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Wstęp
Zachęcając Czytelników Przeglądu Naukowo-Metodycznego Edukacja dla
Bezpieczeństwa do lektury kolejnego wydania czasopisma chcę krótko
zasygnalizować tematy, które zostały poruszone w bieżącym numerze. Jestem
przekonana, że podjęte przez Autorów prac aktualne zagadnienia spełnią Państwa
oczekiwania.
Wśród ważnych problemów rozważonych w czasopiśmie w ramach części
Bezpieczeństwo narodowe, należy wyróżnić bezpieczeństwo kulturowe, które
stanowi jeden z podsystemów całościowo rozumianego bezpieczeństwa państwa.
Autorka zauważyła, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna
w świecie dowiodła, że jest ono ważne podobnie jak inne komponenty
bezpieczeństwa państwa a szczególnie w sytuacji, zagrożenia przez
niekontrolowany, masowy napływ przedstawicieli innych kultur. Może wówczas
następować ryzyko konfliktu między reprezentantami odmiennych systemów
kulturowo-aksjologicznych. Ostatnio Polska stanęła w obliczu dramatycznych
wydarzeń wywołanych przez białoruski reżim Aleksandra Łukaszenki oraz
prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. W artykule porównano postawę
Polski i Polaków względem dążeń ludności muzułmańskiej, chcącej przekroczyć
granicę Polski oraz mieszkańców Ukrainy, przyjmowanych przez Polskę po
rosyjskiej agresji. Rozważania te osadzono w kontekście bezpieczeństwa
kulturowego oraz formalno-normatywnych uregulowań dotyczących praw człowieka
oraz ich ochrony (J. Bielanowska).
Zauważono, że Straż Miejska nie jest formacją w Polsce docenianą,
w szczególności jest zbyt negatywnie odbierana przez społeczeństwo. Tymczasem
często strażnicy są szybciej obecni na miejscu zdarzenia niż Policja czy Straż
Pożarna. Zwrócono również uwagę brak szerszej informacji o współpracy Straży
Miejskiej z Policją oraz koordynowaniu działań Straży Miejskiej w wypadku sytuacji
nadzwyczajnych w Polsce, czy w czasie wojny. Stąd Autor publikacji podał wiele
ważnych i nowych wiadomości w powyższym zakresie (M. Kania).
Szczególnie obszerną część prezentowanego wydania kwartalnika zajmują
prace zgromadzone w części Bezpieczeństwo wewnętrzne. Autor pierwszej
publikacji spróbował sprecyzować znaczenie roli i miejsca negocjacji oraz
wielokulturowości mogących być źródłem sukcesów organizacyjnych. Zauważył, że
we współczesnej rzeczywistości negocjacje są pewnym rozwiązaniem złożoności
społeczno-ekonomicznej gospodarki. Uznał, że umiejętny dobór narzędzi
negocjacyjnych, przy uwzględnieniu uwarunkowań kultur narodowych jest
wyznacznikiem, zapewniającym osiąganie założonych celów danego podmiotu oraz
bezpieczeństwo ich realizacji. Autor podkreślił, że znajomość różnic kulturowych
i ich stosowanie może wzbogacać sukces negocjacji, a ich niepełna znajomość być
źródłem niepowodzeń lub konfliktów (P. Kowalska, Z. Witaszek).
Czytelników zapewne zainteresuje analiza priorytetów oraz nadrzędnych zadań
stawianych przed podmiotami ratowniczymi i innymi służbami, mającymi
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ratowników, funkcjonariuszy oraz osób
poszkodowanych podczas wypadków drogowych. W tym celu skupiono się na
zadaniach trzech wybranych wiodących podmiotów: jednostki Systemu RatowniczoGaśniczego, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Policję. Powyższe działania
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pozwoliły na wyprowadzenie wartościowych wniosków dla rzeczywistej działalności
wymienionych jednostek (R. Podlasiński, B. Spinek, Z. Ciekanowski).
W ostatniej pracy omawianego działu kwartalnika rozważono nieznany
w Polsce – jak twierdzi Autor, temat reprywatyzacji mienia Kościoła
Zielonoświątkowego. Głównym celem Autora było przedstawienie przebiegu
procesu rewindykacyjnego, w tym postępowania regulacyjnego, dotyczącego
majątku kościelnego parafii zielonoświątkowej w Gdańsku, a także analiza
wydanych rozstrzygnięć o charakterze administracyjnym, wstępnych i ostatecznych,
dotyczących tej sprawy. Do kwestii zagadnień prawnych niezbędna była również
analiza przepisów ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 17 maja 1989
r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W rezultacie Czytelnik uzyskał
szerokie informacje prawne i faktyczne dotyczące przebiegu tego postępowania
(K. Zamirski).
