalne lub aksjologiczne. Pierwotnym w punkcie wyjścia dla twórcy
ontologii ekofilozoficznej w identyfikowaniu bytów, pojęć, relacji nie jest sam
poznawany przedmiot, ale zasada, zaczerpnięta z przyjętego modelu
rzeczywistości, sam sposób ujmowania tego przedmiotu. Jest to odejście od
pierwotności analizy bytowania i kierowanie się wcześniej uznanym zadaniem lub
celem refleksji. Także istota człowieka jest identyfikowana poprzez wyznaczony mu
z góry cel. Uznanie w ekofilozofii pierwotności analiz procesu poznania, które mogą
określać sposoby analizy bytowania, przejawia się przy odczytywaniu tego, czym są
byty w świetle monistycznej jedni, w stosowaniu przeciwstawień i porównań dla
ujawnienia treści rzeczy, w ocenianiu bytów z punktu apriorycznie przyjętej struktury,
w rozpoznawaniu rzeczy poprzez analizę pojęć. Również w samym procesie
twórczej koncentracji uwagi, zaangażowaniu Henryk Skolimowski część
teoretyczno-ontologiczną swoich rozważań filozoficznych podporządkowuje części
praktyczno-aksjologicznej. Tymczasem ograniczanie teoretycznych refleksji, ich
prowadzenie metodami zbliżającymi do dzieła literackiego, przyjmowanie za kryteria
rozstrzygające postulatów życia praktycznego lub aksjologicznego doświadczenia
potocznego, w ostateczności osłabia samą koncepcję filozofii, narażając ją na
ryzyko dezaktualizacji w ewoluującej codzienności. Etyka przestaje być
uzasadniana metafizyką, ku czemu dążył analizowany filozof, a staje się jedynie
postulatem kultury, wciąż ewoluując wraz z zmianami społecznymi. Taka
postulowana względami praktycznymi etyka modyfikuje model antropologiczny
w filozofii Skolimowskiego, a w dalszej części także model kosmologiczny.
Projektując wzorzec rzeczywistości pożądanej, buduje się ontologię
ukierunkowaną już w punkcie wyjścia na oczekiwane rezultaty. Filozofia bytu staje
się podporządkowana prakseologii, antropologii. Skolimowski wycofuje swoją
wrażliwość poznawczą wobec świata realnie istniejącego, widząc w nim przede
wszystkim dokonujący się kryzys biologiczny, cywilizacyjny i moralny z jego
degradacją rzeczywistości. Filozof koncentruje swój wysiłek poznawczy i twórczy na
kształtującym wyobrażeniu świata, na konstruowanej teorii, wierząc w jej moc
stwórczą i tym samym leczniczą dla formułującego się Kosmosu. Podstawą
ujmowania pojęcia bytu, podmiotowości i innych, a także budowania systemu wiedzy
nie są tylko i wyłącznie zastane, teraźniejsze dane doświadczenia, ale i dane
postulowane, tworzące wizję, o której Skolimowski sądzi, że rozpowszechniona
poznawczo nabędzie mocy samo ucieleśniającej się rzeczywistości. Takie podejście
do budowanego systemu ontologicznego czyni nieostrymi granice, tego co należy
do systemu i tego, co już (lub jeszcze) jest poza jego obszarem.
Powyższe niebezpieczeństwa dla kosmologii Skolimowskiego są wynikiem
przyjmowania kryteriów prawdziwości pozapoznawczych, dopuszczających wpływy
czynników emocjonalnych i wolicjonalnych, charakterystycznych dla poznania
zaangażowanego. Jego kreatywne filozoficzne poznanie jest otwarte na metody
praksistyczne, posługujące się pozamerytorycznymi kryteriami akceptacji twierdzeń.
Tezy o świecie i sensie życia akceptowane są postulatywnie i kategorystycznie. Tezy
teorii poznania stają się tezami wyjściowymi ontologii, w specyficznie aktywnym,
konstruującym poznaniu. Wzajemne wpływanie na treść modelu kosmologicznego,
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zarówno celu życia ludzkiego w modelu antropologicznym, jak i przyjętej teorii
poznania z kryteriami racjonalności, łączy się w całokształcie tworzonej etyki
ekologicznej.12 Skolimowski twierdzenia ekofilozoficzne uznaje za nieodzowne
wytyczne dla słusznego działania współczesnego człowieka, nawet jeśli teoretycznie
nie dają się uzasadnić, a powodem uzasadnienia stają się tylko postulaty praktyki
społecznej. Skutkuje to częstokroć niebezpieczeństwem relatywizmu i zgody na
niefilozoficzne poszukiwanie prawdy, czy zawężeniem tematyki do ideologicznej
obrony ekologicznych interesów istot żyjących. Skolimowski wydaje się nie tyle
poszukiwać niepodważalnych, uzasadnionych, jasno sformułowanych dzięki
definicjom, najwyższych zasad prawego życia, ile uznając je za już znalezione,
propaguje jako bezdyskusyjnie niepodważalne i prawdziwe, korzystając przy tym
z środków erystycznych. Poprawność metod myślenia i dowodzenia ustępują
kwestiom skuteczności praktycznego, społecznego oddziaływania na formułującą
się współczesną globalną kulturę.
Przyjęty w ekofilozoficznej wizji człowieka i świata sposób uzasadniania tez
poszerza zwyczajowy zakres merytoryczny systemu kosmologicznego. W zakres
kompetencji ekofilozofii wchodzą wszelkie zagadnienia dotyczące sytuacji bytowej
człowieka, innych istot żyjących, czy w najszerszej skali: rozwijającego się
wszechświata. Skolimowski nie uznaje dyskwalifikacji problemów nieprecyzyjnie
postawionych i tym samym niemożliwych do rozstrzygnięcia na gruncie filozofii.
Tym, co legitymizuje wg niego zakres kompetencji filozofii jest możliwość
oddziaływania praktycznego poprzez zmiany w świecie społecznym i pośrednio
w świecie materialnym.
Mimo zrozumiałych w świetle kryzysu ekologicznego przyczyn takiego
budowania systemu ekofilozofii, trzeba zwrócić uwagę na zalety teorii klasycznych,
które zachowują swoją wartość heurystyczną w dłuższej perspektywie. Wydaje się,
że pozostanie w obrębie klasycznych metod racjonalistycznych, autonomicznych dla
filozofii chroni ją przed popadaniem w rolę apologetyczną wobec pożądanej
praktycznie kultury, jak również chroni przed podporządkowaniem zakresu badanej
tematyki zagadnieniom jedynie tymczasowo aktualnym społecznie.
Możliwości klasycznej metafizyki
Rozwiązania problemów filozoficznych i cywilizacyjnych szukano na przestrzeni
wieków w oparciu o metafizykę; w oparciu o jej podstawowe kryteria i wnioski. Może
ona dostarczyć metodologicznych i filozoficznych podstaw dla uzasadnienia
praktycznej działalności człowieka, zgodnie z misją nowej filozofii, koniecznej dla
przezwyciężenia kryzysu ekologicznego. Pozwala zrozumieć świat jako relacyjną
całość i każdego człowieka jako byt niesprowadzalny do innych bytów, dla których
człowiek jest dobrem wśród innych dóbr. Na gruncie metafizyki klasycznej możliwe
jest uzasadnienie filozoficznej zasady jedności lecz nie jedyności świata, bo
Skolimowski przyjmuje pojęcia racjonalności poszerzonej o elementy poznania intuicyjnego,
kontemplacyjnego i mistycznego wraz z jego uzasadnieniem praktyczno-społecznym. Twórca
ekofilozofii nie kryje swojego krytycznego stosunku do obecnie stosowanej racjonalnej analizy
rzeczywistości i osiągnięć budowanej w oparciu o nią nauki, techniki i kultury. W „Medytacjach” eseju
filozoficznym z 1991 roku czytamy: „(...) postawa czysto racjonalistyczna, pragmatyczna,
pozytywistyczna nie tylko nie spełniła pokładanych w niej nadziei – nie przyniosła ogólnoludzkiego
dobrobytu, tolerancji, oświecenia – ale stała się współprzyczyną wielu klęsk, które nawiedzają obecne
społeczeństwa, takich jak zniszczenie środowiska, zniszczenie tkanki społeczeństwa, zniszczenie
wartości wewnętrznych”.
12
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z zachowaniem pluralizmu bytów, która to jedność stała się pryncypium
holistycznego światopoglądu ekologicznego. Być może to właśnie klasyczna
metafizyka wraz z jej analizami cech uniwersalnych bytu może dostarczyć
uzasadnienia systemowego dla nowej kultury i w tym nowych, dopuszczalnych
rozwiązań technicznych. Może pomóc dostrzec, że cenne istnienie przejawia się
w każdym bycie jednostkowym jako jego realność, odrębność, jedność i także
podmiotowość. Powrót do pytania podstawowego: jakie są atrybuty bytu, jakie są
wewnętrzne pryncypia konstytuujące każdy byt, pozwala na merytoryczne
uzasadnienie postulowanych ekologicznych relacji człowieka i przyrody, a także
uzasadnienie
pełniejszych
relacji
międzyludzkich,
zapodmiotowionych
w właściwościach bytu. Właściwe uzasadnienie dla powinności człowieka zasadzać
się musi na metafizycznej analizie, jakim bytem jest człowiek i jakimi są otaczające
go inne byty odrębne, wobec których człowiek działa. Analiza taka uwalnia byty od
uzależniającego określania ich wartości i godności poprzez osiągane przez nie
utylitarne dobra. Metafizyka klasyczna proponuje ujęcie godności, niepowtarzalności
i wartości człowieka od strony analizy jego struktury bytowej. Godność każdego bytu
zawiera się w (i jednocześnie warunkuje) nim samym, a nie w jego relacjach z innymi
bytami. Dlatego właśnie pozostawanie w obrębie tradycyjnej racjonalności
i wyprowadzanie etyki z metafizyki pomaga filozofii wiarygodnie podejmować
rozliczne istotne zagadnienia codzienności, opierając się modom intelektualnym,
rywalizacji kultur i odpowiadając na nowe zagrożenia generowane przez
współczesną technikę, naukę w chaotyczności życia społecznego i politycznego.
Pominięcie pytań metafizycznych skazuje każdy światopogląd na
niebezpieczeństwa ideologizacji, relatywizmu i historyczności, nie dając podstaw
teoretycznych dla przezwyciężenia kryzysu kultury. Cechy bytu ujmowanego w jego
najogólniejszej postaci są niepodważalnym fundamentem dla zbudowanej na nim
antropologii, etyki, sztuki, prakseologii i w ostatecznie: prawodawstwa.
Rozważania prowadzone w oparciu o przykłady historycznych relacji człowiek
– środowisko, analizy współczesnego kryzysu środowiska i jego wpływu na
człowieka, interpretacje przepisów regulujących ingerencje techniki w biosferę, czy
edukacyjnie rozpowszechnianie postaw wobec przyrody są skazane na swoistą
wtórność ocen adekwatności stosunku człowieka do reszty bytu. Ustalają one stan
miniony lub krótkotrwały obecny, lecz nie dostarczają podstaw do uzasadnienia
stanu stałego lub postulowanego. Takie podstawy daje metafizyczna analiza bytu
w świetle uniwersaliów. Przypomnienie i adaptacja do potrzeb ekofilozofii propozycji
wizji procesualnej i dynamicznej rzeczywistości podyktowane jest potrzebą
znalezienia bardziej odpowiednich dla stworzenia kultury ekologicznej, sposobów
projektowania nowych wrażliwości i opisywania dynamicznych potencjalności
rozwijającego się świata. Jednak problem poszukiwania podstaw etyki
środowiskowej może również być rozwiązany dzięki metodom i narzędziom
metafizyki klasycznej.
Podsumowanie
W ekofilozofii Henryka Skolimowskiego twierdzenia antropologiczne wynikają
z przyjętej ontologii. Wybór tez monizmu ontologicznego (substancjalnego) sprawia,
że jedna zasada tłumaczy wszystko, jak i też wszystko daje się sprowadzić do tejże
zasady. Powstanie kosmosu, wszystkich form życia, świadomości, wszelkich bytów
postrzeganych jako oddzielne substancjalnie, także człowieka jest wyjaśniane