Chcę również zachęcić Państwa Czytelników do lektury części kwartalnika
Zarządzanie. Na uwagę zasługują aktualne rozważania dotyczące sprawnego
działania państwa, które w znacznym stopniu zabezpieczają zasoby ludzkie,
tworzące bazę administracji publicznej. Autorka publikacji przeanalizowała
zagadnienie gospodarowania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.
Wskazała główne zadania Szefa Służby Cywilnej w powyższym zakresie, określone
jako standardy zarządzania zasobami ludzkimi, ujmujące nabór, szkolenia, rozwój,
ocenę, motywację itd. (K. Górecka).
Czytelnik znajdzie również interesującą lekturę dotyczącą problematyki zmian
w kulturze organizacyjnej w czasie realizacji pracy w trybie zdalnym. Ma to
znaczenie, ponieważ od momentu ogłoszenia epidemii COVID-19, znacząco
wzrosła liczba pracowników pracujących poza miejscem pracy, najczęściej w domu.
Autorzy artykułu scharakteryzowali kulturę organizacyjną, określili również na czym
polega praca zdalna oraz jak wpływa na zmiany w kulturze organizacji. Zwrócili
uwagę na wyzwania stojące przed pracodawcami i pracownikami w czasie pandemii
w odniesieniu do zdalnego trybu realizacji obowiązków (A. Pfejfer-Buczek,
J. Nowicka, Z. Ciekanowski).
Wśród ważnych problemów poruszanych w czasopiśmie można wymienić
przedstawienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – państwowej jednostki
organizacyjnej działającej na rzecz bezpieczeństwa socjalnego obywateli oraz
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ustalono, że Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych (FUS), którym zarządza ZUS jest kluczowym instrumentem
finansowym państwa. Zidentyfikowano najważniejsze wyzwania stojące obecnie
przed systemem ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz podano ich
charakterystykę. Stwierdzono, że zarządzanie w tym zakresie oznacza również
podejmowanie działań w wielu obszarach gospodarczych i społecznych, nie
związanych wprost z ubezpieczeniami społecznymi. Należy do nich ochrona
zdrowia, dokształcanie zawodowe osób w wieku przed- i okołoemerytalnym, rozwój
świadomości społecznej o konieczności dodatkowego oszczędzania na wypadek
zajścia zagrożeń socjalnych i innych (M. Maliszewski).
Niniejszy dział kwartalnika zamykają rozważania dotyczące koncepcji
modelowego systemu zarządzania kryzysowego obiektu infrastruktury krytycznej na
przykładzie rafinerii w Gdańsku. Zaprezentowano strukturę i funkcjonowanie
systemu zarządzania kryzysowego oraz podstawy prawne użycia Sił Zbrojnych RP
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w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze kryzysowym. Scharakteryzowano
podstawowe zadania mogące być realizowane przez ogniwo militarne oraz rolę
Wojsk Obrony Terytorialnej w zadaniach dotyczących neutralizacji sytuacji
kryzysowej. Zaprezentowano proces badawczy funkcjonowania elementów systemu
zarządzania kryzysowego i w oparciu o uzyskane wnioski zaproponowano model
zarządzania kryzysowego dla obiektu infrastruktury krytycznej (R. Wódkiewicz).
W dziale Pedagogika znajdujemy dwa opracowania. Pierwszy z nich zawiera
wnikliwe analizy dotyczące zjawiska przemocy występującej w szkole, czyli miejscu,
które powinno zapewniać bezpieczeństwo swoim uczniom i nauczycielom. Uznano,
że nauczyciele powinni rozwijać swoje kompetencje wychowawcze i odpowiednie
techniki, wspierające ich w radzeniu sobie ze stresem w tym zawodzie. Wskazano
konieczność przyjęcia przez wychowawców przekonania, że zachowania uczniów
nie są skierowane przeciwko nim lecz uwarunkowane wieloma czynnikami
(K. Ordowska).
Autorka ostatniego artykułu rozważyła konieczność pracy dydaktycznej
nauczycieli języka angielskiego przy wykorzystaniu treści merytorycznych z zakresu
wiedzy studiowanej przez ich studentów. Proponowane podejście wymaga od
nauczycieli dodatkowego nakładu pracy i współpracy z ekspertami innych dziedzin
wiedzy. Wskazała również, że winni oni mieć możliwość dokształcania się
w zakresie dyscyplin, których dotyczą prowadzone przez nich zajęcia
(M. Niedzielko).
Zapraszam Szanownych Czytelników do lektury.

Prof. zw. dr hab. Maria Kozielska
Redaktor Naukowy

BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE

Judyta BIELANOWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE POLSKI W OBLICZU KRYZYSU
HUMANITARNEGO NA GRANICY WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE
NORMATYWNYCH UREGULOWAŃ PRAW CZŁOWIEKA
Nasze marzenia o świecie bez nędzy i głodu,
bez nieszczęść i niewoli, o ludzkości żyjącej w braterstwie i solidarności,
bez walk i przemocy są nam z pewnością potrzebne i prawomocne.
Nie jest jednak rozsądne nazywanie Prawami Człowieka wszystkich dóbr,
jakich życzylibyśmy sobie i innym.
Leszek Kołakowski

Słowo wstępne
Pierwotnym zamysłem niniejszego tekstu była wieloaspektowa analiza
uwarunkowań geopolitycznych bezpieczeństwa kulturowego Polski w obliczu
kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, determinującego
skomplikowane i niejednoznaczne w swej wymowie nastawienie decydentów
politycznych oraz ugrupowań opozycyjnych względem napływu emigrantów, tudzież
uchodźców, do Polski. Punktem wyjścia dla podjętego zagadnienia była
dynamicznie eskalująca sytuacja na wschodniej granicy, której pierwsze oznaki
pojawiły się na początku sierpnia 2021 roku. Środki masowego przekazu przesycone
były doniesieniami na temat bieżących wydarzeń, dziejących się na granicy
z Białorusią. Prezentowano najrozmaitsze punkty widzenia, w tym także ze strony
środowisk opiniotwórczych. Przedstawiano formalne podstawy pomocy
instytucjonalno-prawnej, do jakiej zobligowane są państwa Unii Europejskiej wobec
ludności szukającej schronienia na ich terytorium. Odwoływano się także do
aspektów etycznych i moralnych, silnie oddziałujących na świadomość społeczną.
I pomimo tego, że kryzys ten nie został jednoznacznie zażegnany, że w dalszym
ciągu sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie została opanowana przez właściwe
w tym zakresie organy, służby i instytucje, dyskurs medialny, a przede wszystkim
realny poziom bezpieczeństwa Polski i Europy, zdominowała wojna na Ukrainie,
rozpoczęta agresją Federacji Rosyjskiej w dniu 24 lutego 2022 roku. W sposób
naturalny pojawiła się konieczność wypracowania międzynarodowych standardów
pomocy dla ludności ukraińskiej uciekającej przed wojną. Jednym z nich okazało się
przyjmowanie Ukraińców przez państwa sąsiednie, w tym w szczególności przez
Polskę. Tym samym, w kontekście przeprowadzonej analizy, dodatkową
płaszczyzną, obok kwestii bezpieczeństwa kulturowego Polski w odniesieniu do
normatywnych uregulowań praw człowieka w związku z kryzysem humanitarnym,
staje się scharakteryzowanie i zestawienie postawy Polski wobec, z jednej strony
ludności z państw Bliskiego Wschodu, z drugiej zaś Ukraińców. Istotne wydaje się
bowiem wykazanie możliwych, tak daleko idących różnic, względem uchodźców,
uciekających de facto w obu przypadkach przed tym samym zagrożeniem,
a mianowicie utratą zdrowia i życia na skutek prowadzonych działań wojennych.
Podjęta zostanie również kwestia w jakiej mierze ewentualne przekroczenie
granicy przez mieszkańców państw Bliskiego Wschodu mogłoby realnie zagrozić
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bezpieczeństwu kulturowemu Polski oraz czy bezpieczeństwo to pozostaje
całkowicie niezagrożone w sytuacji kiedy każdego dnia do Polski napływają tysiące
uchodźców z Ukrainy. Ponadto poruszone zostaną także kwestie regulacji
normatywnych dotyczących praw człowieka oraz ich ochrony, a także formalne
zobowiązania, które wnikają z traktatów i konwencji międzynarodowych dla państwsygnatariuszy. Warto również wspomnieć o rozróżnieniu między imigrantem,
a uchodźcą, gdyż niekiedy określenia te są ze sobą błędnie utożsamiane, podczas
gdy z formalnego punktu widzenia stosowane są one w innych kontekstach
sytuacyjnych oraz determinują odmienne przyczyny uznania kogoś za imigranta lub
uchodźcę.