121
działaniem wyłącznie czynników naturalnych; wewnętrznego prawa procesu
wspólnego tworzywa. Sama substancja może być rozumiana podobnie do substancji
Spinozy; jako „[…] to, co istnieje samo w sobie i pojmowane jest samo przez siebie,
czyli to, czego pojęcie nie wymaga pojęcia innej rzeczy, za pomocą którego
musiałoby być utworzone.”13 Człowiek nie jest definiowany jako złożony byt osobowy
zawdzięczający swoje istnienie jakiejkolwiek ingerencji ze sfery Transcendencji, bo
bytowanie takiej sfery zostało odrzucone. Człowiek, jak wszystko istniejące, jest
światłem; substancją będącą causa sui, czyli przyczyną samej siebie, a jej istnienie
nie zależało i nie zależy od żadnej przyczyny zewnętrznej. Nieprzerwana aktywność
światła-wszystkości skłania by w procesualistycznej ekofilozofii inaczej rozumieć
tradycyjny podział cech bytów na statyczne i dynamiczne. Jedyny byt nie zna
bowiem stanu spoczynku: światło zawsze pozostaje podmiotem działania. Człowiek
to tylko jedna z jego form. Nie ma w nim nic trwałego. Jest, podobnie do natury
światła we wszystkich innych rzeczach, jedynie ciągłą przemianą.
Okoliczność, że analizowany filozof nie korzysta w refleksji nad bytem
i substancją z tradycyjnego złożenia bytowego substancji wraz z jej zmiennymi
przypadłościami, które mogłoby być w ekofilozofii podstawą realistycznie rozumianej
zasady tożsamości relatywnej, niesprzeczności i racji bytu, sprawia, że
proponowana koncepcja człowieka natrafia na wiele trudności. Przedefiniowaniu
ulega wiele z kluczowych terminów antropologicznych, zmieniona zostaje
perspektywa duchowa wobec której człowiek definiuje swoje życie i swoją wartość,
a postulowane rozszerzenie dziedziny moralności na wszystkie elementy
Uniwersum wymusza zmianę imperatywu aksjologicznego. Negacja transcendencji
człowieka tak w działaniu jak i w bytowaniu, a więc podstaw autonomii aktów
ludzkich, otwiera go na niebezpieczeństwa uprzedmiotowienia, chociaż nie było to
intencją Henryka Skolimowskiego. Skoro wielość i różnorodność rzeczy jest
pozorna, wynikająca ze zdolności tworzenia kolejnych form jaką posiada żyjące
światło, możliwe staje się na gruncie ekofilozofii Skolimowskiego
przewartościowanie dowolnego jednostkowego życia w duchu etyki
utylitarystycznej.
Streszczenie
Koncepcja człowieka, jaką zaproponował polski filozof i ekolog: Henryk
Skolimowski wynika bezpośrednio z założeń metafizyki, które przyjął. Za jedyny
składnik wszechświata i człowieka uznaje ewoluujące światło. Ekofilozoficznie
rozumiana bytowa jedyność i tożsamość Wszechświata wyklucza pluralizm bytów,
transcendencję jak i dotychczasowy sens zaleceń etyki, religii, kultury. Człowiekowi
wyjaśnianemu w perspektywie ekofilozofii Skolimowskiego zagraża dewaluacja jego
osobowej godności i podmiotowości. Cel jego życia nie zawiera się w nim samym,
w jego jednostkowym życiu i jego osiągnięciach. Negacja transcendencji człowieka
tak w działaniu jak i w bytowaniu, a więc podstaw autonomii aktów ludzkich, otwiera
go na niebezpieczeństwa uprzedmiotowienia w perspektywie etyki utylitarystycznej
i swoistego relatywizmu ewolucjonistycznego. W artykule zostały przedstawione
niektóre z konsekwencji przyjęcia monistycznego obrazu rzeczywistości, jak
i metodologiczne uzasadnienia, które podawał twórca systemu.
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Summary
The concept of man proposed by the Polish philosopher and ecologist Henryk
Skolimowski results directly from the assumptions of metaphysics he adopted. He
considers evolving light to be the only component of the universe and man. The
ecophilosophically understood ontic uniqueness and identity of the Universe
excludes the pluralism of beings, transcendence and the hitherto sense of the
recommendations of ethics, religion and culture. The man explained through the
perspective of Skolimowski's ecophilosophy is threatened by the devaluation of his
personal dignity and subjectivity. The goal of his life is not in himself, in his individual
life or his achievements. The negation of human transcendence both in action and
in being, i.e. the basis of the autonomy of human acts, opens him to the dangers of
objectification in the perspective of utilitarian ethics and a specific evolutionist
relativism. The article presents some of the consequences of adopting a monistic
image of reality, as well as the methodological justifications provided by the creator
of the system.
Key words: ecophilosophy, Skolimowski, philosophical anthropology,
evolutionist panentheism, metaphysics.
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ZNACZENIA STYLÓW WIĘZI DLA ROZWOJU
INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
Bliskości jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych w całym życiu
człowieka. Jej zaspokajanie ma miejsce już od najmłodszych lat istnienia dziecka.
Nie wystarczy zapewnić fizycznych elementów do przeżycia, ale także należy dawać
emocjonalne aspekty rozwoju.
Inteligencja emocjonalna to zdolność ludzi do rozpoznawania emocji swoich
oraz innych osób.1 Według P. Salovej i J. D. Mayer „inteligencja emocjonalna
obejmuje umiejętność właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji, umiejętność
dostępu do uczuć, zdolność ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc
myślenie, umiejętność rozumienia emocji i zrozumienia wiedzy emocjonalnej, oraz
umiejętność regulowania emocji tak, by wspomagać rozwój emocjonalny
i intelektualny”.2
Pojęcie inteligencji emocjonalnej zostało najbardziej rozpowszechnione przez
Daniela Golemana. „Inteligencja emocjonalna obejmuje takie talenty jak zdolność
motywacji i wytrwałości w dążeniu do celu mimo niepowodzeń, umiejętność
panowania nad popędami i odłożenia na później ich zaspokajania, regulowania
nastroju i niepoddawania się zmartwieniom upośledzającym zdolność myślenia,
wczuwania się w nastroje innych osób i optymistycznego patrzenia w przyszłość.”
Goleman wyróżnia takie obszary inteligencji, jak: rozumienie emocji
(zauważanie własnych uczuć oraz kierowanie nimi), zarządzanie emocjami
(pozbywanie się niepokoju, rozdrażnienia oraz uspokajanie siebie), motywowanie
siebie (kierowanie emocjami w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony cel,
zmniejszać własna porywczość i odsuwać w czasie zyski z pozytywnych emocji),
rozpoznawanie emocji innych ludzi (empatia i dopasowanie się pod względem
emocjonalnym do drugiego człowieka), utrzymywanie relacji interpersonalnych
(zarządzanie emocjami innych).
Salovey i Mayer uważają, że inteligencja emocjonalna to realne zdolności do
rozpoznawaniu emocji u siebie i innych, przewidywanie, kontrola oraz wykorzystanie
uczuć.
Mayer, Salovey i Caruso z kolei opisują inteligencję emocjonalną, jako
„umiejętność właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji, umiejętność dostępu do
uczuć, zdolność ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie,
umiejętność rozumienia emocji i zrozumienia wiedzy emocjonalnej, oraz
umiejętność regulowania emocji tak, by wspomagać rozwój emocjonalny
i intelektualny”.2
Według Bar-Ona, inteligencja emocjonalna jest definiowana jako „szereg poza
poznawczych zdolności, kompetencji i umiejętności, które umożliwiają człowiekowi
1
2
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efektywne radzenie sobie z wymaganiami i naciskami środowiskowymi”.3
Inteligencja emocjonalna wpływa na takie aspekty życia jak kariera zawodowa,
zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne i relacje z innymi ludźmi.
Dobrze rozwinięta inteligencja emocjonalna pomaga w osiąganiu sukcesów
w karierze zawodowej, motywowaniu innych i w zdolnościach liderowania grupie.
Wiele firm przed zatrudnieniem pracowników ocenia kandydatów przez prowadzenie
testów na inteligencję emocjonalną. W przypadku dobrego stanu zdrowia fizycznego
niezbędne jest, aby odpowiednio zarządzać swoimi emocjami. Stres podnosi
ciśnienie krwi, osłabia układ odpornościowy, zwiększa ryzyko zawału serca, udaru
mózgu oraz przyspiesza procesy starzenia. Niekontrolowane emocje i stres
wpływają na zdrowie psychiczne, powodując stany lękowe i depresyjne. Jeżeli nie
jesteśmy wstanie zrozumieć swoich emocji, to możemy mieć problemy
z tworzeniem silnych relacji z innymi ludźmi. Osoby odizolowane w takim przypadku
mogą mieć kłopot z pogłębieniem się swoich problemów ze zdrowiem psychicznym.
Uświadamiając sobie swoje stany emocjonalne, sprzyjamy rozwojowi własnej
empatii, a co za tym idzie wspieramy budowanie silniejszych relacji w pracy i życiu
osobistym. Nie można zapomnieć o tym, że w społeczeństwie możemy bardziej
odróżnić przyjaciela od swojego wroga. Inteligencje emocjonalną budujemy całe
życie, a kluczowymi umiejętnościami do osiągnięcia tego celu jest samozarządzanie,
samoświadomość, świadomość społeczna oraz zarządzanie relacjami.
Samozarządzanie emocjami polega na wykorzystaniu swoich uczuć do
podejmowania konstruktywnych decyzji dotyczących swojego zachowania.
W przypadku stresu możemy tracić kontrolę na sobą i zdolność do przemyślanego
zachowania. Zdolność do klarownego myślenia, a także do własnej samooceny staje
się zaburzona. W przypadku umiejętności radzenia sobie ze stresem, nie
pozwalamy aby złe emocje przysłaniały nam nasze myśli. Dokonywane wybory
powinny kontrolować uczucia i zachowanie, aby zarządzać emocjami w zdrowy
sposób.
Opanowanie stresu jest jednym z etapów podczas budowania inteligencji
emocjonalnej. Wczesnodziecięce doświadczenia w znaczący sposób kształtują
w nas zdolności radzenia sobie z naszymi uczuciami. Razem ze zmieniającymi się
naszymi emocjami musimy także kontrolować to, co się w każdej chwili z nami
dzieje. Umiejętność skupiania na sobie uwagi jest drogą do kontrolowania swoich
emocji. Świadomość społeczna daje nam możliwość do określania i interpretowania
mowy niewerbalnej innych ludzi. Sygnały te informują nas co mogą odczuwać inni
i to, co jest dla nich ważne, a także widzieć jak zmienia się ich stan emocjonalny.
W przypadku, gdy tworzymy świadomość społeczną musimy wychwytywać małe
niewerbalne sygnały, które pojawiają się w krótkiej chwili. Dlatego tak ważne jest,
aby być w pełni skupionym podczas kontaktu z innymi ludźmi, odkładając na bok
mniej ważne czynności, jak np. przeglądanie informacji na telefonie komórkowym.
W ten sposób możemy bardziej zrealizować swoje cele społeczne. Podczas
procesów emocjonalnych brania i dawania swoich doczuć, należy obserwować
zmiany wewnątrz swoich emocji. Inwestując czas przez zwracanie uwagi na innych,
otrzymujemy wgląd we własny stan emocjonalny, wartości czy przekonania.
Rozwijamy dodatkowe umiejętności społeczne, które sprawią, że relacje z innymi
3
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ludźmi będą bardziej efektywne i satysfakcjonujące. Trzeba sobie uświadomić,
w jaki sposób korzystamy z komunikacji niewerbalnej. Mimika twarzy pomaga bez
słów przekazać własne emocje oraz odczytać je u innych ludzi. W przypadku
pojawienia się stresu ważne, aby używać humoru, śmiechu i dobrej zabawy, aby
poczuć się lepiej. Odpowiednie postrzeganie konfliktów można uznać za okazję do
zbliżenia się do innych. Nieporozumienia są nieuniknione w przypadku relacji
międzyludzkich, ponieważ różnimy się w swoich potrzebach, relacjach czy
oczekiwaniach. Pamiętajmy, że nie musi to być coś złego. Rozwiazywanie konfliktów
prawidłowy sposób może wzmacniać zaufanie, sprzyja kreatywności oraz
bezpieczeństwu w związkach.
Teoria więzi pierwszy raz została opisana przez Bowlby’ego4 jako podstawowa
potrzeba, zgodnie z którą dzieci wyrażają przywiązanie przez śmiech, ssanie
i chwytanie. Przyczyną takich zachowań jest utrzymywanie fizycznej bliskości
z opiekunem dając dziecku oparcie przy możliwych niebezpieczeństwach
z zewnątrz. Według Bowlby’ego istnieją cztery wyróżniające się cechy przywiązania:
utrzymanie bliskości (pragnienie bycia blisko ludzi, do których jesteśmy
przywiązani), bezpieczna przystań (powrót do postaci przywiązania dla wygody
i bezpieczeństwa w obliczu strachu lub zagrożenia), bezpieczna postawa
(przywiązanie działa jako podstawa bezpieczeństwa, z której dziecko odkrywa
otaczający go świat) oraz cierpienie wynikające z separacją (niepokój, który pojawia
się przy braku postaci przywiązania).Uważał, że dzieci które są wychowywane
z myślą, że ich opiekun będzie dla nich dostępny, są mniej skłonni do odczuwania
strachu niż te, które zostały wychowane bez takiego wsparcia. Sugerował, że
pewność siebie jest kształtowana w okresie niemowlęcym, dzieciństwie oraz
dorastaniu. Oczekiwania, które tworzą dzieci są związane bezpośrednio
z doświadczeniami.
Mary Ainsworth w latach siedemdziesiątych wykonała przełomowe badania
o nazwie ,,Strange Situation’’, które obejmowało obserwacje dzieci w przedziale
wiekowym pomiędzy 12 i 18 miesięcy. Wspólnie przebywali w pokoju, gdzie dziecko
poznawało pomieszczenie. Następnie wchodził nieznajomy, który rozmawiał
z rodzicem i podchodził do dziecka. Rodzic niezauważenie wychodził z pokoju, a po
jakimś czasie wracał i pocieszał dziecko. Ainsworth na tej podstawie wyodrębniła
trzy style przywiązania (bezpieczny, ambiwalentno-niepewny oraz unikająconiepewny).
Style więzi czyli style przywiązania są definiowane przez psychologów jako
stany, w których jeden człowiek szuka bliskości z inną osobą, w szczególności
w czasie trudnych sytuacji takich, jak stres czy zagrożenie. Dla dziecka jest to o tyle
ważne, że w późniejszym czasie może to stanowić o prawidłowym jego rozwoju.
W szczególności w tworzeniu kolejnych związków w dorosłości, rozwoju
emocjonalnego i postrzeganiu świata jako miejsca bezpiecznego i pozytywnego.
Więzi między matką, a dzieckiem po raz pierwszy powstają w łonie matki, gdzie
płód rozwija reakcję na zapachy i dźwięki matki, które utrzymują się po urodzeniu.
W trakcie rozwoju dziecka następuje utrwalenie reakcji i rozpoznawanie wyglądu
oraz głosu swoich matek. Wtedy wczesne rozdzielnie dziecka i matki może
powodować traumatyczne reakcje emocjonalne w tym spadek reakcji
4
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behawioralnych5. Po porodzie następuje zakończenie fazy przywiązania fizycznego
do matki, a zaczyna się czas przywiązania emocjonalnego i psychologicznego.
Jakość opieki jaką darzy się dziecko, wpływa na to w jaki sposób później radzą sobie
w szkole, z przyjaciółmi i podczas stresujących doświadczeń. Matka jest bezpieczną
przystanią w trakcie odkrywania swojego otoczenia przez dziecko. Dzieci zyskują
pewność siebie gdy szukają pocieszenia, podczas gdy są zdenerwowane. Style
przywiązania, które powstają we wczesnym dzieciństwie nie muszą być identyczne
z tymi, które są budowane w życiu dorosłym, ponieważ między tymi okresami życia
upływa wiele czasu, a co za tym idzie cały czas oddziaływają na nas różne
doświadczenia. Osoby, które w dzieciństwie są opisywane w charakterze
przywiązania bezpiecznego lub ambiwalentnego, w dorosłości mogą u nich pojawiać
się nie pewne wzorce przywiązania. Za co może odpowiadać między innymi
temperament. W życiu dorosłym, osoby wychowane w bezpiecznym stylu
przywiązania, wierzą w istnienie trwałej romantycznej miłości. W przypadku
ambiwalentnego stylu, potrafią powiedzieć, że potrafią się zakochiwać, a w stylu
unikającym, dorośli opisują miłość jako rzadką i nietrwałą.
Pomiędzy dzieckiem i matką są zaobserwowane trzy podstawowe style więzi:
bezpieczny, nerwowo-ambiwalentny i unikający6 oraz jeden dodatkowy opisywany,
jako styl dezorganizowany.
Styl bezpieczny jest określany jako powszechny i zdrowy, w którym dzieci
odczuwają stres w przypadku oddzielenia się od matki i cieszą się kiedy z powrotem
się widzą. Styl ten cechuje się zaufaniem dziecka do matki. Z czasem stają się
bardziej samodzielne i maja lepsze poczucie własnej wartości. Bezpieczne
przywiązanie może zapewnić dziecku narzędzia do radzenia sobie ze stresem
poprzez buforowanie ich fizjologicznych reakcji na nowe i nieznane doświadczenia.
Mimo, że dzieci takiego mogą być pocieszane przez inne osoby, to wyraźnie wolą
rodziców od obcych. Rodzice w tym stylu przywiązania częściej bawią się ze swoimi
dziećmi, a także szybciej reagują na ich potrzeby. Dzieci wychowane w tym stylu są
bardziej empatyczne w późniejszych etapach rozwoju oraz mniej destruktywne,
mniej agresywne i bardziej dojrzałe.
W stylu lękowo-ambiwalentnym dzieci reagują zbyt dużym stresem w czasie
gdy nie ma przy nim matki. Kiedy wraca złoszczą się i gniewają na nią. Takie dzieci
przeważnie są płaczliwe i wykazują silny lęk przed rozstaniem. Z czasem wykazują
się unikaniem bliskiego kontaktu z matką i rezygnują z przywiązania się niej. Dzieci
takie są bardziej podejrzliwe wobec obcych. W dorosłym życiu czują niechęć do
zbliżania się do innych i nadmiernie martwią się, że ich partner nie odwzajemnia ich
uczuć. Doprowadza to do częstych rozstań, ponieważ uważają związki za chłodne
i odległe.
Styl unikający jest zauważany u dzieci u których występuje bardzo duże
poczucie odrzucenia przez matkę. Kształtuje się w czasie braku dostępności
opiekuna w czasie zagrożenia Nie ufają jej, a wszelkie trudności starają się
pokonywać samodzielnie. W dorosłości osoby wychowane w tym stylu maja
trudności z intymnością i bliskimi związkami. Osoby te nie wkładają w związki dużo
5
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emocji i doświadczają niskiego poziomu niepokoju gdy już się kończy. Często
unikają intymności, używając takich wymówek jak: ,,długie godziny pracy’’ lub
fantazjują o innych osobach podczas seksu. Wykazują więcej tolerancji wobec
przypadkowych zbliżeń. Nie wspierają swoich partnerów, nie dzielą się swoimi
uczuciami oraz myślami z nimi.
Styl dezorganizowany jest stylem, w którym jest brak pozytywnego wzorca
relacji międzyludzkich. Występuje w nich przemoc, a wartość dziecka jest na bardzo
niskim poziomie, które jest bardzo trudno odbudować. Zaniedbanie emocjonalne
powoduje, że dziecko traci nadzieję na ratunek. Wskutek czego stara się uciec od
lęku i samotności, izolując się od własnych emocji. Dziecko uważa swojego rodzica
za źródło zagrożenia i niebezpieczeństwa. Nie wie do końca jak postępować,
ponieważ z jednej strony chce się zbliżyć do opiekuna, a z drugiej strony stara się
go unikać. Ten styl przywiązania stanowi w dużym stopniu wstęp do późniejszych
poważnych zaburzeń.
Żeby wykształcił się prawidłowy styl przywiązania trzeba reagować na potrzeby
dziecka i być względem niego wrażliwym i opiekuńczym. Noworodek po narodzinach
drogą naturalną powinien trafić bezpośrednio do matki. Niemowlęta powinny być
karmione piersią na żądanie i przez większość czasu być przy matce. Dobrym
sposobem na zachowanie bliskości jest noszenie dziecka w chuście, a w czasie
nocnym aby spać obok niej. Jednak nie zawsze udaje się spełnić te wszystkie
warunki. Dlatego tym bardziej rodzic powinien być wrażliwy na potrzeby dziecka.
Niemowlęta rodzą się z różnym temperamentem i mają różne potrzeby do
zaspokojenia. W związku z tym nie da się trzymać sztywno ustalanych zasad w tym
zakresie i do każdego dziecka trzeba podchodzić indywidualnie. Niektóre dzieci wolą
spać same w łóżku, nie lubią być noszone czy szybko rezygnują z naturalnej formy
ich karmienia. Dlatego bliskość nie powinna być traktowana jako jedyna droga do
stworzenia bezpiecznego stylu przywiązania.
Inteligencję emocjonalną można budować całe życie, a jest ona potrzebna do
wchodzenia w relację z innymi ludźmi. W tym do właściwego reagowania na emocje
innych, nawiązywania kontaktów czy rozwiązywanie sporów. Emocje wykształcają
się całe życie. Od momentu przyjścia na świat, kontaktu z matką i współreakcjach
na otaczający je świat. Salovey i Mayer uważają, że istnieje wrodzona zdolność jako
podstawa rozwoju emocjonalnego. Wraz z wiekiem wzrasta inteligencja
emocjonalna wskutek własnych doświadczeń.
Zdaniem M. Czub „jakość przywiązania i wynikające z tego konsekwencje dla
rozwoju emocjonalnego człowieka w decydujący sposób wpływają na jego
późniejsze funkcjonowanie emocjonalne i społeczne.”7
R. Spitz przeprowadził badania, w których była obserwowana grupa dzieci
przebywających w sierocińcu i urodzonych w czasie pobytu matek w więzieniu.
W wyniku braku stałego kontaktu matek z potomstwem, pojawiły się zaburzenia
emocjonalne u dzieci, które to zaburzenia nazwał chorobą sierocą.8
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Streszczenie
W pracy opisano czym są style więzi, które tworzą się pomiędzy dzieckiem
i opiekunem w okresie wczesnodziecięcym oraz ich wpływ na inteligencję
emocjonalną. Więzi są potrzebne w czasie trudnych sytuacji takich, jak stres czy
zagrożenie. Można wyróżnić styl więzi: bezpieczny, lękowo-ambiwalentny,
unikający, dezorganizowany. Inteligencja emocjonalna to zdolności rozpoznawaniu
emocji u siebie i innych, przewidywanie, kontrola oraz wykorzystanie uczuć.
Inteligencja emocjonalna jest rozwijana całe życie i wpływa na takie jego aspekty,
jak: kariera zawodowa, zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne i relacje z innymi
ludźmi.
Słowa kluczowe: styl więzi: bezpieczny, lękowo-ambiwalentny, unikający,
dezorganizowany, inteligencja emocjonalna, przywiązanie.
Summary
In my work, I have described what are the bonding styles that emerge in the
early childhood and the way they affect emotional intelligence. Bonds are needed
in times of stress and lighting. The bond style can be distinguished: safe, anxiousambivalent, avoidant, disorganized. Intelligence is emotional about recognizing
oneself and others, recognizing, understanding and using feelings. Emotional
Intelligence is developed in life and health into aspects such as career, physical
health, health and health, and other issues.
Key words: bond style: safe, anxious-ambivalent, avoidant, disorganized,
emotional intelligence, attachment.
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PSYCHOLOGICZNE ORAZ KRYMINALISTYCZNE ASPEKTY
ZABÓJSTWA W AFEKCIE
Pojęcie oraz rodzaje afektów
Nie od dziś wiadomo, że emocje mają ogromny wpływ na zachowanie
człowieka. Niewątpliwie, mogą one dotyczyć doznań o pozytywnym podłożu, jak też
ich kompletnego przeciwieństwa. Pojęciem, które zasługuje na szczególną uwagę
w kontekście działań nacechowanych negatywnie – mówimy tu o fakcie popełnienia
przestępstwa – jest afekt, który stanowi podstawę tychże rozważań zarówno pod
kątem psychologicznym, jak również kryminalistycznym.
Na wstępie nie wolno zapomnieć, iż wyżej przestawione zjawisko nie jest
pojęciem jednoznacznym, które możemy łatwo zaszufladkować. Wręcz przeciwnie
– podczas pierwszego zetknięcia się z tematem, a następnie wraz ze zgłębianiem
go, natrafiamy na ogrom rozważań naukowych, często popartych interesującymi
badaniami, z których jasno wynika to, jak bardzo przedmiot afektu jest złożonym
zagadnieniem. Świadczy o tym chociażby fakt, iż nie możemy jednoznacznie
wskazać, czym dokładnie on jest, ponieważ w tym celu należy poddać analizie jego
podział według różnych kryteriów. Dopiero wówczas możemy wysnuć definicję tego
zjawiska. Oczywiście, w doktrynie prawniczej przyjęło się mówić, iż jest to po prostu
działanie pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwione okolicznościami,1
natomiast zagłębiając się w terminologię psychologiczną, nie wolno nam uciąć tego
zagadnienia na tak wczesnym etapie bez dalszych rozważań, ponieważ temat ten
nie zostałby dostatecznie rozwinięty.
Jak już zostało wspomniane, afekt może wpływać na człowieka zarówno pod
kątem pozytywnym, jak i negatywnym (o czym zresztą będzie mowa w dalszej części
tego artykułu, w którym skupimy się na przestępstwie zabójstwa). Efekt ten wynika
z faktu, iż w literaturze psychologicznej wyróżnić można kilka rodzajów afektu,
w zależności od tego, jak człowiek reaguje w sytuacji dla niego stresującej.
W związku z tym odróżnia się:
− Afekt dostosowany – pojęcie to oznacza, jak sama nazwa wskazuje –
adekwatną reakcję osoby do sytuacji, w jakiej się ona znajduje. Odnosząc
się do tematu tego artykułu, ciężko przewidzieć taką sytuację, która
w jakikolwiek sposób usprawiedliwiałaby popełnienie przestępstwa
zabójstwa, dlatego też z całą pewnością można stwierdzić, że rodzaj ten nie
odegra roli podczas dalszych rozważań.2
− Afekt niedostosowany – jak można się zapewne domyślić, oznacza
kompletne przeciwieństwo powyższego. Osoba w takim stanie nie
dostosowuje swojego zachowania do sytuacji, w której się znajduje, tzn. jej
wyrażanie uczuć kompletnie nie jest adekwatne do przeżyć, jakich ona
doświadcza. Czasami między nimi nie istnieje żaden związek przyczynowo1
2

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88, poz. 553 ze zm.).
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skutkowy, niekiedy da się go zauważyć, jednak jest mocno zaburzony,
a czasem w tym samym momencie odczucia człowieka, który doświadcza
afektu niedostosowanego, są kompletnie przeciwstawne.3
− Afekt blady – tak zwana apatia. Reakcja na bodziec jest znacznie osłabiona.
Trudno sobie wyobrazić, by osoba w takim stanie zabiła człowieka, dlatego
też, jak łatwo się domyślić, zjawisko to również nie będzie przedmiotem
dalszych rozważań, a wskazane jest jedynie po to, by ukazać
wielopoziomowy charakter tego pojęcia.4
− Afekt labilny – najprościej można stan ten nazwać rozchwianiem
emocjonalnym, nie jesteśmy w stanie utrzymać swojego wyrażania emocji
na jednakowym poziomie, co może skutkować różnymi, trudnymi do
wytłumaczenia zachowaniami w dość krótkim czasie.5
− Afekt sztywny – jest zupełnym przeciwieństwem afektu labilnego.
Znamionuje się zbyt długim trwaniem przy emocji. Określa się go mianem
sztywności uczuciowej.6
− Afekt patologiczny – bardzo silna, wręcz „wybuchowa” reakcja o podłożu
emocjonalnym. Jak sama nazwa wskazuje, często może się wiązać
z niekontrolowaną przemocą fizyczną, zarówno do samego siebie, jak i do
drugiej osoby, z którą związane jest dane przeżycie. Ten typ afektu może
również skutkować innymi ekspresyjnymi zachowaniami, absolutnie
niewspółmiernymi do zaistniałych okoliczności.7
− Afekt fizjologiczny – jest to zjawisko bardzo podobne do poprzednika,
jednakże różnią się one tym, iż w przypadku afektu patologicznego,
w momencie „wybuchu”, następuje pewnego rodzaju zamglenie umysłu,
nieświadomość własnych działań, a co za tym idzie – pewna
niepoczytalność. Afekt fizjologiczny różni się od niego tym, iż sprawca, po
popełnieniu czynu, doznaje otrzeźwienia i uświadamia sobie, co zrobił.
Ponadto sprawca na przykład zabójstwa w afekcie, często pamięta, czego
tak faktycznie dokonał i co się w danej chwili działo, a w przypadku afektu
patologicznego, często tej świadomości po prostu nie ma. Można zatem się
domyślić, iż to właśnie pod wpływem afektu fizjologicznego, jest człowiek
popełniający czyny, które swoje odzwierciedlenie znajdują na łamach
przepisów prawa karnego materialnego. Bez trudu można domyślić się, że
to właśnie ten rodzaj odegra kluczową rolę podczas dalszych rozważań8.
Jak można zauważyć, afekt nie jest pojęciem jednoznacznym, co mogłaby
sugerować definicja przewijająca się w doktrynie prawniczej. Aby szerzej zrozumieć
to zjawisko, należy w pierwszej kolejności sięgnąć do literatury psychologicznej.
Dowiemy się z niej, iż w kontekście afektu ogromny wpływ odgrywają emocje,
natomiast pojęcia te nie są ze sobą tożsame9. Afekt – mimo złożoności tego zjawiska
3
4
5
6
7
8