Z uwagi na obszerność podjętej tematyki oraz dokonującą się dezaktualizację
w dyskursie publicznym problemu polsko-białoruskiego w związku z eskalacją
sytuacji na Ukrainie należy wyszczególnić i usystematyzować najważniejsze
kwestie, które zostaną poruszone w niniejszych rozważaniach:
• przegląd i interpretacja najważniejszych definicji zastosowanych pojęć,
w szczególności bezpieczeństwa kulturowego, kryzysu humanitarnego,
polityki migracyjnej, migranta, uchodźcy oraz praw człowieka, rozumianych
zwłaszcza w kontekście istniejących uregulowań normatywnych;
• istota kryzysu humanitarnego na granicy wschodniej w odniesieniu do
dylematów etyczno-moralnych związanych z odmiennych traktowaniem
ludności z Bliskiego Wschodu oraz Ukrainy;
• percepcja społeczna kryzysów humanitarnych na granicy polskobiałoruskiej i w związku z trwającym na Ukrainie konfliktem zbrojnym;
• bezpieczeństwo kulturowe Polski a przestrzeganie praw człowieka
w pragmatyce działań instytucjonalnych oraz oddolnych inicjatyw
społecznych.
Bezpieczeństwo kulturowe
Jak już wspomniano we wstępie do niniejszych rozważań bezpieczeństwo
kulturowe jest stosunkowo nowym pojęciem, jeśli chodzi o całokształt nauk
o bezpieczeństwie. Mimo, że bez wątpienia odgrywa ono niebagatelną rolę
w zabezpieczaniu interesów państwa i narodu, w teorii bezpieczeństwa rola tegoż
komponentu nie była jednak szczególnie eksponowana. W odniesieniu do
analizowanego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo kulturowe Polski warto
przytoczyć kilka najbardziej reprezentatywnych formalnych definicji tego terminu
oraz wskazania na jego najważniejsze desygnaty.
Jeden z autorów, podejmujących próbę systematyzacji bezpieczeństwa
kulturowego w aspekcie koncepcyjnym i teoretycznym, wskazuje na definicję
powstałą w 1999 roku podczas konferencji w Berlinie, wedle której „[…]
bezpieczeństwo kulturowe jest wymiarem ] bezpieczeństwo kulturowe jest
wymiarem, jakże często niedocenianego, bezpieczeństwa ludzkiego. Składa się
z bezpieczeństwa jednostkowego oraz poczucia zbiorowej tożsamości, które są tak
charakterystyczne dla naszego postmodernistycznego świata. Zawiera - choć się do
tych aspektów nie ogranicza – wolność myśli, sumienia, mowy, stylu życia,
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przynależności etnicznej, płci, poczucie przynależności do stowarzyszeń, związków,
obejmuje także kulturalne i polityczne współzawodnictwo”.1
Nieco bardziej konkretnie bezpieczeństwo kulturowe definiują Andrzej
Dawidczyk i Jacek Czaputowicz, którzy dowodzą, iż „bezpieczeństwo kulturowe to
konieczność zapewnienia ochrony tożsamości narodowej, przeciwdziałanie
zagrożeniom dla kultury (w związku z napływem obcych wartości z innych kręgów
kulturowych), religii, języka”.2 Definicja ta wydaje się być najbliższa rozumieniu
bezpieczeństwa kulturowego z punktu widzenia polskiej perspektywy i bynajmniej
nie tylko dlatego, że została ona nakreślona przez polskich autorów. Tym bowiem,
co wydaje się konstytutywne dla rozumienia bezpieczeństwa kulturowego
w odniesieniu do uwarunkowań europejskich jest wskazanie na potrzebę ochrony
tożsamości narodowej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla kultury w związku
z napływem obcych kulturowo wzorców. Obok kultury, ważnym elementem, na który
wskazali zacytowani autorzy jest także potrzeba ochrony religii i języka. Jest to
szczególnie istotne w związku z postępującą tendencją laicyzacji społeczeństw,
wyrosłych z religii chrześcijańskiej. Dodatkowo należy nadmienić, że tym, co silnie
oddziałuje na możliwość wchłonięcia kultur rodzimych przez kulturę zachodnią,
o charakterze ekspansywnym i hegemonicznym, jest postępująca i nieuchronna
globalizacja, a co za tym idzie uniwersalna tendencja do ujednolicania wzorców
kulturowych i anihilacji dotychczasowych różnic pomiędzy państwami i narodami.