9
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– jest dość prosty, w porównaniu z emocjami człowieka niemalże dość prymitywny
oraz jednowymiarowy.10 Człowiek w afekcie odczuwa coś pozytywnie lub
negatywnie, tak po prostu. Dla takiego człowieka coś jest białe lub czarne, nie widzi
on odcieni szarości, które charakteryzują emocje. Często zdarza się, że pojęć afektu
oraz emocji używamy jako synonimów, lecz zgłębiając się w tę tematykę,
rozumiemy, iż to emocje są czymś wieloznacznym. Niekiedy słyszymy, iż
człowiekiem targają emocje. Oznacza to, że w stosunku do pewnego zjawiska, ma
on odczucia zarówno negatywne, jak i pozytywne, a często również te pośrednie –
nie wie, co myśli i czuje.
Należy jednak pamiętać, iż na gruncie kolejnych stron niniejszego artykułu,
mimo jakże ciekawego podziału na różne rodzaje afektów w zależności od reakcji
człowieka na bodziec, skupimy się przede wszystkim na ostatnim rodzaju, jakim jest
afekt fizjologiczny. Można wnioskować, iż wyżej przytoczona definicja, jaką
posługują się prawnicy oraz orzecznictwo, odnosi się właśnie do tego rodzaju. Silne
wzburzenie człowieka wiąże się z jego negatywną reakcją na otaczającą go
rzeczywistość, co faktycznie często skutkuje popełnieniem czynu zabronionego,
w tym również przestępstwa zabójstwa, co będzie przedmiotem dalszych rozważań
na gruncie tego artykułu.
Typy przestępstw: podstawowy, kwalifikowany oraz uprzywilejowany
Aby przejść bezpośrednio do przestępstwa zabójstwa, w pierwszej kolejności
należy omówić rodzaje przestępstw. Nie będziemy skupiać się tutaj na wszystkich,
ponieważ w tym momencie nie interesuje nas podział przestępstw na
publicznoskargowe i prywatnoskargowe, indywidualne i powszechne, materialne
oraz formalne, czy też z działania lub zaniechania.11 Oczywiście, są to ciekawe
zagadnienia, jednak na ten moment należy pozostawić te tematy bez dalszych
rozważań. Kluczową rolę w przypadku podziału przestępstw, odegra podział na typy
przestępstw, tzn. na przestępstwa podstawowe, uprzywilejowane oraz
kwalifikowane, które stanowią modyfikację typu pierwszego. Najłatwiej typy te
omówić jest na przykładzie tytułowego przestępstwa zabójstwa (tzn. art. 148 KK)
oraz przestępstwa dzieciobójstwa (tzn. art. 149 KK).12
Typ podstawowy, jest najbardziej ogólnym opisem danego przestępstwa.
Najprościej mówiąc, sprawca zachowuje się w sposób powszechny i typowy dla
sprawców tego rodzaju przestępstw.13 Kryminalistycy oraz członkowie organów
procesowych, nie są zaskoczeni przebiegiem zdarzeń. Takim przykładem może być
zabicie człowieka poprzez uderzenie go w tył głowy tępym narzędziem, bądź
zadanie jednego, aczkolwiek śmiertelnego ciosu nożem. Trzeba przyznać, iż jest to
dość „normalne” zachowanie się człowieka (o ile rzecz jasna możemy w ogóle mówić
o normalności w przypadku zabójstwa) i naprawdę niczym się nie wyróżnia spośród
tysiąca innych zabójstw. W takim przypadku, gdy brak jest innych towarzyszących
temu czynowi okoliczności, mówimy o typie podstawowym (czasami w doktrynie
Tamże.
L. Gardocki, Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym, Annales
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spotyka się również inną nazwę – typ zasadniczy14) przestępstwa i w tym wypadku,
podstawę oskarżenia, będzie stanowił art. 148 § 1 Kodeksu Karnego.
Przechodząc dalej, mamy do czynienia z typami, które w jakiś sposób
modyfikują przestępstwo zabójstwa o różne istotne elementy. W tym miejscu – jak
już wcześniej było wspomniane – należy wyróżnić typ kwalifikowany, jak również
uprzywilejowany.
Typ kwalifikowany charakteryzuje się tym, iż działanie sprawcy zasługuje
z pewnych względów na jeszcze większe potępienie społeczeństwa, niż to same
przestępstwo popełnione w typie zasadniczym.15 Przyglądając się ponownie
normom prawnym zawartym w art. 148 KK, zauważamy §2 oraz §3 tegoż przepisu.
Wymienione są w nich okoliczności, które jeszcze mocniej piętnują przestępcę.
Z tym typem modyfikacji, wiąże się wyższa odpowiedzialność karna sprawcy. Jego
działanie, by mogło być uznane za typ kwalifikowany, musi charakteryzować się
takimi zachowaniami, jak np. zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.16
Co rozumiemy przez to sformułowanie? Są to wszystkie czynności, które mają
przysporzyć jeszcze więcej cierpień ofierze przed śmiercią. Jeśli wyżej wskazaliśmy,
iż w typie podstawowym człowiek umiera na skutek rany tłuczonej i w zasadzie nic
z reguły nie odczuwa, ponieważ natychmiast po zadaniu ciosu traci przytomność,
tak w typie tym przedstawia się to całkowicie inaczej. Sprawca chce zadać swej
ofierze przed śmiercią ból, na przykład w postaci tortur takich, jak: przypalanie,
odcinanie kończyn, odrywanie paznokci, wyrywanie zębów, stopniowe podcinanie
żył, gardła, wydłubywanie oczu, czy zadawanie innych ran. Nie zapominajmy, iż
tortury mogą również mieć podłoże psychiczne. Jeśli sprawca odciął swojej ofierze
piękne, długie włosy, które były dla tej ofiary szczególnie ważne, a następnie na jej
oczach wrzucił je do ognia, czy rozpuścił w przygotowanym w tym celu kwasie,
znęca się nad tą nią, nie tylko fizycznie (poprzez obcięcie), ale przede wszystkim
psychicznie. Kolejnym dobrym przykładem znęcania psychicznego jest chociażby
sytuacja, kiedy sprawca więzi na przykład dwie osoby, które są między sobą mocno
związane (chociażby ze względu na więzi rodzinne, czy inne bliskie stosunki
osobiste) i na oczach jednej ofiary zabija tę drugą. Naprawdę trudno sobie
wyobrazić, jakiego cierpienia psychicznego doświadcza w takim momencie
człowiek. A co jeśli sprawca więzi ofiarę oraz jej ukochanego psa? Czy brutalne
zabicie zwierzaka, z którym opiekun związany był od dzieciństwa, nie jest
psychicznym znęcaniem się nad swoją ofiarą? Przykłady te idealnie odzwierciedlają
fakt, iż zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem jest pojęciem naprawdę
wielowymiarowym, a okoliczności wskazujące na takie zachowanie, można wręcz
mnożyć.
Innym przykładem typu kwalifikowanego przestępstwa zabójstwa jest
przypadek, kiedy sprawca względem swojej ofiary podejmuje działania
o zabarwieniu seksualnym, a dopiero później pozbawia ją życia. Najczęściej
dochodzi wówczas do zgwałcenia ofiary. Trzeba też mieć na uwadze, iż niekiedy
dochodzi do sytuacji, kiedy najpierw dochodzi do śmierci ofiary, a dopiero później do
zgwałcenia dokonywanego już na zwłokach.
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Kodeks karny przewiduje więcej przypadków typu kwalifikowanego
przestępstwa zabójstwa, między innymi wzięcie zakładnika, rozbój, pozbawienie
życia z użyciem materiałów wybuchowych, zabicie jednym czynem więcej niż jednej
osoby przez sprawcę, który wcześniej już był skazany za zabójstwo, zabójstwo
funkcjonariusza publicznego,17 itd., co świadczy jedynie o tym, iż typ ten jest
niezwykle mocno rozbudowany, a sytuacje, w których należy zastosować wyższy
wymiar kary, są dość częstym zjawiskiem na salach sądowych.
Koleją modyfikacją jest – jak już zostało to wcześniej wspomniane – typ
uprzywilejowany. Jak sama nazwa wskazuje, w takim przypadku mamy do czynienia
z sytuacjami, kiedy jakieś okoliczności, chociaż w minimalnym stopniu
usprawiedliwiają zachowanie się człowieka w danej sytuacji i czyny przez niego
popełnione w konkretnym momencie.18 W przypadku art. 148 KK, uwagę odbiorcy
może przykuć §4 tego przepisu, ponieważ mamy tak do czynienia z przedmiotem
naszych rozważań, czyli tzw. zabójstwem w afekcie, czyli – jak już było to wyjaśnione
wcześniej – zabójstwem pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego
okolicznościami.19 Z racji na fakt, iż szerzej przykład ten będę omawiać nieco dalej,
by omówić instytucję typu przywilejowanego, skupimy się na przestępstwie z art.
149 KK, a więc na dzieciobójstwie.
W pierwszej chwili ktoś, kto nie zgłębi dokładnie znamion tego przestępstwa,
wnioskując jedynie na podstawie jego nomenklatury, może pomyśleć, iż
przestępstwo to polega na zabiciu dziecka. I jest to jak najbardziej słuszne podejście,
jednakże zbyt ogólne. Dlaczego? Przestępstwo to jest na tyle ciekawym
przypadkiem (również pod kątem psychologicznym oraz psychiatrycznym), iż należy
do tzw. przestępstw o charakterze indywidualnym.20 Oznacza to, że popełnić je
może tylko ścisłe grono osób. W tym przypadku sprawcą może być jedynie matka,
pozostająca pod wpływem porodu oraz połogu w związku z urodzeniem dziecka,
które zabija. Kobieta ta, z racji na bardzo zły stan psychiczny, nie jest w stanie
logicznie myśleć, nienawidzi siebie oraz przede wszystkim swojego
nowonarodzonego dziecka. Niemniej nie wszystkie kobiety po porodzie zachowują
się w taki sposób. Przecież niemal każda matka kocha swoje dziecko i jest w stanie
zrobić wszystko, by było szczęśliwe, zdrowe, a przede wszystkim, żeby żyło. Na tej
podstawie możemy wnioskować, iż patologia, jaka rodzi się w przypadku popełnienia
przestępstwa dzieciobójstwa, nie jest absolutnie zjawiskiem normalnym. Często stan
ten nie jest od kobiety zależny. Właśnie ze względu na stan psychiczny, w jakim
wówczas znajduje się matka dziecka, uważa się, że z racji na fakt, iż przeżycia
związane z porodem oraz połogiem, mogą mieć ogromny wpływ na psychikę
kobiety, przestępstwo to powinno być traktowane jako typ uprzywilejowany
zabójstwa, a kara za jego popełnienie – w porównaniu do typu podstawowego –
powinna być znacznie niższa21.
Podział przestępstw na typ podstawowy, uprzywilejowany oraz kwalifikowany
jest w tym wypadku konieczny do ukazania tego, dlaczego zagrożenie ustawowe
17
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karą za przestępstwo zabójstwa w afekcie jest niższe i łagodniejsze w porównaniu
do „zwykłego” zabójstwa. Ponadto, pamiętać należy, iż z racji na fakt, iż nasze
tytułowe przestępstwo, można kwalifikować jako typ uprzywilejowany, istnieją w jego
przypadku pewne okoliczności, które na pewno usprawiedliwiają, chociaż
w minimalnym stopniu, działanie sprawcy oraz sprawiają, iż społeczna szkodliwość
czynu (chociaż nadal niezmiernie wysoka) oraz jego odbiór przez innych ludzi, są
nieco złagodzone.
Znamiona przestępstwa zabójstwa w afekcie
Jak już parokrotnie było wspomniane, zabójstwo w afekcie to zabójstwo pod
wpływem silnego wzburzenia, usprawiedliwionego okolicznościami.22 W pierwszej
chwili możemy zadać sobie zasadnicze pytanie: „Ale jakie sytuacje mogą wyjaśnić
zabicie drugiego człowieka?”. Faktycznie, trudno sobie coś takiego wyobrazić,
jednak w rzeczywistości zdarza się to dość często.
We wstępie wspomniałam, iż ogromną rolę w naszych rozważaniach odegra
afekt fizjologiczny, który jest nagły, intensywny, usprawiedliwiony jakimiś
okolicznościami, które wzbudzają w sprawcy silne wzburzenie.23 Często słyszy się,
iż takim klasycznym przykładem, kiedy dochodzi do zabójstwa w afekcie, jest
przypadek śmierci współmałżonka, jeśli drugi z nich dowiedział się o jego zdradzie.24
Oczywiście, każdy z nas wie, iż nie każda zdrada kończy się śmiercią. Mało tego!
Nie wszystkie zdrady kończą się nawet rozwodem! Jednak należy wziąć pod uwagę
to, że różne sytuacje w różny sposób wpływają na psychikę człowieka, a taka zdrada
(szczególnie w przypadku, kiedy partner dowiaduje się o niej nagle), jest dość
traumatycznym przeżyciem. Zastanawiające jest jedynie to, czy w przypadku, kiedy
między małżonkami na przykład już wcześniej nie układało się najlepiej, obie strony
nie były w stosunku do siebie lojalne, ale na jaw wyszła zdrada jedynie jednej strony,
to czy faktycznie wywarła ona aż tak ogromny wpływ na jedną z osób do tego
stopnia, że zabójstwo automatycznie staje się usprawiedliwionym zabójstwem
w afekcie? Bądź wyobraźmy sobie drugą sytuację – co jeśli małżonek już wcześniej
planował śmierć drugiej strony, ale później uznał, że zdrada będzie pewnego rodzaju
„okolicznością łagodzącą” jego czynu? W takich momentach znaczącą rolę odgrywa
opina biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią, czy mamy do czynienia z afektem
fizjologicznym, czy jedynie z pełnym premedytacji czynem, który zarówno sprawca,
jak i jego obrońca, próbują ukryć pod jego pretekstem.
Idąc tokiem myślenia przedstawicieli doktryny, można zauważyć, iż
przestępstwo dokonane pod wpływem afektu składa się z dwóch podstawowych
części25. Pamiętać trzeba, iż muszą one wystąpić jednocześnie. Brak którejkolwiek
z nich, sprawia, iż nie mamy już do czynienia z afektem fizjologicznym.
− Silne wzburzenie – moment, w którym mamy do czynienia z przewagą
emocji nad logicznym myśleniem. Emocje mogą zrodzić się pod wpływem
zarówno czynników o charakterze zewnętrznym, jak i czynników będących
następstwem długotrwałego procesu, który już od pewnego momentu toczył
się w psychice sprawcy, a w chwili działania skutkującego śmiercią drugiego
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człowieka, pojawił się „zapalnik” w postaci pewnej sytuacji, stąd takie, a nie
inne działanie.26
− Okoliczności, które (biorąc pod uwagę odbiór społeczny) mogą być uznane
za usprawiedliwione – silne wzburzenie, opisane powyżej, musi pozostawać
w
związku
przyczynowo-skutkowym
z
usprawiedliwionymi
okolicznościami27.
Możemy jeszcze wspomnieć, iż czynniki, które wywołały wzburzenie, powinny
być czynnikami przez sprawcę niezawinionymi i od niego niezależnymi.28 Oznacza
to, iż nie powinien się on przyczyniać do sytuacji, która wzbudziła w nim silnej
wzburzenie. Jeśli by tak jednak nie było, a sytuację sprowokowałby on sam, nie
możemy mówić o działaniu w afekcie. Przyjmuje się, że afekt, poruszany na gruncie
art. 148 § 4 KK, jest uznawany za naturalną, fizjologiczną reakcję organizmu.
Chociaż w odróżnieniu od afektu patologicznego, nie ogranicza on tak naprawdę
poczytalności, (ponieważ sprawca czynu jest świadom tego, co zrobił), moment,
w którym działa on pod wpływem wzburzenia, w pewnym sensie można próbować
porównać do stanu niepoczytalności, dlatego też odbiór społeczny jest nieco
łagodniejszy, a wymiar kary – niższy.29
Kryminalistyczne aspekty związane z popełnieniem przestępstwa
zabójstwa w afekcie
Skoro sprawca tak naprawdę działa pod wpływem silnych emocji, gwałtownie,
nagle i bez żądnego przygotowania, ciekawą kwestią pozostają kryminalistyczne
kwestie popełnienia zabójstwa w afekcie. Przyjmując typ podstawowy, czy też
kwalifikowany, często zdarza się, iż taki przestępca swoje działanie planuje dużo
wcześniej, a podczas samego czynu zachowuje się przemyślanie i konsekwentnie
realizuje wcześniej założony przez siebie plan. Niewątpliwie trudno sobie wyobrazić,
by osoba zaplanowała to, iż w przyszłości znajdzie się w stanie afektu, a następnie
kogoś zabije. Z tego też powodu należy na wstępie zaznaczyć, iż czyn sprawcy nie
jest w żaden sposób przemyślany. Sprawca jest w takim stanie psychicznym, iż tak
naprawdę jedynie o czym myśli w kluczowym momencie, to wzburzenie, pod którego
wpływem on właśnie jest. Najczęściej sięga po pierwszy z brzegu przedmiot i właśnie
nim atakuje ofiarę. Często sprawca wcale nie ma bezpośredniego zamiaru
pozbawienia drugiego człowieka życia. Poprzez atak wyładowuje swoje emocje,
a często jedyne o czym myśli, to sam zamach, nie jego późniejsze konsekwencje.
Czasami bywa też tak, że w chwili, gdy orientuje się, iż dana osoba nie żyje,
nadchodzi dla niego moment otrzeźwienia i zaczyna myśleć inaczej, niż w chwili
popełnienia czynu.
Warto też zaznaczyć, iż często sprawcy zabójstwa w afekcie nie mają
świadomości tego, iż na miejscu popełnienia przestępstwa pozostawiają ślady
kryminalistyczne lub pamiętają jedynie o tych podstawowych, jak ślady
daktyloskopijne, bądź dowody rzeczowe w postaci narzędzia zbrodni (o ile takie
istnieje). A przecież nauka, którą jest kryminalistyka, wyróżnia naprawdę mnóstwo
ich rodzajów. Czytamy chociażby o zmianach w lokalizacji rzeczy na miejscu
popełnienia czynu, o pozostawieniu różnego rodzaju tak zwanych substancji
Tamże.
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bezpostaciowych (np. pyłów zawodowych czy błota), śladach stóp, śladach obrażeń
zewnętrznych (na ciele zarówno ofiary, jak i samego sprawcy), czy śladach
pozostawionych przez pojazdy (bieżniki opon na błotnistym terenie30). Oczywiście
jest ich dużo więcej i zależą one od sposobu popełnienia przestępstwa, jednak
zostały one przedstawione po to, by uzmysłowić, iż często osoba, która działa
w typie podstawowym, czy kwalifikowanym zabójstwa, nie jest świadoma, iż takie
ślady faktycznie pozostawia i istnieje duże prawdopodobieństwo, że doprowadzą
one do jej wykrycia. Nie wymagajmy więc od osoby pozostającej pod wpływem tak
silnych emocji, by myślała nad tym, czy jej samochód na przykład nie zostawił
śladów na piaszczystej ścieżce, na której pod wpływem silnego wzburzenia
usprawiedliwionego okolicznościami, potrąciła drugiego człowieka. Prawdopodobnie
po wszystkim, jedyne, czego będzie próbowała taka osoba dokonać w kontekście
zatarcia śladów, to zmycie krwi z maski, bądź ewentualna naprawa wgniecionego
zderzaka. Jeśli ta sama osoba popełniła przestępstwo zabójstwa w afekcie, ale
w taki sposób, że uderzyła ofiarę jakimś przedmiotem, bądź ugodziła ją nożem, co
spowodowało śmierć, jej kolejne czynności prawdopodobnie ograniczą się do
pozbycia się narzędzia zbrodni, ewentualnie do zniszczenia zakrwawionego
ubrania. Przedmiot taki bywa wrzucany do zbiornika wodnego, zakopywany,
a ubranie, na którym znajduje się krew na przykład palone. Można wnioskować,
więc, że zachowania te bywają mocno spontaniczne i nieprzemyślane, podobnie jak
sam moment popełnienia zabójstwa, który charakteryzuje się takimi zachowaniami
sprawcy, jak chociażby popchnięcie ofiary podczas szarpaniny, w wyniku którego
uderza ona o coś i umiera, zabójstwo poprzez pchnięcie nożem, uderzenie tępym
narzędziem itd. Są to sposoby, do których nie trzeba się przygotowywać, a narzędzie
zbrodni można znaleźć tak naprawdę w każdym domu. Sam czyn odznacza się
również dużą gwałtownością, o czym może świadczyć głębokość zadanych ciosów,
czy siła, z jaką ofiara uderzyła o kant szafki.
Podsumowanie
Kończąc rozważania na temat zabójstwa w afekcie, które uregulowane jest
w art. 148 §4 KK, można wywnioskować, iż jest ono niezwykle ciekawym zjawiskiem,
zarówno pod kątem psychologicznym, jak również biorąc pod uwagę doktrynę
prawniczą czy też literaturę kryminalistyczną. W pierwszej kolejności trzeba
pamiętać o tym, że afekt nie jest pojęciem jednoznacznym, co już zostało ustalone
na wstępie tego artykułu i w naszym przypadku – by poprawnie ocenić znamiona
tego przestępstwa – należy skupić się jedynie na afekcie fizjologicznym.31
Przechodząc dalej, nie można zapominać o tym, czym faktycznie się on
charakteryzuje, o definicji, która utarła się w piśmiennictwie dotyczącym tego
zjawiska oraz o nierozłącznych elementach stanowiących jej składowe. Należy
pamiętać, iż czyn człowieka, by mógł być kwalifikowany jako typ uprzywilejowany
przestępstwa zabójstwa, musi być popełniony pod wpływem silnego wzburzenia,
które usprawiedliwione jest okolicznościami, w jakich sprawca ten się znalazł.
Działania takiej osoby są gwałtowne, nieprzemyślane i nie odznaczają się żadnym
przemyśleniem dotyczącym zarówno samego zabójstwa, jak i czynności
30
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dokonanych tuż po jego popełnieniu. Niewątpliwie sposób działania sprawcy w tym
wypadku daje szerokie pole do popisu technikom kryminalistyki poprzez
pozostawienie ogromnej ilości śladów na miejscu zdarzenia. Wynika to z faktu, iż
człowiek – pod wpływem afektu – skupia się tylko na popełnieniu czynu, nie zaś na
jego konsekwencjach oraz całokształcie pozostałych okoliczności związanych
z zabójstwem. Łagodniejszy wymiar kary, jakim zagrożone jest popełnienie tego
przestępstwa, wynika jedynie z faktu, iż stan afektu fizjologicznego jest tłumaczony
jako zjawisko psychiczne, często niezależne od faktycznego zamiaru człowieka
i dlatego odbiór takiego przestępstwa przez społeczeństwo jest znacznie
łagodniejszy, aniżeli typu podstawowego lub kwalifikowanego zabójstwa.32
Afekt – w dość dużym uproszczeniu – stanowi w oczach niektórych swego
rodzaju usprawiedliwienie dla działania sprawcy. Ludzie, gdy słyszą (np. za
pośrednictwem mediów) o sprawach tego typu, sami zastanawiają się, jak
zachowaliby się w okolicznościach, w jakich znalazł się zabójca i - co wydaje się
niezmiernie ciekawe! – czasami również nie znajdują na te pytania dobrej
odpowiedzi.
Streszczenie
Artykuł porusza bardzo ciekawe, ale skomplikowane zjawisko zabójstwa
w afekcie. Przestępstwo to jest niezwykle interesujące, ponieważ porusza zarówno
kwestie psychologiczne, jak również kryminalistyczne. Przedstawia, z jakim
rodzajem afektu wiąże się popełnienie go oraz jakie składowe go tworzą. Ponadto
wyjaśnia, dlaczego zabójstwo w tym przypadku będzie traktowane jako typ
uprzywilejowany przestępstwa z art. 148 § 1 k.k.
Słowa kluczowe: afekt, zabójstwo, przestępstwo.
Summary
This article presents the interested, but complicated contemplation of murder
of passion. This crime is interesting because, we can read about the psychological
and issue and the forensic matters. In this article, we can see, why this crime is a
privileged crime of a murder and we will get to know people’s opinion about murder
of passion.
Key words: passion, murder, crime.
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DŹWIĘK I JEGO ROLA W PROCESACH PSYCHICZNYCH CZŁOWIEKA
Wstęp
Muzyka pochodzi z serca istoty ludzkiej, jak głosi stare chińskie przysłowie:
„Kiedy rodzą się emocje, są one wyrażane przez dźwięki, a kiedy rodzą się dźwięki
wydają one na świat muzykę”. Muzyka jest jednym z najlepszych sposobów
uruchomienia psychicznego procesu. Muzyka pochłania nas, a równocześnie
spontanicznie wywołuje w naszym umyśle wspomnienia, mentalne obrazy
i doświadczenia z naszej przeszłości bez bólu i niepokoju. Układy muzyczne
wywołują odniesienia do przeszłości, zapomnianego już materiału doświadczalnego,
a te odniesienia wiążą się z teraźniejszością i prowadzą słuchacza do przewidzenia
czegoś w przyszłości.
Dźwięki akustycznych instrumentów pomagają odnaleźć drogę do własnej
psychiki, dotrzeć do głębi przeżyć emocjonalnych, poczuć radość życia i duchowy
spokój.
Zarówno choroba, jak i zdrowie są stanami, które nie wynikają jedynie
z przyczyn fizycznych, lecz przede wszystkim psychicznych. Wszelkie
niedomagania, choroby rozpoczynają się głównie w sferze mentalnej (naszego
umysłu), a dopiero później obejmują sferę fizyczną naszego organizmu. Muzyka,
śpiew, odpowiednie dźwięki o jakich mówi się w terapii, wpływa dodatnio na ogólny
stan zdrowia, wywołując samoregulację utrzymując ciało i umysł w równowadze.
Ułatwia i przyśpiesza proces rekonwalescencji. Niesie radość i pozwala wypracować
pozytywne relacje do siebie i otoczenia.
Struktura dźwięku i jego działanie na zmysł słuchu
Dźwięk jest falą drgań mechanicznych i wytwarza falę akustyczną. Prędkość
rozchodzenia się fali akustycznej zależy od struktury danego ośrodka. W powietrzu,
w normalnych warunkach, przy średniej wilgotności prędkość fali akustycznej
wynosi około v=340 m/s, w wodzie v=(1440÷1500) m/s, w kauczuku v=(30÷70) m/s,
w żelazie v=5100 m/s. itp. Fala akustyczna dokonuje przenoszenia energii przez
drgające cząsteczki lecz nie powoduje ogólnego przemieszczenia tych cząsteczek.
Drgające cząsteczki można określić pojęciem ośrodka sprężystego. Falowe drgania
cząsteczek powodują chwilowe zmiany ciśnienia i gęstości. Wartość tych zmian
opisuje się za pomocą ciśnienia akustycznego w decybelach.1
Zmysł słuchu dokonuje odbioru fali akustycznej wtedy, gdy ich częstotliwość
ν zawiera się w przedziale od 16 Hz do 20 kHz. Fale sprężyste o częstotliwości
mniejszej niż 16 Hz to infradźwięki, o częstotliwościach większych od słyszalnych,
w granicach 20 kHz÷1010 Hz, to ultradźwięki, a dźwięki o jeszcze większych
częstościach, powyżej 1010 Hz, nazywamy hiperdźwiękami. Źródłem dźwięków
1
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słyszalnych są ciała wprawione w drgania, których natężenie dźwięków musi
przekraczać próg słyszalności.2.
• Wysokość dźwięku zależy od częstotliwości – im większa częstotliwość fali,
tym wyższy dźwięk.
• Głośność dźwięku zależy od natężenia – jeśli rośnie natężenie fali, dźwięk
jest głośniejszy, choć zależność między natężeniem a głośnością nie jest
liniowa.
• Barwa dźwięku zależy od składu widmowego fali akustycznej – pozwala np.
odróżniać dźwięki wytwarzane przez różne źródła.

Rysunek nr 1: Przedstawia natężenie dźwięku, wyrażane w decybelach.

Jeżeli dźwięki są dostatecznie silne, to przestają być odbierane przez ucho jako
dźwięki, a wywołują wrażenie bólu. Minimalną wartość natężenia dźwięku, przy
którym pojawia się wrażenie bólu, nazywamy progiem bólu i zależy od częstotliwości
dźwięku. Doświadczenie wykazuje, że czułość naszego ucha zależy od
częstotliwości dźwięku. Dwa dźwięki o różnej częstotliwości i o jednakowym
poziomie natężenia są odbierane przez ucho jako dźwięki o niejednakowej
głośności. Przebieg tego zjawiska przedstawia Rysunek 2.
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Rysunek nr 2: Opisuje próg słyszalności i bólu wyrażany w fonach i decybelach. Linie faliste
wyrażają wrażliwość ucha na dźwięki o różnej częstotliwości.3

Dźwięk posiada swoją wysokość i barwę. Oznacza to, że dowolne drganie
można rozłożyć na drgania harmoniczne proste różniące się amplitudami
i częstotliwościami drgań. Wykres amplitud drgań składowych (jako funkcji
częstotliwości) nazywamy widmem drgania złożonego. W zależności od charakteru
ich widma, dźwięki dzielimy na dźwięki tonalne i szumy lub szmery.
Dźwięki tonalne lub muzyczne – to dźwięki, które mają widmo liniowe
w przedziale progu słyszalnego. Takie widmo mają dźwięki wydawane przez różne
instrumenty muzyczne. Dźwięki tego rodzaju może również wydawać człowiek.
Jeżeli widmo składa się tylko z pojedynczej linii, to odpowiadający mu dźwięk można
przedstawić za pomocą tylko jednej funkcji sinusoidalnej. Taki dźwięk nazywa się
tonem prostym lub czystym. Dźwięki tonalne charakteryzują się ponadto wysokością
i barwą. O wysokości dźwięku decyduje jego częstotliwość, o barwie – skład jego
widma. Szumy lub szmery to dźwięki, które mają widmo ciągłe. Przykłady: szum
morza, szelest liści, wybuch pocisku, skrzypienie drzwi, niektóre głoski (dźwięki
mowy, np. „sz”) itd.
Fale dźwiękowe dostarczają nam nie tylko wrażenia słuchowe, ale jak to
pokazują najnowsze badania, że fale dźwiękowe przenoszą masę – w szczególności
masę grawitacyjną. Pokazuje to nową drogę do wyjaśniania natury procesów
psychobiologicznych. Obecnie aspekt ten nie był doceniany. W świetle tego nowego
paradygmatu fale dźwiękowe są formą antygrawitacji, gdyż mają masę ujemną.
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Oznacza to, że fala dźwiękowa reaguje na wpływy grawitacji, ale także generuje
maleńkie pole grawitacyjne. 4
Najbardziej intrygujące jest to, że masa przenoszona przez fale dźwiękowe
okazuje się ujemna. Gdy fale dźwiękowe wchodzą w materiał, powodują
„spadanie”, wyczerpywanie masy, a nie dodawanie masy. Zatem fale
dźwiękowe w polu grawitacyjnym muszą unosić się nieco w górę, jak obiekt
pływający w wodzie, czyniąc rodzaj antygrawitacji. Przepływ masy wydaje się
rozsądny w cieczach, gdzie część cząstek medium może przemieszczać się
w kierunku przeciwnym do ruchu fali dźwiękowej. Ale jak to może zachodzić
w ciałach stałych, wciąż jest to zjawisko otwarte na wyobraźnię – powiedział. 5
Biologiczne piezoelektryki i piroelektryki jako przetworniki energii
w układzie biologicznym
Obok tradycyjnych dobrze poznanych reakcji biochemicznych zachodzących
w organizmach żywych, otwiera się dla nauki nowa rzeczywistość funkcjonująca na
bioelektronicznym modelu życia. Te same drobiny, które stanowią o molekularnym
podłożu reakcji chemicznych, są również producentem struktur białkowych,
melaniny i kwasów nukleinowych, które to struktury stanowią materiał elektroniczny
o właściwościach piezoelektrycznych, piroelektrycznych, ferroelektrycznych
i półprzewodnikowych.6
Piezoelektryczne właściwości układu biologicznego i ich rola
w funkcjonowaniu organizmu
Zjawisko piezoelektryczne polega na zamianie energii mechanicznej,
akustycznej w energię elektryczną, a wraz z powstaniem energii elektrycznej
towarzyscy jej pole elektryczne; inaczej mówiąc piezoelektryk polaryzuje się pod
wpływem zewnętrznych naprężeń mechanicznych (ściskaniu lub rozciąganiu).
Piezoelektryk umieszczony w zewnętrznym polu elektrycznym ulega deformacji
w formie rozciągania lub ściskania. Jest to określane jako odwrotne zjawisko
piezoelektryczne i przyjmuje nazwę elektrostrykcji. Niektóre kryształy
piezoelektryczne odznaczają się stała polaryzacją także wtedy, gdy nie ma
mechaniczno-akustycznych oddziaływań zewnętrznych. Takie kryształy nazywają
się piroelektrykami.7
Zdolność kryształów piezoelektrycznych do polaryzowania się kosztem
oddziaływań mechanicznych i zdolność do deformowania się kosztem przyłożonych
pól elektrycznych pozwala na rozpatrywanie ich jako przetworników
elektromechanicznych. W naukach biologicznych zjawisku piezoelektrycznemu
przypisuje się znaczącą rolę w funkcjonowaniu wielu tkanek biologicznych.8
4
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A. Nicolis, R. Penco , Mutual interactions of phonons, rotons, and gravity. Phys. Rev. B. 2018, 97,
s. 13-45.
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Athenstaedt prowadził badania pod kątem piezoelektryczności kolagenu
i keratyny. W toku badań dostrzegł, że struktury kolagenowe i keratynowe wykazują
polaryzację elektryczną w dwóch kierunkach. Polaryzację podłużną występująca
zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien oraz zewnętrzno-wewnętrzną w kierunku
przekroju przez warstwę włókien.9 Fukada i Ueda zajęli się badaniem efektu
piezoelektrycznego w mięśniach; w włóknach aktyny i miozyny10 oraz w błonach
fibrynogenowych. Badacze ci wykazali, że struktury te wykazują właściwości
piezoelektryczne.11 Podobne badania wykonał Giuzelsu, Akcasu12 dla nerwów,
znów Shamos i Lavine dla jelita i innych tkanek biologicznych.
W oparciu o powyższe badania wnioskować można, że struktury biologiczne są
zdolne do uruchamiania procesów bioeletronicznych, które są niezbędne do
funkcjonowania każdego organizmu. Procesy bioelektroniczne zachodzą w całym
organizmie, ale szczególnie zauważalne są w: układzie krążenia. mięśniowokostnym, mechanorecepcji, barorecepcji, zmyśle słuchu, układzie oddechowym,
a także podczas pobudzenia seksualnego itp.
Piroelektryczność układu biologicznego i jej związek z piezoelektrykami
Zjawisko piroelektryczne powoduje powstanie ładunków elektrycznych na
powierzchni kryształów dielektrycznych podczas ich ogrzewania lub ochładzania.
Podczas ogrzewania jeden koniec piroelektryka uzyskuje ładunek dodatni, a drugi
zaś ujemny.13 Powstawanie ładunków zależy od prędkości zmiany temperatury.
Zmienna temperatura wytwarza spontaniczną polaryzację, która prowadzi do
uszeregowania ładunków dielektryka w określonym kierunku, nawet gdy nie działa
zewnętrzne pole elektryczne. Wszystkie kryształy piroelektryczne są jednocześnie
piezoelektrykami. Niejednorodne zmiany temperatury powodują ich deformację,
w wyniku której następuje wtórna polaryzacja pochodzenia piezoelektrycznego
sumująca się z pierwotną polaryzacją piroelektryczną.14 W kryształach
piroelektrycznych może także występować zjawisko elektrokaloryczne, polegający
na zmianie temperatury piroelektryka pod wpływem pola elektrycznego.15
W 1966 roku Lang udowodnił, że włókna kolagenowe wykazują właściwości
piroelektryczne. Athenstaedt (1967) dowiódł, że zęby, kości, ścięgna, włókna
kolagenowe i keratyna wykazują właściwości piroelektryczne i piezoelektryczne.
Liboff i Furst są zdania, że piroelektryczny efekt w kolagenie jest odpowiedzialny za
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tworzenie się struktur białkowych.16 Cope17 i Athenstaedt18 uważają, że
piroelektryczność odgrywa ważną rolę w termorecepcji i rozwoju zarodkowym.
Naskórek zwierząt i roślin wykazuje reakcje piroelektryczną i piezoelektryczną
bezpośrednio związane z zewnętrznymi zmianami temperatury lub naciskiem
jednoosiowym. Reakcje piroelektryczne zewnętrznej powierzchni naskórka podczas
podgrzewania mają zawsze ujemny znak elektryczny, a dodatni znak podczas
oziębiania. Reakcje piezoelektrykczne mają zawsze dodatni znak podczas ściskania
(odpowiadający reakcji piroelektrytcznej podczas oziębiania), a ujemny znak
podczas rozciągania (odpowiadający reakcjom piroelektrycznym podczas
podgrzewania).19
Biologiczne piezoelektryki i piroelektryki są zdolne do transformacji energii
mechanicznej, termicznej w elektryczną, które dokonuje: zmianę stanu
energetycznego sąsiednich komórek. Pole to integruje cały organizm, reguluje
procesami przemiany materii, kieruje wzrostem organizmu. Dokonuje zapisu
wrażenia percepcyjnego nie tylko w mózgu, ale również w całym organizmie –
wszędzie tam, gdzie występuje białko, DNA, RNA rozumiane jako biologiczne
piezoelektryki.20
Enzymy są konieczne do trawienia pokarmów, uwalniania witamin, składników
mineralnych i aminokwasów. Enzymy absorbują energię pola elektrycznego,
potrzebną do ich pracy i komunikowania się. Shimomura jest zdania, że pole
elektryczne z polaryzacji piroelektrycznej i piezoelektrycznej jest wykorzystywane do
pracy enzymów, funkcjonowania mięśni i całego organizmu.21
Homo electronicus i jego bioelektroniczne podłoże procesów
psychicznych
Zjawiska fotonowe i fononowe sterują procesami życiowymi człowieka. Za
Sedlakiem życie jest zjawiskiem fotonowym, sterowanym fononowo.22
Elektromagnetyczna koncepcja życia opracowana przez Włodzimierza Sedlaka
w latach 70 ubiegłego stulecia na gruncie biologii submolekularnej, dziś teoria ta
w psychologii określa nowy wymiar człowieka, wraz z jego rozwojem
psychosomatycznym i tożsamością społeczny. W kwantowych rozmiarach organizm
przez Sedlaka, jest rozumiany, jako układ białkowych piezoelektryków
półprzewodnikowych o sprzężonych funkcjach chemicznych i elektronicznych
z falową koordynacją wewnętrzną otoczony falą elektromagnetyczną emitowaną na
zewnątrz. Pole elektryczne wynikłe z piezoelektryczności, a także pole magnetyczne
dokonuje zmianę stanu energetycznego sąsiednich komórek. Cząsteczki
porozumiewają się polami, informując sąsiednią cząsteczkę tracą energię na rzecz
A. Liboff, M. Furst, Pyroelectric effect in collagenous structures. Annals of The New York Academy of
Sciences 1974, 238, s. 26-36.
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tamtej, przyjmując informację zyskuje energetycznie. Zadaniem tego pola to
integrowanie całego organizm, regulacja procesami przemiany materii, kierowanie
wzrostem organizmu. Dokonuje zapisu wrażenia percepcyjnego nie tylko w mózgu,
ale również w całym organizmie. To znaczy wszędzie tam , gdzie występuje białko,
DNA,RNA jako biologiczne piezoelektryki.23
W tym nowym paradygmacie bioelektronicznym zaczyna rysować się
poznanie człowieka w aspekcie procesów kwantowych. W bioelektronicznym ujęciu
układ scalony może przetwarzać, magazynować i zarządzać informacją. Sterowanie
układu biologicznego człowieka dokonuje się poprzez siatkę kanałów
informacyjnych: elektronowych, jonowych, fotonowych, fononowych, solitonowych,
wolnorodnikowych, a także bioplazmowych – każdy z tych kanałów może być sam
w sobie nośnikiem informacji dla układu biologicznego, lub może funkcjonować
zespołowo w systemie bioplazmy.24,25
Terapeutyczne działanie dźwięku
Światło i wiele naturalnych dźwięków przyrody mogą nie tylko poprawiać nam
nastrój i sprawiać przyjemność podczas ich odbioru, ale także mogą korzystnie
sterować naszymi emocjami, np. muzykoterapia, czy ludzki głos (mowa lub
śpiewanie), którym możemy sobie i innym sprawić wiele radości.26,27
Dźwiękoterapia
Kompleksowe podejście do alternatywnych metod leczenia skłania do
wykorzystania dźwięku, jako najefektywniejszej metody terapii biorezonansowej.
Aby dowieść, że dźwięko-wibracyjna metoda leczenia jest wysoce efektywna
omówimy pokrótce zagadnienia pola akustycznego w organizmie człowieka. Co
należy rozumieć pod pojęciem „pole akustyczne organizmu”? Warto wspomnieć, że
każdy narząd ma charakterystyczną wibrację dźwiękową, która ulega znacznym
zmianom przy uszkodzeniu funkcji danego narządu – analogicznie do tego, jak przy
chorobie nosogardła i krtani zmienia się głos. Akustyczne strefy organizmu są
dynamicznym systemem pól, tworzonym przez wszystkie narządy i układy
w procesie ich funkcjonowania oraz przy oddziaływaniu fizyczno-chemicznych
czynników środowiska zewnętrznego. To pole akustyczne człowieka ukształtowało
się w czasach ewolucyjnego rozwoju, poczynając od gestów i warczenia, którymi
posługiwał się człowiek pierwotny, do dzisiejszej mowy dźwięków odbieranych nie
tylko przez receptory słuchu i analizatory, ale przez świadomość. Każdy narząd
wewnętrzny i każda tkanka mają swoją częstotliwość wahań. Jeśli narząd pracuje
w granicach normy, amplituda jest niewielka. Choroba narusza ten stan – im większe
jest odchylenie częstotliwości od normy, tym cięższy jest przebieg choroby.
Ustalono, że fale akustyczne mogą wywoływać w organizmie człowieka poważne
zmiany patologiczne na przykład wahania o częstotliwości 7 Hz, podobne
częstotliwości fal alfa mózgu, negatywnie wpływają na pracę umysłową człowieka
W. Sedlak, Inną drogą. Warszawa: IW PAX, 1988.
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i wywołują przewlekłe zaburzenia wzroku. Czaszka rezonuje z częstotliwością
zewnętrznego dźwięku 20-30 Hz, błędnik – 0,5- 13 Hz, ręce od 2 do 5 Hz, serce,
kręgosłup i nerki mają wspólną amplitudę wynoszącą w przybliżeniu 6 Hz.
Infradźwięki o częstotliwości 37 Hz wywołują swoisty stan zapalny narządów
wewnętrznych (serca, płuc, żołądka), a infradźwięki o częstotliwości 16 Hz wywołują
zaburzenia żołądkowe. Istnieje także pogląd, że wahania komórek i tkanek
organizmu biorą udział w przekazie międzykomórkowej informacji.28,29
Dźwięk posiada ogromną siłę, zarówno twórczą, jak i niszczącą. Według
ludowych wierzeń, dźwięk dzwonu posiada magiczną siłę. Uważano, że dźwięk
dzwonów nie tylko odpędza złe siły, ale także oczyszcza powietrze, dlatego
w pobliżu cerkwi i w klasztorach nigdy nie było epidemii. Potwierdza to współczesna
nauka. W Instytucie Ekologii i Higieny Środowiska im. Sysina dowiedziono, że
ultradźwięki (powyżej 20Hz) i infradźwięki (poniżej 16 Hz), które wydają dzwony,
mają zdolność oczyszczania powietrza i negatywnie wpływają na rozwój bakterii.30
Obecnie w niektórych krajach zaczyna się stosować wibroakustyczną metodę
leczenia ludzi niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie. Chorych umieszcza się
w specjalnie skonstruowanych fotelach, które mają kilka wbudowanych głośników.
Fale dźwiękowe o niskiej częstotliwości wraz z muzyką z głośników przenikają ciało,
działając uspokajająco i harmonizując go. Znany wenecki profesor W. LesserLazarno założył sanatorium, gdzie leczył dźwiękiem. Jego metoda polegała na
śpiewie wszystkich samogłosek na pełnym oddechu. On sam wyleczył się w ten
sposób z ciężkiej choroby i zaczął tę metodę stosować u swych pacjentów.
Określony poziom hałasu, przepuszczany przez struktury mózgu, uszkadza nie tylko
narządu słuchu, lecz powoduje też dezintegrację komórek mózgowych, co prowadzi
nieuchronnie do bólu głowy i nieuzasadnionego zmęczenia. Niebezpiecznie wysoki
poziom hałasu znacznie przyczynia się do obniżenia odporności organizmu oraz
powstawania zespołu chronicznego zmęczenia.31
Nadmierne natężenie dźwięków w postaci hałasu czy wiele rodzajów
nowoczesnej muzyki nie tylko psuje nam nastrój i osłabia słuch, ale także w istotny
sposób zaburza wiele podstawowych funkcji organizmu, co w efekcie przyczynia się
do pogorszenia stanu psychicznego, obniżenia odporności i wielu trudnych do
przewidzenia schorzeń.32
Celem naszych rozważań jest wykazanie, że terapia dźwiękiem
z zastosowaniem kamertonów o różnych częstotliwościach skutecznie przywraca
zdrowie człowiekowi. Badania naukowe dowiodły, iż drgania uzyskane dzięki różnym
częstotliwościom kamertonów powodują zmianę barwy krwinek, a także zmianę
kształtu komórek. Odpowiedni dźwięk powoduje, że zdrowe komórki wzmacniają się,
a chore w bardzo szybkim tempie się regenerują. Okazuje się, że komórki
nowotworowe przy zastosowaniu rosnącej częstotliwości dźwięków skali C, D, E, F,
G, A, H, C, przy osiągnięciu dźwięku H – 480 Hz nie wytrzymują intensywności drgań
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i eksplodują po zaledwie paru minutach. Zdrowe komórki pozostają przy tym
nienaruszone, a nawet stają się silniejsze.33
Fale dźwiękowe kamertonu zmieniają pole magnetyczne, i właśnie ze względu
na swoją wibracyjną moc wywierania zmian, możliwe jest zastąpienie kamertonami
igieł w akupunkturze oraz rąk w akupresurze, czy masażu shiatsu. Każdy punkt
akupunktury, czy akupresury charakteryzuje się inną częstotliwością drgań, zatem
dobierając odpowiednio nastrojony kamerton do właściwego mu organu, punktu, czy
receptora, źródło nacisku z wibracją fali akustycznej działać będzie o wiele
skuteczniej i szybciej niż tradycyjna akupunktura, akupresura, lub inne alternatywne
techniki leczenia.34
W latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie Jussieu w Paryżu, prowadzono
badania na żywych ludzkich komórkach nowotworowych hodowanych in vitro oraz
krwi ludzkiej umieszczonych w bezpośrednim polu dźwięku. Wyizolowane, żywe
komórki umieszczano w mikroskopie z przymocowanym aparatem fotograficznym
albo w drugiej serii badań- bezpośrednio na kliszach aparatu Kirliana. Następnie,
w nieznacznej odległości od nich, z zachowaniem stałych odstępów czasowych
grano na instrumentach akustycznych, czy wręcz śpiewano pojedyncze dźwięki, lub
całe ich serie. Badania przyniosły bardzo interesujące obserwacje. Okazało się, że
komórki biologiczne reagują na dźwięki. Stwierdzono, że komórki nowotworowe
inaczej adaptują się do wibracji nowego dźwięku, aniżeli komórki zdrowe. Co więcejdźwięk nie tylko jest w stanie przyśpieszyć rozpad komórek nowotworowych, lecz
jednocześnie także wzmocnić siły życiowe komórek zdrowych.35
Znaczenie wpływu dźwięków muzycznych na organizm ludzki możemy także
zaobserwować podczas muzykoterapii. Zajęcia muzykoterapeutyczne mają cel
leczniczy w neuropsychiatrii, głównie w przypadku opóźnień w rozwoju umysłowym,
u osób z uszkodzeniami mózgu, w autyzmie wczesnodziecięcym, nerwicach.36,37
Muzyka, jako dziedzina sztuki niewerbalnej przede wszystkim wpływa na
ludzkie uczucia, emocje, działa na wyobraźnię. Muzyki nie da się opowiedzieć,
opisać ani ubrać w słowa, można ją jedynie w sposób bardzo subiektywny i osobisty
przeżyć. To jak jej doświadczamy zależy od nas samych. Sama muzyka jednak jako
taka powoduje, ze słuchacz przeżywa własne stany uczuciowe, szuka w muzyce
siebie, określa siebie, wzbogaca siebie.38
Badania naukowe potwierdzają wpływ muzyki Mozarta na poprawę percepcji
przestrzenno-czasowej, na jaśniejsze wyrażanie swoich myśli. Zastosowanie
muzyki Mozarta może być pomocne w leczeniu zespołu (ADHD), dysleksji, autyzmu,
w redukcji stresu, depresji, niwelowania lęków, wzbudzania stanu relaksacji,
zaktywizowania ciała, poprawy pamięci i koncentracji uwagi.39
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Muzyka chorałów wykazuje, że jego fraza i rytmika odpowiada fizjologicznemu
rytmowi oddechu rytmowi bicia serca, co w konsekwencji daje poczucie zadowolenia
i uspokojenia. Muzyka Mozarta ma również wyjątkowe właściwości harmonizacji
pracy serca i mózgu, co daje nam poczucie wewnętrznej spójności pozwala na bycie
w danej sytuacji „tu i teraz” w zgodzie ze swoim wewnętrznym rytmem, co ma istotny
wpływ na uczenie się.
Badania nad wpływem muzyki Mozarta na stan zdrowia zaczęły się we Francji
w późnych latach 50. Dr Alfred Tomatis prowadził wtedy swoje eksperymenty
w zakresie stymulacji słuchowej u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. Do
1990 r. powstały setki centrów terapeutycznych na całym świecie, w których
wykorzystuje się do leczenia muzykę Mozarta – zwłaszcza koncerty i symfonie
skrzypcowe. Tomatis zauważył, że zdynamizowanie kory mózgowej poprzez dźwięki
powoduje następujące objawy:
− poprawia się koncentracja uwagi;
− wzrasta kreatywność;
− zapamiętywanie, nauka nawet przez dłuższy okres czasu przychodzi bez
wysiłku;
− podwyższa się motywacja i organizacja w zakresie codziennych
obowiązków;
− objawy zmęczenia odczuwa się znacznie później;
− harmonizuje się napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała;
− rzadko cierpi się na poczucie spadku energii, depresje.40
Masaż dźwiękiem mis tybetańskich wg metody Petera Hessa
Antropolodzy i etnolodzy stwierdzili m.in. że dźwięki wydawane przez stare
misy, liczące 100, nawet 200 lat, wytwarzają cały rejestr fal alfa, beta, delta i theta.
W dźwiękowym masażu misami nasza struktura zostaje zharmonizowana. Każda
komórka jest masowana przez ten dobroczynny dźwięk, a wszystkie procesy
w naszym organizmie dążą do harmonii. Celem tej terapii jest osiągnięcie
doskonałego stanu fizycznego, psychicznego i duchowego oraz równowagi między
tymi poziomami. Masaż dźwiękiem oddziałuje na poziomie kwantowym. Odpręża
i rozluźnia mięśnie, odblokowuje połączenia nerwowe. Ciało i umysł zostają
wprowadzone w głęboki stan relaksu- stanu alfa, w którym dochodzi do pełnego
zharmonizowania – zaczyna się odczuwać lekkość, pozbywając się napięć.
Odpowiednimi dźwiękami można leczyć dolegliwości w obszarze kręgosłupa,
ramion, serca, krtani. Udaje się w ten sposób usunąć bóle głowy, uciążliwe migreny,
problemy ze stawami kolanowymi. Dźwięki mają również zbawienny wpływ na
procesy trawienne, funkcjonowanie jelit i innych narządów wewnętrznych. Masaż
dźwiękiem mis tybetańskich jest bardzo skuteczną metodą odprężenia i relaksacji.
Podczas masażu uwalniają się zgromadzone w ciele fizycznym wszystkie napięcia
i blokady. Osoba masująca dostraja pacjenta do częstotliwości odpowiadających za
jego harmonię jego ciała. Każdy człowiek w swej strukturze indywidualnej jest
ukształtowany przez swój niepowtarzalny kod dźwiękowy. Jeśli potrafi żyć w zgodzie
z samym sobą i ze swoim otoczeniem – czuje się szczęśliwym, zdrowym i jest
w stanie samodzielnie i kreatywnie kształtować swoje życie. Ta harmonia jest
40

A. Tomatis, Ucho i śpiew. Lublin, Wyd. UMCS 1995, s. 158.

149
zagrożona przez codzienny stres tworzący w nas chaos prowadzący do chorób.
Dźwięki z mis tybetańskich wnikają w ciało niosąc informację zdrowia. Dociera ona
do każdej pojedynczej komórki pobudzając ją do właściwej wibracji.41
Streszczenie
Kontakt z muzyką rozwijają u człowieka dodatnie cechy charakteru, zdolności
poznawcze, a cała osobowość kształtowana jest harmonijnie i wielostronnie. Muzyka
pozytywnie wpływa na rozwój intelektualny człowieka; głównie na rozwój pamięci,
słownictwa, kodowania wzorów melodyczno-rytmicznych i naśladownictwa. Bez
muzyki życie dzieci i dorosłych nie byłoby interesujące, zabarwione byłoby
smutkiem. Dzieci lubią się bawić, a poprzez muzykę i zabawę stają się bardziej
komunikatywne i niezależne. Służy ona również do: poprawy uczenia się, budowania
poczucia własnej wartości, redukcji stresu, wspomaga ćwiczenia fizyczne
i usprawnia wiele innych czynności związanych ze zdrowiem. Muzyka znalazła
również zastosowanie w terapii.
Dźwięk, muzyka , jako nośnik fali akustycznej posiada również swoje oblicze
w procesach kwantowych, które generują pola elektrycznego odpowiedzialne za
nasze stany emocjonalne i dobrostan psychiczny. Na gruncie biolektroniki
i psychologii kwantowej uznaje się, że układ biologiczny człowieka rozwija się pod
wpływem czynników energetyczno-informacyjnych środowiska, w którym on żyje.
Układ biologiczny odgrywa rolę urządzenia elektronicznego i funkcjonuje na
biologicznym materiale elektronicznym, dzięki temu może przekazywać informację
do wewnątrz układu i na zewnątrz na sposób elektroniczny, podobnie jak to się
dzieje w transmisji telewizyjnej, czy radiowej. W tym pomaga świadomość, która
współpracuje z kosmosem i kieruje się prawami mechaniki kwantowej.42
Słowa kluczowe: dźwięk, muzyka, dźwiękoterapia, kwantowe procesy, układ
biologiczny.
Summary
Contact with music develops positive character traits and cognitive abilities, and
the whole personality is shaped harmoniously and multilaterally. Music positively
influences human intellectual development; mainly for the development of memory,
vocabulary, coding of melodic-rhythmic patterns and imitation. Without music, the
lives of children and adults would not be interesting, it would be tinged with sadness.
Children like to play, and through music and play they become more communicative
and independent. It is also used to: improve learning, build self-esteem, reduce
stress, support exercise and many other health-related activities. Music has also
found application in therapy. Sound, music, as a carrier of an acoustic wave, also
has its face in quantum processes that generate electric fields responsible for our
emotional states and mental well-being. In the field of biolectronics and quantum
psychology, it is recognized that the human biological system develops under the
influence of energy and information factors of the environment in which he lives. The
biological system plays the role of an electronic device and functions on biological
electronic material, thanks to which it can transmit information inside and out of the
41
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system electronically, similar to TV or radio transmission. Consciousness, which
cooperates with the cosmos and is guided by the laws of quantum mechanics, helps
in this.42
Key words: sound, music, sound therapy, quantum processes.
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OCZEKIWANE (IDEALNE) I POSTRZEGANE (REALNE) KOMPETENCJE
KOMUNIKACYJNE NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO – RAPORT Z BADAŃ

Wprowadzenie
Problem zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności na uniwersytecie jest
problemem ogromnej wagi,1 a jakość kształcenia może być jednym ze wspólnych
mianowników łączących pokolenia studentów i nauczycieli akademickich,
uczestniczących w dyskursie o efektywnych metodach kształcenia, którym
towarzyszy szczególne poszanowanie podmiotowości człowieka.2
Idea Uniwersytetu Humboldtowskiego pozwala na przyjęcie założenia
o specyficznych właściwościach relacji nauczyciel akademicki – student oraz
specyficznych efektach procesów kształcenia i wychowania studentów. Do badań
przyjęto założenie, że obie kategorie – relacja oraz efekty – wyznaczane są przez
wspólne dążenie do prawdy i kreowanie postaw twórczych, transgresyjnych,
koniecznych dla radzenia sobie we współczesnym świecie. Stanowi to
egzemplifikację zakładanych – choć w większości pośrednio – efektów kształcenia
(dążenie do prawdy, twórczość, transgresja) realizowanych na uniwersytecie
i sposobów ich osiągania (specyficzna relacja – motywująca do osobistego rozwoju).
Problem badawczy dotyczy niektórych elementów modelu kształcenia
akademickiego obecnych w percepcji i doświadczeniach studentów, stanowiących
czynnik osiągania wybranych efektów kształcenia, odnoszących się do rozwoju cech
pożądanych i potencjalnego wzmacniania cech niepożądanych, ze szczególnym
uwzględnieniem cech osobowości, kompetencji społecznych i etycznych oraz
swoistych umiejętności określających/wyznaczających profesjonalizm istotny dla
zawodów związanych z pracą z innymi ludźmi (wspieraniem ich rozwoju)
i działaniem społecznym. Jako podstawową metodę, adekwatną do sposobu
skonceptualizowana problematyki badawczej, przyjęto sondaż diagnostyczny, zaś
podstawową technikę stanowi ankietowanie.
W analizie ideału nauczyciela i jego rzeczywistego obrazu wykorzystano
odpowiedzi studentów na pytania dotyczące ich doświadczeń: deklarowanych,
oczekiwanych i dostępnych w realiach. Terenem badań były ośrodki szkolnictwa
wyższego (Częstochowa, Katowice – Cieszyn, Żywiec). Dobór próby (N = 577)
w ramach przyjętego terenu badań, głównie losowy, choć czasem incydentalny
(w zależności od możliwości, tj. m.in. uzyskanych zgód).
Wyniki
Prezentowane poniżej wyniki badań odnoszą się do:
A – idealnego, wzorowego nauczyciela i relacji z nim (A-RANGI od 1 do 4);
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B – nauczyciela najczęściej spotykanego na studiach i najczęstszego typu
relacji (B-RANGI od 1 do 4).

RANGA 2
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RANGA 4

25,81%

28,43%

30,65%

25,81%

21,17%

16,33%

2.17

29,23%
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1. Jest życzliwy,
serdeczny,
wesoły, szczerze
zainteresowany
studentami
i problemami
życiowymi.
2. Jest
całkowicie
pochłonięty
nauką i własną
pracą badawczą.
3. Lubi, gdy
studenci
zwracają się do
niego ze swoimi
problemami
(naukowymi,
dydaktycznymi,
życiowymi),
próbując je
z nimi wspólnie
rozwiązywać.
4. Robi wrażenie
osoby słabo
zainteresowanej
młodzieżą
studencką
i własnymi
obowiązkami
dydaktycznymi.
Źródło: badania własne.

ŚREDNIA
DLA B
(realny)

22,78%

RANGA 2

20,56%

2.38

47,18%

ŚREDNIA
DLA A
(idealny)

21,57%

TYP
NAUCZYCIELA

RANGA 1

Tabela nr 1: Typy idealne i realne sylwetek nauczycieli akademickich w percepcji studentów
(N = 492).

2.66

Z badań wynika, że realnie występującym w doświadczeniach studentów typem
nauczyciela jest typ 2 (ranga I – najwyższy wynik), tj. w kontaktach ze studentami
zachowuje dystans. W rozmowie logiczny, rzeczowy, ale „formalny”.
W postępowaniu konsekwentny, trudno mu tolerować np. nieprzygotowanie do
zajęć. Obowiązkowy i punktualny. W dyskusji często narzuca swoje poglądy,
uznając, że ma odpowiednią wiedzę. Zajęcia prowadzi w sposób interesujący, ale
czasem niezrozumiały, gdyż nie stara się nawiązać kontaktu ze studentami, uznając,
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że wiedza jest najważniejsza, a student powinien być intelektualnie przygotowany
do odbioru treści. Jest głównie wybitnym lub dobrym specjalistą w swojej dziedzinie.
Typ nauczyciela nr 3, któremu najwięcej ankietowanych przyznało pierwszą
rangę jako typowi idealnemu, w realnych ocenach uplasował się na 2 miejscu.
Wykazuje duże poczucie humoru na zajęciach, ale wymaga od studentów solidnego
przygotowywania się do zajęć, logicznych, sensownych i rzeczowych odpowiedzi.
Jest rzetelny i obowiązkowy, ale otwarty na różne problemy studentów (jeśli oni nie
zawsze są rzetelni i obowiązkowi). Stara się postępować zgodnie z głoszonymi
przez siebie zasadami. U studentów ceni ich własne i oryginalne poglądy, sądy
i opinie. Posiada rzetelną wiedzę i potrafi ją barwnie przekazać, a przy tym jest
otwarty na odmienne poglądy.
Na trzeciej pozycji w ocenach realnych znalazł się typ nauczyciela nr 4, który
często zaniedbuje zajęcia i robi wrażenie nieprzygotowanego do ich prowadzenia
(realizuje je w sposób nieuporządkowany). Zdarza mu się dosyć często korzystać
z okazji lub nawet propozycji studentów, aby nie odbywać zajęć. W rozmowach ze
studentami – prywatnych i innych – jest elokwentny i błyskotliwy. Na zajęciach daje
się łatwo wciągać w dyskusje niezwiązane bezpośrednio z tematem zajęć (co nie
oznacza, że nie są one ważne dla studentów).
Ostatnie miejsce zajmuje się typ nauczyciela nr 1, który więź ze studentami
stawia na pierwszym miejscu, przed wymaganiami natury dydaktycznej. Jest
opiekuńczy. Toleruje słabe przygotowanie do zajęć, uważając, że nie jest to
najważniejsze. Łatwowierny – wierzy nawet w mało prawdopodobne
usprawiedliwienia. Ustępliwy, chętnie rezygnuje z zamierzonego toku zajęć, jeśli
pozwoli mu to nawiązać bliższy kontakt ze studentami. Jest nastawiony głównie na
dobry kontakt ze studentami.
Oczekiwania dotyczące idealnego nauczyciela, jeśli chodzi o typ pierwszy
pokazują, że nie osiąga on wysokich średnich wartości (2.38), podczas gdy
w rzeczywistości takim właśnie widzą go studenci – wartość średniej 2,75.
W wypadku typu drugiego dominuje idealny wizerunek nauczyciela – średnie
wartości 2,65, podczas gdy w rzeczywistym odbiorze studentów uzyskał średnią
ocenę na poziomie niższym – 2,17. Jeśli chodzi o typ 3, średnia ocen uzyskanych
w rzeczywistym kontakcie była wyższa od średniej ocen ideału o 0,4%. I wreszcie
w typie 4 średnia ocen dotycząca idealnego wyobrażenia nauczyciela była wyższa
od realnej o 0,3%.
Oczekiwane (idealne) i postrzegane (realne) kompetencje nauczyciela
akademickiego
Badani mieli dokonać oceny kompetencji nauczycieli akademickich dwukrotnie:
a) w jakim stopniu powinni je posiadać – są znaczące; b) w jakim stopniu je
posiadają.
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Tabela nr 2: Kompetencje nauczycieli akademickich – oczekiwane i realizowane (N = 497).

2

kompetencje przedmiotowe
29,58% 17,10%
kompetencje ogólne (wiedza
14,49% 19,11%
ogólna)
mądrość życiowa
22,54% 21,33%
sprawność metodyczna
16,10% 19,52%
i dydaktyczna
dobry kontakt/relacja
17,30% 22,94%
ze studentami
a) (1 – najważniejsze, do 5 – najmniej ważne)

Odpowiedź / Pozycja

1

2

3

4

5

19,11%

12,27%

21,93%

2.8

22,74%

23,54%

20,12%

3.16

15,09%

17,71%

23,34%

2.98

20,52%

23,74%

20,12%

3.12

22,54%

22,74%

14,49%

2.94

3

4

5

Średnia

1

Średnia

Odpowiedź / Pozycja

10,46%

14,49%

2.43

15,49%

12,27%

2,75

28,37%

19,72%

3.19

22,94%

16,30%

3.07

22,74%

37,22%

3.56

kompetencje przedmiotowe
39,24% 18,51% 17,30%
kompetencje ogólne (wiedza
18,11% 28,77% 25,35%
ogólna)
mądrość życiowa
15,29% 17,30% 19,32%
sprawność metodyczna
12,68% 23,34% 24,75%
i dydaktyczna
dobry kontakt/relacja
14,69% 12,07% 13,28%
ze studentami
b) 1 – najczęściej posiadane, do 5 – najrzadziej posiadane).
Źródło: badania własne.

W zakresie kompetencji nauczyciela akademickiego najważniejszą oczekiwaną
przez studentów była kompetencja przedmiotowa. Kolejne w hierarchii były: dobra
relacja ze studentami, mądrość życiowa, sprawność metodyczna i kompetencje
ogólne. W opinii studentów większość znanych im nauczycieli posiada w pierwszej
kolejności kompetencje przedmiotowe, następnie wiedzę ogólną, sprawność
metodyczną, mądrość życiową, a ostatnią rzeczą, która ich cechuje jest dobra
relacja ze studentami.
Postrzegana etyczność postępowania nauczycieli akademickich
W realizowanych badaniach zwrócono uwagę na to, jak studenci postrzegają
etyczność postępowania nauczycieli – na podstawie obserwacji ich zachowań
i doświadczanych relacji.
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Rysunek nr 1: Postrzegana etyczność postępowania nauczycieli akademickich (N = 492).
Źródło: badania własne.

Ponad połowa badanych studentów (57,5%) uważa, iż nauczyciele akademiccy
postępują etycznie (odpowiedzi „raczej tak”). Prawie 10% jest o tym zdecydowanie
przekonanych (odpowiedź „tak”), Ponad 10% respondentów uważa, że raczej nie
postępują etycznie (odpowiedzi „raczej nie” i „nie”. Te wyniki są dobrym
prognostykiem dla stanowienia przez nauczycieli akademickich wzoru do
naśladowania.
Oczekiwane efekty kształcenia akademickiego w percepcji studentów
Zagadnienie oczekiwań, jakie wobec uniwersytetu formułują sami studenci,
zawarte zostało w pytaniu otwartym: co chcą osiągnąć, czego się nauczyć, a zatem
jakie mają być efekty ich kształcenia. Studenci wskazywali, co jest dla nich
najważniejsze w toku kształcenia, jakie powinny być tego efekty.
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Tabela nr 3: Oczekiwania wobec uniwersytetu formułowane przez studentów (N = 485).
Mediana

Średnia

Najważniejsze w toku studiów jest zdobycie kompetencji
do praktycznego wykonywania zawodu (metodyka).
Najważniejsze jest, by w toku studiów rozwijać swoją osobowość.
Najważniejsze jest, by w toku studiów nabyć kompetencji
społecznych (radzenie sobie w interakcjach).
Najważniejsze jest, by w toku studiów rozwijać się intelektualnie
(poznawać i rewidować idee).
Najważniejsze jest, by w toku studiów nabyć umiejętności twórczego
(innowacyjnego) rozwiązywania problemów.
Najważniejsze jest, by w toku studiów nauczyć się krytycznego
myślenia.
Najważniejsze w toku studiów jest koncentrowanie się
na wartościach wyższych (prawda, uczciwość, godność,
sprawiedliwość, wolność, itp.).
Najważniejsze jest, by w toku studiów poznać i nauczyć się
posługiwać zasadami i normami etycznymi (dostrzegać i analizować
dylematy etyczne).
Najważniejsze są dla mnie zajęcia dydaktyczne, na których poznam
techniki wpływania na ludzi.
W toku studiów zajęcia dydaktyczne z manipulacji powinny być
surowo zabronione.
Źródło: badania własne.

Dominanta

Pozycja

7

6,00

5,798

6

5,00

5,552

7

6,00

5,496

7

6,00

5,393

6

5,00

5,247

7

6,00

5,225

5

5,00

5,046

5

5,00

4,706

4

4,00

4,345

3

4,00

3,834

Do kluczowych efektów, które wskazało ponad 40% respondentów, należały
(poziom odpowiedzi 6 i 7 – bardzo duży stopień): zdobycie kompetencji do
praktycznego wykonywania zawodu (65%); rozwijanie swojej osobowości (58%);
nabycie kompetencji społecznych (57%); rozwój intelektualny (54%);
koncentrowanie się na wartościach wyższych (prawda, wolność, sprawiedliwość)
51%; umiejętność twórczego rozwiązywania problemów (49%), nauczyć się
krytycznego myślenia 48%. Należy zauważyć, iż jako najważniejsze w toku studiów
(pierwsze miejsce – średnia: 5,798) uznawane jest przez badanych zdobycie
kompetencji, które będą im potrzebne do praktycznego wykonywania zawodu
(metodyka) – wydaje się, iż jest to jeden z pragmatycznych aspektów samorozwoju.
Niepokoi jednak ostatnie miejsce w rankingu, tj. dziesiąta pozycja, kwestii realizacji
zajęć dydaktycznych z manipulacji – tylko niecałe dziesięć procent studentów
deklaruje, iż takie zajęcia powinny być zakazane. Rysunek nr 2 prezentuje
szczegółowe analizy odpowiedzi.
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Rysunek nr 2: Oczekiwania wobec uniwersytetu formułowane przez studentów (N = 485) –
szczegółowe analizy.
Źródło: badania własne.
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Oczekiwana i doświadczana w toku realnych kontaktów jakość relacji
nauczyciel akademicki – student
Motywacja do studiowania (i rozwoju) – zgodnie z ideą Humboldta – może być
traktowana jako pochodna jakości relacji „uczeń – mistrz”, gdyż wspólne
dochodzenie do prawdy wyznaczane jest zdolnością do współpracy i wiąże się
z umiejętnością porozumiewania się. Uogólnione przekonania o jakości tej relacji
stanowią też wynik doświadczeń w trakcie studiowania, związanych z realnym
funkcjonowaniem w relacji z nauczycielem akademickim. Nauczyciel akademicki
powinien zatem posiadać umiejętności interpersonalne, decydujące o jakości relacji
ze studentami. Uogólnioną ocenę tej relacji zestawiono w poniższej tabeli.
Tabela nr 4: Ogólna ocena jakości relacji student – nauczyciel akademicki, jako wskaźnik
umiejętności interpersonalnych (N = 553)
Odpowiedź
n
%
Raczej pozytywne
193
36,76%
Negatywne
105
20,00%
Raczej negatywne
100
19,05%
Neutralne
83
15,81%
Pozytywne
72
13,71%
Źródło: badania własne.

Doświadczenia studentów nabywane w relacjach interpersonalnych,
związanych z tokiem kształcenia, pozwalają na uchwycenie polaryzacji opinii
pozytywnych i negatywnych w porównywalnych zakresach, choć z niewielką
tendencją do oceny pozytywnej: 265 wskazania – raczej pozytywne i pozytywne oraz
205 wskazań – negatywne, raczej negatywne. Podłożem skrajnych opinii mogą być
odmienne oczekiwania studentów w zakresie kształcenia, np. oczekiwanie dużego
nacisku na kształcenie praktyczne, przygotowujące do przyszłej pracy zawodowej
vs. przygotowanie do prowadzenia badań naukowych, promowanie myślenia
refleksyjnego w wymiarze ogólnorozwojowym. Wśród wartości wskazywanych przez
studentów jako istotne w procesie kształcenia jedną z dominujących była właśnie
wiedza praktyczna zdobywana w toku studiów. Idea uniwersytetu w ujęciu
humboldtowskim abstrahuje od praktycyzmu, wskazując jako główny efekt
kształcenia refleksyjność – jako środek dążenia do prawdy i jednocześnie
osobistego rozwoju. Sposób wartościowania studentów wyznacza triada,
wskazująca z jednej strony na wielokierunkowość wizji kształcenia (osobowego,
charakterologicznego, służącego rozwojowi kreatywności i innowacyjności, ale też
i praktycznego), ale z drugiej strony ujawnia się w wizji uniwersytetu silne
ukierunkowanie na pozyskanie wiedzy praktycznej, przygotowującej do
wykonywania zawodu, Może to powodować wewnętrzne różnicowanie ocen relacji
„uczeń – mistrz”. Innej bowiem formuły relacji łączącej oba podmioty (student –
nauczyciel akademicki) wymaga rozwój osobisty ujmowany w kategoriach
kreatywności, refleksyjności, dążenia do prawdy, innej zaś rozwój służący jedynie
przygotowaniu do działalności praktycznej.
Streszczenie
Problem badawczy prezentowanego fragmentu badań dotyczy niektórych
elementów modelu kształcenia akademickiego, dostępnych w percepcji
i doświadczeniach studentów, stanowiących czynnik osiągania wybranych efektów
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kształcenia, odnoszących się do rozwoju cech pożądanych i potencjalnego
wzmacniania cech niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem cech
osobowości, kompetencji społecznych i etycznych oraz swoistych umiejętności
określających/wyznaczających profesjonalizm istotny dla zawodów związanych
z pracą z innymi ludźmi (wspieraniem ich rozwoju) i działaniem społecznym.
Doświadczenia studentów nabywane w relacjach interpersonalnych, związanych
z tokiem kształcenia, pozwalają na uchwycenie polaryzacji opinii pozytywnych
i negatywnych w porównywalnych zakresach, choć z niewielką tendencją do oceny
pozytywnej. Podłożem skrajnych opinii mogą być odmienne oczekiwania studentów
w zakresie kształcenia, np. oczekiwanie dużego nacisku na kształcenie praktyczne,
przygotowujące do przyszłej pracy zawodowej, vs. przygotowanie do prowadzenia
badań naukowych, promowanie myślenia refleksyjnego w wymiarze
ogólnorozwojowym.
Słowa kluczowe: jakość relacji, jakość kształcenia, kompetencje
komunikacyjne nauczyciela akademickiego.
Summary
The research problem of the presented study concerns certain elements of the
academic education model that are available in the perception and experience of
students and which constitute a factor in achieving selected educational results.
These elements relate to the development of desirable traits and the potential
reinforcement of undesirable traits, with particular emphasis on personality features,
social and ethical competencies and specific skills defining/determining
professionalism relevant to professions related to working with other people
(supporting their growth) and social action. Students' experiences acquired in
interpersonal relations related to the course of education make it possible to capture
the polarization of positive and negative opinions in comparable ranges, albeit with
a slight tendency to a positive assessment. Extreme opinions may be underpinned
by different expectations of students in the field of education, e.g. the expectation of
a strong emphasis on practical training preparing for future professional work vs.
preparation for conducting scientific research, promotion of reflective thinking within
the scope of general development.
Key words: quality of relationships, quality of education, communication
competencies of an academic teacher.
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Daria ROGOWSKA
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
WOKÓŁ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ PRACY ZDALNEJ ORAZ TELEPRACY.
ODNIESIENIA DO TEMATYKI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
ZARYS PROBLEMATYKI

Wstęp
Sytuacja na całym świecie spowodowana pandemią z powodu
rozprzestrzeniania się wirusa chorobowego SARS-CoV-2 (tzw. COVID-19) generuje
wiele zmian na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej. Należy podkreślić, iż
obserwuje się także zmiany w odniesieniu do aktywności zawodowej, ponieważ
obecnie ludzie, częściej pracują w domach, bądź w innych destynacjach poza
macierzystymi zakładami pracy. Prognozuje się, iż ten stan zapoczątkował
dynamiczną aktywność zawodową online i wykonywanie zadań zawodowych poza
biurem oraz to, iż ów stan to dopiero początek wielkich zmian, jeśli chodzi
o wykonywanie telepracy, pracy zawodowej poza biurem, pracy online.
Wydaje się więc zasadne podjąć rozważania w niniejszej pracy dotyczące
wyżej wspomnianej tematyki. W artykule poruszono też wybrane kwestie dotyczące
telepracy i pracy zdalnej w odniesieniu do problematyki niepełnosprawności. Praca
wykonywana w domu stanowi często jedyną szansę na aktywność zawodową dla
ludzi niepełnosprawnych, nie tylko na otwartym rynku pracy, ale w ogóle,
szczególnie tych, którzy posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, bądź
głębokie upośledzenie funkcji organizmu. Praca zawodowa wykonywana online, czy
zdalnie w domu, w przypadku osób z niepełnosprawnościami, to możliwość
wykonywania jej niezależnie od miejsca zamieszkania, bowiem często jest tak, iż
człowiek niepełnosprawny mieszkający na terenie województwa kujawskopomorskiego wykonuje pracę zawodową zleconą przez organizację, która ma swoją
siedzibę w odległym np. Białymstoku. Jednak praca zdalna to nie tylko domena osób
z niepełnosprawnościami, ponieważ aktualne warunki zmusiły również osoby
pełnosprawne do wspomnianego trybu aktywności zawodowej.
Stan epidemii, który jest wywołany rozprzestrzenianiem się wirusem SARSCoV-2 (ang. Coronavirus Disease) został ogłoszony w Polsce 20 marca 2020 roku.
W ciągu następnych miesięcy ustalono odgórne przepisy prawne, w wyniku których
we wszystkich aglomeracjach wojewódzkich pojawiły się obostrzenia i restrykcje
zmieniające organizację pracy stacjonarnej i przejście w system zdalny, albo
hybrydowy, który bazuje też na elastycznych formach wykonywania pracy.1

1

P. Śliz, Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce – wyniki badania empirycznego,
Czasopismo Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie E-mentor, nr 3(85), 2020. W wersji
drukowanej czasopisma artykuł znajduje się na s. 50-65.
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Praca zdalna i telepraca w świetle wybranych aspektów teoretycznych
i badawczych
K. Sęczkowska zauważa, że: „W literaturze polskiej pojęcia pracy zdalnej
(remote work) i telepracy (telework) często bywają ze sobą utożsamiane
i stosowane wymiennie’’.2
Zatem za H. Karaszewską można przyjąć, iż istota telepracy polega na:3
• elastycznym czasie pracy, wykorzystanie środków e-komunikacji; umowa
z telepracownikiem, organizacją może być realizowana np. na zasadzie
kontraktu czy koncesji;
• osoba zarządzająca organizacją dużą wagę przykłada do efektu finalnego,
w tym wypadku szczególną rolę odgrywa osoba wykonująca telepracę, aby
zrealizowała ją na czas;
• miejsce realizacji obowiązków zawodowych znajduje się poza siedzibą
organizacji, na rzecz której telepraca jest realizowana.
Literatura przedmiotu wyróżnia też następującą typologię telepracy: telepraca
uzupełniająca – czyli praca w połowie wykonywana jest w domu, a w połowie
w biurze, jeśli chodzi o podział czasowy.
Kolejną z nich jest telepraca domowa – telepraca w tym przypadku
wykonywana jest w domu. Telepraca mobilna, to następny rodzaj tej pracy. Polega
ona na tym, że pracownicy wykonują obowiązki zawodowe poza biurem
i poza domem.4
Można nadmienić, iż z danych GUS z roku 2020 wynika, że z powodu
pojawienia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w skali całej
gospodarki wykorzystano pracę zdalną. W jednostkach zatrudniających powyżej
49 pracowników ok. 11% pracujących tam osób świadczyło pracę zdalnie. Należy
podkreślić fakt, iż w jednostkach zatrudniających do 9 osób około 8% pracowników
świadczyło wspomnianą pracę zdalną.5
W badaniu Future Business Institute, którego przedmiot stanowiła m.in. zdalna
aktywność zawodowa zwraca się uwagę, iż świat pracy w ostatnim czasie uległ
dynamicznym przeobrażeniom, które obecnie generują duże zmiany, a co istotne są
one dopiero początkiem wielkiej rewolucji, jaka ma dokonać się na rynkach pracy na
przestrzeni nadchodzących lat.6
Wydaje się więc, iż obecna sytuacja, która wymaga konieczności pracy zdalnej
wymusza zmiany obserwowane nie tylko z perspektywy osób aktywnych zawodowo
w danych branżach, czy sektorach rynku, ale także zmiany w zakresie
funkcjonowania zakładów pracy, jeśli rozpatrując je w kontekście ówczesnych
modeli zarządzania organizacją, wypracowanych przez lata praktyk HR-owych
2

3

4

5

6

K. Sęczkowska, Konsekwencje psychospołeczne pracy zdalnej, Problemy Nauk Humanistycznych
i Społecznych, nr 2, 2019, s. 33.
H. Karaszewska, Telepraca. Szanse i zagrożenia, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XL–
Nauki Humanistyczno-Społeczne, Z. 391, Toruń 2009, s. 190.
E. Piotrowska, Wybrane aspekty problematyki telepracy z uwzględnieniem specyfiki województwa
zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia informatica, nr 508
(22), 2008, s. 33.
Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w II kwartale 2020 r. Dane GUS
opublikowane 10.10.2020, https://stat.gov.pl/wyszukiwarka/szukaj.html (dostęp: 2.01.2021).
K. Zieliński, P. Borek, P. Maślak, J. Lewandowski, Praca zdalna – rewolucja, która się przyjęła teraz
czas na zmiany Raport Future Business Institutes, 2020, s. 17,
http://www.pte.pl/pliki/2/36/Future_Business_Institute.pdf (dostęp: 10.12.2020).
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dotychczasowych systemów pracy, działań z zakresu motywowania pracowników,
też czy ich nagradzania.
Badaczka A. Dolot przyjmuje, iż konsekwencją pandemii COVID-19 będzie
wzrost zainteresowania wykonywaną pracą w trybie zdalnym poza biurem.
Z niedawnych badań przeprowadzonych przez autorkę wynika, iż aż ponad 40%
badanych respondentów jest zainteresowana dalszą pracą w trybie zdalnym po
ustaniu pandemii, która to praca trwałaby w skali całego tygodnia pracy przez 1 albo
2 dni, jednocześnie podkreśla, iż taką formę pracy zawodowej deklaruje teraz aż
24% więcej badanych osób, aniżeli pracujących w trybie zdalnym przed sytuacją
pandemiczną. Autorka wskazuje na to, iż w wyniku przeprowadzonych badań
wiadomo, iż 42% badanych kobiet deklaruje chęć skorzystania z tej formy pracy
w mniejszym stopniu, niż ma to miejsce teraz. Z badań przeprowadzonych przez
A. Dolot wynika również, iż kadry zarządzające w badanych środowiskach
pracowniczych oraz osoby pozostające na stanowiskach kierowniczych są mniej
otwarci na ten typ pracy, bowiem tylko 39% z nich deklaruje całkowitą otwartość na
pracę zdalną. Badani respondenci byli zainteresowani pracą zdalną w wymiarze
3-4 dni w tygodniu więcej o 8,5% w stosunku do liczby osób, które tyle dni pracowały
zdalnie przed pandemią oraz pracą zdalną realizowaną w całości. Jednocześnie
z badań przeprowadzonych przez autorkę wynika, iż jest to o 3,3% więcej osób, niż
pracowało w tym wymiarze przed pandemią. Wspomniana autorka zwraca uwagę
także na liczne korzyści płynące z pracy zdalnej, jednocześnie podkreśla, iż dana
forma pracy jest możliwa, ale i pożądana przez pracowników. Zatem słuszne jest
podejmowanie dalszych prac nad wprowadzeniem większej liczby godzin pracy
zawodowej wykonywanej zdalnie, także w kontekście motywacyjnej formy tego
rodzaju pracy.7
Analizując problematykę pracy zdalnej zasadne wydaje się przytoczenie
wybranych wyników badań realizowanych w tym kontekście. Raport z roku 2017
Aktywni+ Przyszłość rynku pracy” przeprowadzony przez portal ,,Gutemmere.pl”,
którego fundamentalnym zadaniem było zbadanie trendów, jakie w najbliższych
latach będą widoczne, jeśli mowa o aktywności zawodowej w kontekście
różnorodnych
działań
zawodowych
pracowników
i przedsiębiorców.
Za pośrednictwem owego badania jego autorzy planowali poznać też aktualne
zjawiska na krajowym rynku zatrudnienia oraz wskazać trendy zachodzące
w aktywności zawodowej w perspektywie kilku następnych lat. Jednocześnie należy
zaznaczyć, iż wspomniane już badanie ma charakter cykliczny i zostało
zaplanowane oraz przeprowadzone przez ośrodek badawczy DELab działający
przy Uniwersytecie Warszawskim. Wspomniane badanie zostało przeprowadzone
przez osoby o różnych profesjach zawodowych, tj. socjologów, ekonomistów. Na
potrzeby badania wykorzystano metodę Desk reaserch, analizowano dostępną
literaturę przedmiotu w kontekście zmian i przyszłości rynku zatrudnienia. Dokonano
też analizy danych ilościowych udostępnionych przez Eurostat i DESI. Badanie
ilościowe przeprowadzone zostało we współpracy z IPSOS na reprezentatywnej
grupie osób. Zastosowano dobór losowy. Grupa badanych respondentów liczyła 89
studentów, 23 osoby posiadające status bezrobotnych, 627 osób stanowiło

7

A. Dolot, Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika, Czasopismo
Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie E-mentor, nr 1(83), 2020, W wersji drukowanej
czasopisma artykuł znajduje się na s. 35-43.
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respondentów aktywnych zawodowo w różnorodnych profesjach zawodowych.
W ramach badania jakościowego przeprowadzono wywiady z wybranymi
przedstawicielami poszczególnych sektorów gospodarki.8 W raporcie poruszono też
kwestię cyfryzacji pracy, pracy online, pracy zdalnej i tej wykonywanej za
pośrednictwem nowoczesnych technologii.9
We wspomnianym raporcie prognozuje się, iż w perspektywie kilku następnych
lat na rynku pracy będzie miało miejsce tzw. cyfrowe tsunami. Eksperci biorący
udział w przeprowadzonym badaniu wskazują, iż cyfrowe technologie, te
powszechnie już znane i te planowane, dopiero projektowane, dokonają całkowitej
rewolucji i przemiany w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ponadto w badaniu
przyjmuje się, iż w ciągu najbliższych lat ulegnie całkowitej zmianie dotychczasowa
działalność zakładów pracy oraz instytucji reprezentujących sektor publiczny.
Niemal całkowicie i dynamicznie zmieni się również charakter dotychczasowej pracy
zawodowej. Liczne zmiany na rynkach pracy nie tylko europejskich będą
konsekwencją dynamicznych oraz intensywnych procesów automatyzacji
i cyfryzacji. W skutek działania obu tych przeobrażeń zawody, w których
wykorzystuje się działania fizyczne i umysłowe zostaną zastąpione przez
nowoczesne technologie, co z kolei przełoży się na całkowite zniknięcie wielu
profesji zawodowych.10
W badaniu przeanalizowano, które profesje zawodowe będą pożądane na
rynku pracy w roku 2037. Wyniki wykazały, iż:
• cyfrowa gospodarka będzie rodziła zapotrzebowanie na pracowników
posiadających umiejętności cyfrowo-informatyczne, do czego w następnych
latach przyczyni się rosnąca popularność e-aplikacji, rozkwit Internetu
i pozyskiwanie informacji za pośrednictwem Big Data. To wszystko sprawi,
iż zauważalne będzie zapotrzebowanie na pracowników trudniących się IT;
• pracownicy posiadający zaawansowane umiejętności w zakresie analizy
matematyczno-statystycznej i osoby dysponujące szerokimi kompetencjami
cyfrowymi;
• pracownicy otwarci na współpracę z innymi osobami, a zwłaszcza
z maszynami, działającymi na zasadzie sztucznej inteligencji;
• w dalszej kolejności poszukiwani będą pracownicy o wysokiej inteligencji
emocjonalnej oraz społecznej, które będą gotowe na pracę zawodową
z osobami ze środowisk dysfunkcyjnych i defaworyzowanych;
• na rynkach pracy pożądane będą osoby reprezentujące profesje zawodowe
związane z kształceniem ludzi dorosłych oraz wychowaniem młodzieży
i dzieci.
W raporcie zwraca się uwagę, iż dla pracowników, którzy reprezentują powyżej
wymienione profesje zawodowe na przestrzeni najbliższych lat powstanie ponad
1 milion nowych miejsc pracy. Eksperci biorący udział w badaniu prognozują, iż
rozwijająca się ,,nowa” gospodarka cyfrowa będzie potrzebowała także analityków
Raport badawczy. (Redakcja zb.) Aktywni+ przyszłość rynku pracy 2017 Raport na podstawie badania
przeprowadzonego przez DELab UW na zlecenie Gumtree Polska w ramach programu Gumtree.pl
Start do Kariery (www.startdokariery.pl) Koncepcja badania, analiza wyników, tekst raportu Dr hab.
Renata Włoch, Raport dostępny w wersji online (dostęp: 10.12.2020), Wyd. Digital Economy Lab
– transdyscyplinarny ośrodek badawczy Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, s. 3-36.
9
Ibidem, s. 3-36.
10
Ibidem, s. 3-36.
8
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i architektów procesów zdalnych, specjalistów od sztucznej inteligencji, projektantów
i producentów aplikacji mobilnych oraz pracowników trudniących się bazami danych
tzw. Data miners, architektów oprogramowania komputerowego i aplikacji
cyfrowych, pracowników marketingu cyfrowego i e-commerce, specjalistów od
sztucznej inteligencji, osób trudniących się wykorzystywaniem robotów w pracy,
projektantów specjalizujących się sztuczną inteligencją, a takiż osoby zajmujące się
maszynami cyfrowymi oraz robotami. Ponadto eksperci z raportu przewidują, iż za
kilka lat na europejskim rynku pracy poszukiwane będą osoby specjalizujące się
w programowaniu i statystyce komputerowej, czy osoby, które będą potrafiły
współdziałać ze sztuczną inteligencją. Badacze przeczuwają, iż dynamiczna
cyfryzacja gospodarki rozwijająca się w Europie przyczyni się do wzrostu
zapotrzebowania na około 1 miliona pracowników potrafiących odnaleźć się w sieci,
tzw. e-liderów i jednocześnie podkreślają, iż od takich osób będzie wymagało się
umiejętności zarządczych wirtualnymi zespołami miejsc pracy, ale takiż
wieloprofilowych umiejętności z zakresu zarządzania. W analizowanym dokumencie
zaznacza się, iż w ciągu najbliższych lat będzie utrzymywał się trend osób
pracujących jako freelancerzy, a popularność pracy zdalnej w tych sektorach rynku,
w których będzie możliwa, nadal będzie wzrastać i zyskiwać na wartości, nie tylko
wśród osób młodych, bądź osób studiujących, ale takiż pośród osób aktywnych
zawodowo, już dobrze osadzonych na polskim rynku zatrudnienia, których ścieżki
oraz kariery zawodowe są ustabilizowane. Eksperci biorący udział w badaniu
zaznaczają: ,,w szczególności mówimy tu o osobach, których kwalifikacje pozwalają
na wykonywanie pracy zdalnie, przy użyciu Internetu, ale również zawodów bardziej
tradycyjnych, którzy „freelancerstwo” traktują jako środek do uniezależnienia się od
pracodawcy i zdobycia większej wolności w działalności zawodowej. Dynamiczne
zmiany zachodzące na rynku pracy są stale monitorowane przez Gumtree.pl, dzięki
czemu mamy pewność, iż zjawiska opisywane w raporcie „Aktywni+ Przyszłość
rynku pracy” mają mocne podstawy w rzeczywistości polskich pracowników”.11
W badaniu zapytano respondentów, jak będzie wyglądała ich praca za 10 lat.
Na uwagę zasługuje fakt, iż 22% badanych osób nie deklarowało zmiany
dotychczasowego zawodu, ale wzbogacenie go o umiejętność obsługi
nowoczesnych technologii, wówczas aż 48% z badanych respondentów
odpowiedziało, iż w ich pracy nic się nie zmieni, 16% procent zadeklarowało, iż
w perspektywie najbliższych lat zmieni zawód na taki, w którym bazuje się na
nowoczesnych technologiach. Z kolei 6% badanych zadeklarowało, iż nie planuje
pracować w jednym zawodzie, ale jednak planuje wykonywać różnorodne
aktywności zawodowe, bezpośrednio związane z nowymi technologiami, z kolei 8%
respondentów biorących udział w badaniu nie było pewnych, tego czy
w perspektywie najbliższych 10 lat zmieni profesję na związaną z technologiami
online.12
Praca zdalna generuje liczne wyzwania dla pracowników, ale także
pracodawców. Poniższa tabela prezentuje szkic obu czynników.

11
12

Ibidem, s. 3-36.
Ibidem, s. 25-36.
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Tabela nr 1: Praca w trybie zdalnym jako wyzwanie dla pracowników i menedżerów
Praca zdalna –
Praca zdalna –
wyzwania dla pracodawców
wyzwania dla pracowników
Brak gwarancji efektów pracy ze strony Nowoczesne technologie mogą sprzyjać
pracownika.
Pracodawca
posiada powstawaniu różnego rodzaju nowych form
ograniczoną możliwość kontrolowania, pracy w trybie zdalnym, ale także
motywowania i nadzoru osoby pracującej nieznanych form kontrolowania pracownika.
w trybie zdalnym. Może pojawić się W określonych przypadkach czas pracy
trudność z określeniem tego, czy dany podany jest całkowitemu monitoringowi,
pracownik pracuje w taki sposób, jak nawet podczas odgórnie ustalonych przerw.
określono to w umowie cywilno-prawnej, Wskutek czego u pracowników mogą
ale też trudność ze stałą weryfikacją pojawić się stresy, poczucie sztywnej
umiejętności i kwalifikacji pracownika.
kontroli.
Brak otwartości na zmiany zawodowe. Wiarygodność pracodawcy. Praca w trybie
Wprowadzenie pracy w trybie zdalnym zdalnym może narażać telepracownika na
może zmienić dotychczasowe utarte już nieprzyjemności i negatywne konsekwencje
reguły działania w pracy. Przyjęte prawne
płynące
ze
strony
kadr
dotychczas zasady muszą ulec całkowitej zarządzających zakładem pracy, bowiem
zmianie, co generuje z kolei konieczność nierzadko zlecenie pracownicze opiera się
otwarcia się na nową kultury pracy, co nie na wiadomości email, która nie ma mocy
zawsze wśród pracowników jest pożądane, prawnej.
a zwłaszcza tych reprezentujących starsze
pokolenia. Praca w trybie zdalnym może
wiązać się takiż z wprowadzeniem świeżej
polityki w firmie, ale takiż z wprowadzeniem
nowych przepisów prawnych, co może
powodować np. dezorientację i niechęć
pracowniczą.
Konieczność
zatrudniania
nowych Strach przed izolacją społeczną. Praca
pracowników, którzy posiadają dane w trybie zdalnym może mieć negatywne
kompetencje zawodowe niezbędne do konsekwencje w ujęciu społecznym,
pracy w trybie zdalnym, mogą to być np. ponieważ
każda
jednostka
musi
umiejętności pracy online, umiejętności funkcjonować w jakiś sposób w przestrzeni
interpersonalne, wysokie umiejętności społecznej. Kontakt międzyludzki, tj.
adaptacyjne
do
zmieniających
się rozmowy, spotkania, wymiana poglądów
warunków. Konieczność zatrudnienia kadr jest niezbędna do zachowania zdrowia
trudniących się zarządzaniem czasem psychicznego, a praca w trybie Home Office
i
jego
indywidualnym
planowaniem może odbierać wymienione potrzeby,
w kontekście
działań pracowniczych dlatego też fundamentalną sprawą jest
w trybie zdalnym.
dbałość o stały międzyludzki kontakt
pracowniczy.
Problemy z kontrolą i wiarygodnością. Tryb Trudności z
odczytywaniem
intencji
pracy zdalnej pozwala na aktywność nadawcy przekazywanych komunikatów.
zawodową w różnych aglomeracjach, takiż Praca w trybie zdalnym odbiera możliwość
zagranicznych.
W
tym
przypadku bezpośredniej komunikacji. Mimika, gesty,
wyzwaniem
jest
nadzorowanie ton głosu, bez tych cech komunikatywność
pracowników
przebywających może zostać zakłócona, co stworzy problem
w różnorodnych sferach czasowych. z trafnym odczytywaniem komunikatów ze
Kontrolę może także znacznie zaburzyć strony
zespołu
czy
przełożonych.
rozproszenie pracowników zdalnych.
W przekazach bezpośrednich inaczej
odczytuje się intencje odbiorcy, niż ma to
miejsce w przypadku kontaktów za
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Potrzeba zbudowania klimatu zaufania
pracowniczego. Ze względu na charakter
pracy
w trybie zdalnym, warunki
geograficzne, rozproszenie i krótkotrwały
charakter pracy zdalnej może stanowić
problem, jeśli mowa o budowaniu
wielostronnego zaufania pracowniczego w
organizacji. Charakter pracy zdalnej może
rodzić też poczucie ryzyka, brak, czy
niepewność, jeżeli tryb zdalny nie
obowiązuje wszystkich osób aktywnych
zawodowo w danej firmie.
Problemy z identyfikacją pracowników.
Praca w trybie zdalnym za pośrednictwem
narzędzi wirtualnych i z wykorzystaniem
technologii online rodzi konieczność
opracowywania
wiarygodnych
i precyzyjnych metod
uwierzytelniania
pracownika, ale takiż potrzebę kontroli
pracowniczej za pomocą systemów
cyfrowych.

pośrednictwem
dostępnych
narzędzi
technologicznych.
Praca w trybie zdalnym może generować
brak sprecyzowanych, ustrukturyzowanych
przepisów
prawnych,
co
skutkuje
zaburzeniami, jeśli mowa o stosunkach
z zakresu prawa pracy, zwłaszcza, jeśli
pracodawca lub pracownik pochodzi
z innego kontynentu, bądź kraju, gdzie
systemy prawne dotyczące pracy są
całkowicie różne.

Praca w trybie Home office może naruszyć
balans między pracą i życiem prywatnym.
Ten aspekt może stanowić zwłaszcza kłopot
w przypadku pracowników, którzy nie
potrafią umiejętnie zarządzać czasem
pracy, ale takiż dla tych osób, które mają
tendencję
do
pracoholizmu,
co
w konsekwencji może rodzić sytuacje
stresogenne, które w dalszej perspektywie
czasowej wpłyną niekorzystnie na zdrowie
oraz ogólny dobrostan pracowników.

Brak możliwości pełnego wykorzystania
zastosowanych narzędzi. Wykorzystanie
możliwości, jakie generują e-narzędzia,
narzędzia online, wiąże się z dużą ilością
czasu. Niejednokrotnie kosztem czasu
wolnego, albo tego przeznaczonego na
pracę w trybie zdalnym.13
Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Wojciechowska‑Filipek, Praca zdalna – nowe
możliwości, nowe wyzwania,[w:] A. Mariański, D. Antoszkiewicz, Przedsiębiorczy Menedżer
Przedsiębiorczej Organizacji Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Wyd. Społeczna
Akademia Nauk, Łódź 2013, s. 217-221.

W tym miejscu wydaje się istotne również odwołanie do raportu „Rynek pracy,
edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – listopad 2020”,
realizowanego na potrzeby Polskiej Rady Programowej ds. Kompetencji,
prezentujący cykliczne wyniki badania aktualnych trendów na rynkach zatrudnienia,
obejmujący okres 19 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r. Celem
wspomnianego badania była analiza wyzwań pracowników oraz pracodawców, jakie
spotkały obie grupy z powodu konieczności wprowadzenia pracy w trybie zdalnym,
co spowodowane było sytuacją pandemiczną wywołaną przez wirus chorobowy
COVID-19. Twórcy raportu zaznaczają, iż badanie zrealizowano metodą mieszaną,
tj. za pomocą wywiadu i ankiet elektronicznych, a badana populacja liczyła ogółem
360 respondentów. Na podstawie przeprowadzonych badań wiadomo, iż:
13

S. Wojciechowska‑Filipek, Praca zdalna – nowe możliwości, nowe wyzwania, [w:] A. Mariański,
D. Antoszkiewicz, Przedsiębiorczy Menedżer Przedsiębiorczej Organizacji Problemy współczesnej
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przeważająca większość badanych respondentów pracujących w trybie zdalnym
deklarowała poczucie izolacji, odcięcia od dotychczasowego życia społecznego,
a także poczucie wzmożonego lęku:
− początkowy okres, tuż po wprowadzeniu narodowego lockdownu oznaczał
dla wielu pracowników wydłużeniu dotychczasowego dnia pracy, do tego
pojawiała się presja oraz obowiązki związane z opieką nad dziećmi;
− sporym kłopotem dla co czwartego badanego respondenta okazała się nowa
kultura pracy, która związana była z innymi zadaniami, jakie generowały
rozproszone zespoły pracownicze i nowe zasady zarządzania organizacją,
w której pracowały badane osoby. Badani respondenci wskazywali też na
problemy w zakresie komunikacyjnym, wymieniano tu najczęściej:
nieciągłością czasu i miejsca pracy, ale też widoczne błędy w obiegu
informacji;
− biznesowa aktywność zawodowa, prowadzona w trybie zdalnym, okazała
się nietrudna do zrealizowania i nie odczuwano większych problemów
w tym zakresie. Problemem w tym przypadku okazały się ograniczenia w
zachowaniu prywatności oraz niemożność zachowania profesjonalnego
biznesowego ,,image’u” w warunkach pracy domowej;
− respondenci biorący udział w badaniu, którą stanowiła 1/3 osób oceniła
wykonywaną przez siebie aktywność zawodową, jako zdecydowanie
bardziej efektywną, niż miało to miejsce w biurze,
− ponad połowa osób badanych podkreśliła, iż nie posiadała ergonomicznych
warunków pracy wykonywanej w domu w takim stopniu, jak miało to miejsce
w przypadku pracy zawodowej wykonywanej w biurze (69% respondentów
deklarowało brak odpowiedniego fotela i ergonomicznego miejsca pracy,
a 25% osób badanych brak odpowiedniego stołu, biurka);
− dla ponad 75% badanych osób sporym wyzwaniem okazało się połączenie
pracy zdalnej i nauki zdalnej. Ponad połowa respondentów biorących udział
w badaniu zwróciła uwagę na wydłużenie czasu pracy zawodowej
i trudności w pogodzeniu obowiązków rodzinnych (najczęściej wskazywano
opiekę nad dziećmi), z zawodowymi, co przeszkadzało w zachowaniu
balansu między pracą zawodową a życiem prywatnym i w konsekwencji
powodowało frustrację i gniew. Aspekt zachowania balansu pomiędzy pracą
zawodową a życiem prywatnym pojawiał się nie tylko w kontekście życia
osobistego, bowiem badani respondenci wskazywali zazwyczaj takiż inne
3 czynniki, np.: wydłużenie się godzin pracy, brak możliwości realizacji
w innych obszarach, trudności w wyznaczaniu ostrych granic pomiędzy
pracą zawodową wykonywaną w domu a życiem osobistym.14
Praca zdalna i telepraca w kontekście problematyki niepełnosprawności
Jak słusznie zauważa B. Kurkus-Rozowska praca zdalna jest dobrym
rozwiązaniem dla tej grupy osób którą reprezentują osoby niepełnosprawne, które
zmagają
się
z
dysfunkcjami
zdrowotnymi.
Szczególnie
dla
osób
14
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z niepełnosprawnościami, które mieszkają poza dużymi aglomeracjami miejskimi,
gdzie niemal w ogóle nie istnieją możliwości na pozyskanie zatrudnienia. Rozwijając
podejście B. Kurkus-Rozowskiej należy podkreślić, iż praca zdalna stwarza dla ludzi
z niepełnosprawnością możliwość otrzymania zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
E-praca niweluje kłopoty związane z dotarciem w dane miejsce. Pracownik
niepełnosprawny może pracować z dowolnego miejsca, które jest dla niego ze
względu na niepełnosprawność dużo bardziej wygodniejsze, aniżeli pomieszczenie
biurowe. Dla pewnej zbiorowości osób niepełnosprawnych, którą reprezentują osoby
z problemami neurologicznymi, mające problem z samodzielnym przemieszczaniem
się, ta forma zatrudnienia często pozostaje jedyną możliwością pracy i płynącymi
z niej korzyściami finansowymi.15 Jak kilkukrotnie podkreślono w dotychczasowych
rozważaniach dla sporej grupy ludzi niepełnosprawnych forma, jaką jest telepraca
stanowi drogę do powrotu do obowiązków zawodowych po perturbacjach
zdrowotnych. Telepraca wymaga dostępu do określonego oprogramowania czy
sprzętu.16
M. Piasecki zauważa, iż telepraca jest dużą szansą, jeśli chodzi o pozyskanie
zatrudnienia przez osoby borykające się z niepełnoprawnością. Autor pisze, że:
„praca z informacją” w szerokim tego słowa znaczeniu jest odpowiednia dla tej grupy
osób właśnie dlatego, że znikają ograniczenia związane z przestrzenią i czasem”.17
Dzięki telepracy istnieje wachlarz możliwości dla pracownika z niepełnosprawnością.
Jedną z nich jest to, że telepracę można wykonywać w dowolnym miejscu i czasie,
a ze względu na niepełnosprawność dla pracownika jest to bardzo duże ułatwienie.
Odnosząc się do wspomnianej już kwestii, należy zwrócić uwagę, co podkreśla
K. Karbownik przyjmując, iż telepraca jest szansą dla osób z niepełnosprawnością.
Stwarza im większe możliwości na podjęcie zatrudnienia, czy pracy w wyuczonym
zawodzie. Telepraca pozwala także na połączenie ze sobą różnorodnych
obowiązków, np. tych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
Telepraca umożliwia funkcjonowanie na rynku pracy osobom, które są w trudnej
sytuacji życiowej, czy osobom mającym różnorodne ograniczenia, które nie mogą
wykonywać obowiązków zawodowych w standardowej formie. Telepraca należy do
form pracy, w których wykorzystywane są nowoczesne technologie metod pracy,
dzięki najnowszym kanałom komunikacyjnym, a co za tym idzie daje możliwość
pracownikowi realizacji czynności zawodowych wynikających ze stosunku
zatrudnienia na odległość. Także pracodawca w ten sposób może zyskać, gdyż
zatrudniony przez niego pracownik często posiada katalog kompetencji, których
dany pracodawca szczególnie oczekuje, ale często ten pracownik z różnych
powodów nie może pracować stacjonarnie w danej organizacji.18
G. Spytek-Bandurska uważa, iż telepraca powinna zachęcać pracodawców do
zatrudnienia tej grupy osób, które mają szczególne trudności z pozyskaniem
zatrudnienia. Do tej grupy osób należą osoby niepełnosprawne czy ludzie

B. Kurkus-Rozowska, Telepraca osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, Centralny Instytut
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długotrwale bezrobotni, ale też osoby bezrobotne nie posiadające doświadczenia
zawodowego, czy określonych kwalifikacji zawodowych, ale również osoby
wychowujące dzieci, czy osoby, które przebywały w zakładzie karnym.19
W odniesieniu do osób zmagających się z dysfunkcjami zdrowotnymi należy
podkreślić, iż możliwość pracy zdalnej to jedyna szansa na podjęcie aktywności
zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz zdobycie przez te grupę ludzi
niezbędnych środków finansowych, co może w efekcie przełożyć się na
polepszenie jakości życia w przypadku wspomnianej zborowości ludzi. Ponadto, ta
forma zatrudnienia posiada wiele korzyści, które zostaną omówione w dalszej części
niniejszej dysertacji.
E. Drzewiecka analizując istotę pracy zdalnej, zauważa, iż miejsce, w którym
wykonywana będzie telepraca określone zostaje przez menadżera, pracodawcę. Na
potrzeby realizacji telepracy można wykorzystywać różnorodne narzędzia
elektroniczne. Mogą to być np. urządzenia technologiczne, urządzenia posiadające
specjalistyczne oprogramowania komputerowe, za pomocą których osoba
wykonująca pracę może skontaktować się z innymi jednostkami organizacyjnymi na
odległość. Wykorzystuje się wówczas transmisję danych między systemami
teleinformatycznymi, np. poprzez wykorzystanie poczty internetowej.20
Dla osoby z niepełnosprawnością telepraca może stanowić także komfort ze
względu na możliwości organizacyjne, bowiem może być wykonywana przy
wsparciu technologii asystujących, jakimi dana osoba dysponuje w domu.
M. Niedźwiedziński i M. Bąkała wymienią cechy telepracy, które odróżniają ją
od standardowych form pracy:21
• ramy czasowe, w których wykonywana jest ta forma pracy mogą różnić się
od standardowego czasu pracy biurowej;
• telepraca może opierać się na zatrudnianiu osób posiadających
wykształcenie w kierunkach informatycznych bądź pokrewnych;
• centralnym fundamentem telepracy jest wykorzystywanie e-narzędzi
i nowoczesnych technologii elektronicznych;
• dzięki telepracy organizacja może obniżyć koszty, które są związane
z działalnością organizacji.
M. Piasecki, J. Śliwak zauważają, że: ,,telepracownicy pracujący w domu nie
dość, że nie otrzymują motywujących ich do pracy wizualnych i dźwiękowych
sygnałów występujących w tradycyjnym biurze, to jeszcze dodatkowo ich uwagę
mogą rozpraszać czynniki, z którymi w biurze nie ma się do czynienia”.22
Wspomniani już badacze zwracają uwagę na cechy, które mają szczególne
znaczenie, gdy pracownik wykonuje obowiązki zawodowe za pośrednictwem
telepracy:23
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• przymus wewnętrzny – może wiązać się z poddawaniem w środowisku
domowym wewnętrznym naciskom, których dany pracownik wcześniej
unikał w stacjonarnej pracy biurowej;
• towarzyskość – zwraca się uwagę, że telepraca znacznie obniża możliwość
bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w środowisku pracy;
• fizyczne środowisko telepracy – w tym przypadku bierze się pod uwagę
wyznaczenie osobnego miejsca w domu, które ma zastępować niejako
gabinet stacjonarnej pracy biurowej;
• samodyscyplina – w przypadku telepracy odgrywa duża rolę, gdyż nawet
przy dużej motywacji bez samodyscypliny mogą wystąpić trudności
z wykonywaniem obowiązków związanych z telepracą;
• umiejętności zawodowe i doświadczenie – telepraca jest prostsza dla
pracownika, który posiada już doświadczenie pracy w takiej formie;
• elastyczność i innowacyjność – telepraca to nowoczesny sposób pracy.
Pracownicy, którzy mają trudności z przyswojeniem zmian, mogą mieć
problem w odnalezieniu się w środowisku telepracy.24
W kontekście powyższych rozważań wydaje się zasadna analiza wad tej formy
aktywności zawodowej z punktu widzenia pracownika.
Za W. Furmanek przyjąć należy, iż telepracownicy mogą borykać się z brakiem
wsparcia zawodowego. Stres w rodzinie może udzielać się podczas pracy w domu
i odwrotnie, stres związany z wykonywaniem obowiązków w domu może zakłócać
życie rodzinne, osobiste. Do wad telepracy wspomniany badacz zalicza się także
stagnacja, która jest efektem braku poczucia przynależności do organizacji oraz
faktu, że nie reprezentuje konkretnej grupy pracowników. Może też wystąpić w ich
przypadku brak możliwości odseparowania życia prywatnego od życia zawodowego,
prowadzonego w domu.25
Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych praca zdalna może wpływać na
procesy izolacyjne tej grupy, ale może także zamykać im możliwości do integracji
społecznej, która w przypadku wyżej wspomnianej grupy ludzi jest kluczowa, jeśli
chodzi o wypracowywanie odpowiednich i pozytywnych wzorców zachowań ze
strony osób pełnosprawnych względem grup ludzi z obszarów tzw.
defaworyzowanych.
Jak słusznie zauważa W. Furmanek osoby wykonujące telepracę często mają
znacznie ograniczony dostęp do wachlarza szkoleń, ale mogą też nie móc wziąć
dnia wolnego w pracy na tzw. żądanie. Zdaniem wspomnianego badacza telepraca
może wiązać się z dłuższym czasem pracy, bez zapłaty za godziny nadliczbowe,
albo ewentualnością wykonywania pracy bez wynagrodzenia. Kolejną wadą
związaną z telepracą może okazać się też poczucie samotności i izolacja, gdyż
praca stacjonarna w biurze opiera się na częstych kontaktach interpersonalnych
i oznacza stały kontakt pomiędzy zespołem pracowniczym.26
Powyższe stanowisko można porównać z analizą badaczki B. Szluz która
podkreśla z kolei, iż jedną z wad telepracy są problemy wynikające z zabezpieczenia
danych. Istnieje szansa utraty klientów organizacji, którzy wolą tradycyjne formy
komunikacji z personelem firmy. Telepraca wiąże się także z możliwością częstej
24
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awarii sprzętu, na którym jest świadczona. Brak lub ograniczona możliwość kontroli
osoby pracującej jako telepracownik i obniżone poczucie identyfikacji pracownika
z organizacją.27 To nie jedyne wady, pracy w systemie home office można do nich
także zaliczyć: problemy z organizacją własnego biura, czy problemy
systematycznością, jeśli musi być wykonana na konkretny termin, ponieważ
przeszkodą może okazać się tu rozproszenie domowe.
Należy również podkreślić, iż można także wskazać zalety takiej pracy. Jedną
z nich jest samodzielność pracownika, który decyduje o tym, jak będzie wykonywał
przydzielone mu zadanie i w jaki sposób zaprezentuje efekt końcowy. Telepraca
daje możliwość osobie, która ją wykonuje na dostosowanie obowiązków
zawodowych do indywidualnego biorytmu, a także możliwość dostosowania
obowiązków zawodowych do zainteresowań, pasji i do życia osobistego. Telepracę
charakteryzują też duże możliwości pracownika w zakresie samoorganizacji pracy.
Może on zrealizować dane zadanie zawodowe kiedy chce, a co z tym idzie może
samodzielnie kontrolować realizację tego zadania i jego etapy.28
Do przykładowych zalet telepracy z punktu widzenia pracodawcy można
zaliczyć to, że dzięki telepracy pracodawca może zatrudniać pracowników
narażonych na wykluczenie społeczne lub pracowników z obszarów, w których
koszty pracy są niższe. Może nastąpić ograniczenie wpływu zmiany siedziby firmy
na fluktuację jej pracowników. Pracodawca może też liczyć na obniżkę kosztów
związanych z nadgodzinami, spóźnieniami pracowników. Telepraca może
spotęgować zwiększenie konkurencyjności organizacji poprzez m.in. elastyczność
rozproszonych zespołów, rozszerzony dostęp do klienta i operatywność osób
wykonujących telepracę. Pracodawca może znacznie pomniejszyć albo całkowicie
zminimalizować te koszty pracy, które są związane z wynajęciem pomieszczeń,
wynajęciem urządzeń i utrzymaniem biura. Pracodawca może pozyskać grupy
specjalistów, którzy nie mieszkają w danym mieście.29
Zakończenie
W świetle dotychczasowych analiz teoretycznych sformułować można wniosek,
iż praca zdalna, zarówno dla ludzi pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych niesie
za sobą duże korzyści, które mogą w efekcie przełożyć się na wzrost ogólnej stopy
aktywności zawodowej także ludzi z grup defaworyzowanych, a zwłaszcza osób
z niepełnosprawnościami, które ze względu na deformacje organizmu nigdy nie
mogłyby pozwolić sobie, na jakąkolwiek pracę w warunkach konkurencyjnych.
Przemiany na płaszczyźnie wykonywania pracy, jakie aktualnie się dokonują nie
dotyczą tylko całkowitego przeniesienia obowiązków pracy zawodowej poza
organizację, ale także w zakresie jej organizacji w przypadku, kiedy aktywność
zawodowa za pośrednictwem Home Office nie jest możliwa, bowiem wprowadzono
też pracę wykonywaną w podziale na zespoły, czy zmieniono typowy układ czasowy
przewidziany dla 8-godzinnego dnia pracy.
Przyjmując stanowisko P. Śliza należy podkreślić, iż obecna sytuacja jest
dynamiczna i można jedynie przepuszczać, co stanie się po wielkim kryzysie, jaki
dotknął cały świat z powodu pandemii, ale już teraz można zauważyć, iż wiele
B. Szluz, Telepraca – nowoczesna, elastyczna forma zatrudnienia i organizacji pracy – szansa czy
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procesów dzieje się samorzutnie. Autor przyjmuje, iż obecna sytuacja generuje
także wiele szans do rozwoju dla organizacji, ale jednak fundamentalną rzeczą musi
stać się umiejętność naturalnego i umiejętnego funkcjonowania w świecie online
zwłaszcza dla organizacji, które nie były obecne do tej pory w tzw.
e-świecie, jednocześnie podkreśla się, iż przed takimi organizacjami sporo pracy,
ponieważ muszą one obrać skuteczną ścieżkę prowadzącą do wdrażania całkowicie
nieznanych im dotąd procesów, na które trzeba się też otworzyć.30
Podsumowując dotychczasowe rozważania można zgodzić się ze
stanowiskiem W. Harasim, który podkreśla, iż aktualne trendy, jeśli chodzi o pracę
w trybie zdalnym, obok licznych korzyści dla osób aktywnych zawodowo,
przyczyniają się do procesów wzrostu gospodarczego i zwiększają atrakcyjność
zakładów pracy. Dynamiczne zmiany na rynkach pracy generują konieczność
poszukiwania nowoczesnych rozwiązań, które będą oparte o efektywne zarządzanie
zasobami ludzkimi w organizacjach, co może
pozytywnie przełożyć się na
otwartość zakładów pracy oraz zwiększenie ich konkurencyjności31.
K. Sęczkowska słusznie zauważa, iż atrakcyjność ofert pracy zdalnej ciągle
wzrasta. Jej szerokość i różnorodność zaskakuje, jednak zdaniem badaczki obok
wielu korzyści, jakie generuje praca zdalna najlepszym modelem jest forma
hybrydowa, czyli polegająca na łączeniu pracy stacjonarnej z zawodową pracą
zdalną. Autorka zwraca uwagę, iż nadchodzący czas przyniesie progres w zakresie
możliwości i narzędzi telepracy. Niezbędna więc wydaje się edukacja na temat tego,
jak w najlepszy sposób korzystać z możliwości, jakie przynosi praca zdalna. Praca
w trybie zdalnym nie pozostaje bez wpływu na zachowania pracowników
i osobowości w ogóle, więc zdaniem K. Sęczkowskiej powinno zwracać się
szczególną, aby nie przesadzić z jej nadmiarem oraz żeby nadal mogła być uważana
za przywilej, nie zaś za przykry obowiązek towarzyszący życiu zawodowemu.32
Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony jest wybranym zagadnieniom pracy zdalnej oraz
telepracy. Zawiera też odniesienia do tematyki niepełnosprawności. Stanowi zarys
problematyki. W artykule wykorzystano metodę Desk Research w ramach której
przeanalizowano wybrane dostępne zasoby takie, jak: e-źródła, opracowania
literaturowe, wybrane artykuły, a także dostępne raporty badawcze poruszające
m.in. problematykę pracy zdalnej. Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem
niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych zagadnień pracy zdalnej oraz
telepracy. Stanowi też odniesienia do problematyki niepełnosprawności w powyższy
kontekście. Poruszone zagadnienie wydaje się być ciągle jeszcze nie do końca
obszernie analizowane w literaturze i opracowaniach przedmiotowych. W artykule
poświęcono uwagę zagadnieniu pracy zdalnej oraz telepracy. Przedstawiono mocne
i słabe aspekty pracy zdalnej. Poruszono kwestię pracy w trybie zdalnym
w kontekście wyzwania dla pracowników i menedżerów. Przeanalizowano raporty
P. Śliz,Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce – wyniki badania empirycznego,
Czasopismo Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie E-mentor, nr 3(85), 2020. W wersji
drukowanej czasopisma artykuł znajduje się na s. 50-65.
31
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z badań m. in. Future Business Institute, którego przedmiot stanowiła również
zdalna aktywność zawodowa. W dalszej części poruszono zagadnienie pracy
zdalnej i telepracy w kontekście problematyki niepełnosprawności.
Słowa kluczowe: praca zdalna, telepraca, niepełnosprawność.
Summary
This article is devoted to selected issues of remote work and teleworking.
References to the issue of disability. Outline of the issues In this article, the Desk
Research method was used, in which selected available resources were analysed,
such as: e-sources, literature studies, selected articles, as well as available research
reports on, among others, remote work issues. The article is a review. The purpose
of this article is to present selected issues of remote work and teleworking.
References to the issue of disability. The work is an outline of the problem. This issue
seems to be still not fully analysed in the literature and subject studies. The article
focuses on the issue of remote work and teleworking. The strengths and
weaknesses of remote work are presented. The issue of working remotely was
raised in the context of the challenge for employees and managers. The research
reports of the Future Business Institute were analysed, the subject of which was,
inter alia, remote professional activity. Later on, the issue of remote work and
teleworking in the context of disability issues is discussed.
Key words: remote work, teleworking, disability.
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