Na proces globalizacji jako kontekst ujednolicania się kultur wskazuje między
innymi Grażyna Michałowska, osadzając bezpieczeństwo kulturowe w kontekście
ideologiczno-historycznym, a konkretnie wiążąc je z zakończeniem Zimnej Wojny
i zmianą oblicza ideowo-kulturowego Europy i świata.3 Przekonania wyrażone przez
Michałowską są tyleż słuszne, co niepokojące z punktu widzenia realnych
możliwości przetrwania poszczególnych elementów kultury w globalizującym się
świecie, przy czym nie chodzi tu bynajmniej tylko o instytucjonalną ochronę dóbr
kultury materialnej, a zatem dziedzictwa narodowego, lecz także kultury
symbolicznej, a więc języka, tradycji, zinternalizowanego systemu wartości
narodowych, pamięci historycznej czy religii. Tym samym więc możemy wskazać,
że najistotniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kulturowego jest skłonność do
wyrugowania z przestrzeni publicznej obcych wzorców kulturowych, wchłonięcie ich
przez kulturę dominująca lub agresywna polityka wielokulturowości. Z drugiej jednak
1

2

3

J. Czaja, Bezpieczeństwo kulturowe. Aspekty pojęciowe, „Państwo i Społeczeństwo” 2004, nr 3, s. 10.
Zob. także inną pracę tegoż autora, id., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008.
A. Dawidczyk, Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku,
Warszawa 2001, s. 16; J. Czaputowicz, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa –
aspekty teoretyczne [w:] Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, red. S. Dębski
i B. Górka-Winter, Warszawa 2003, s. 24-25. Dla porównaniu koncepcji teoretycznych bezpieczeństwa
kulturowego warto wskazać m.in. następujące publikacje: T. Jemioło, Bezpieczeństwo kulturowe
w warunkach globalizacji i procesów społecznych, „Zeszyt Problemowy – Towarzystwo Wiedzy
Obronnej” 2001, nr 3/25, s. 20, A. Kroeber, Istota kultury, Warszawa 2002, S. Kowalkowski, Niemilitarne
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2011.
G. Michałowska, Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych,
[w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. nauk. D. Bobrow,
E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997, s. 131-144. Zob. również inne książki autorstwa lub pisane pod
redakcją prof. Michałowskiej, pionierki w dziedzinie badań nad kulturą w stosunkach
międzynarodowych, zwłaszcza ead., Zmienność i instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków
kulturalnych, Warszawa 1991, Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. I i II, red. nauk. H. Schreiber,
G. Michałowska, Warszawa 2013, 2014.

16
strony, niejako na przeciwległej płaszczyźnie względem bezpieczeństwa
kulturowego mamy prawa człowieka w całej złożoności jego natury i istoty,
w niezbywalności prawa do pielęgnowania własnych, indywidualnych wzorców
kultury, do walki o poszanowanie swej odrębności kulturowej i godności osoby
ludzkiej. Niezwykle trudno odnaleźć płaszczyznę, która godziłaby oba te elementy,
a więc bezpieczeństwo w zakresie kultury oraz respektowanie praw reprezentantów
odmiennych wyznań, tradycji, języków itd. Zanim jednak przejdziemy do analizy
polskiego podejścia, jakże różnego względem uchodźców/emigrantów z państw
Bliskiego Wschodu i ludności ukraińskiej, warto określić co w kontekście formalnoprawnym rozumie się w odniesieniu do terminów „emigrant”, „uchodźca”, a także
„polityka migracyjna”, a także czym są prawa człowieka, które z nich podlegają
derogacji oraz w jakich okolicznościach.
Prawa człowieka w ujęciu formalno-prawnym
Zakończenie II wojny światowej zasadniczo zmieniło paradygmat w zakresie
praw człowieka oraz ich ochrony. Traumatyczne doświadczenie wojny wymusiło
niejako na społeczności międzynarodowej formalne uregulowanie praw człowieka,
nadanie im odpowiedniej klauzuli, a także ustalenie sankcji, grożących za łamanie
praw i wolności człowieka.4 Z punktu widzenia problematyki podjętej w niniejszych
rozważaniach szczególnie istotne wydają się prawa międzynarodowe dotyczące
stricte uchodźców, przy czym oba te dokumenty zostały ratyfikowane przez Polskę,
a zatem:
• Konwencja dotycząca statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 roku, w myśl
przepisów której uchodźcą jest osoba, która „na skutek uzasadnionej obawy
przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości,
przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań
politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem,
i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego
państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się, na skutek
podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego
zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego
państwa”;5
• Protokół dotyczący statusu uchodźców z dnia 31 stycznia 1967 roku,6
poszerzający ochronę prawną uchodźcy w porównaniu do postanowień
zawartych w Konwencji genewskiej, w związku z potrzebą dostosowania
wymogów normatywnych do dynamicznie zmieniającej się sytuacji
międzynarodowej generującej nowe konflikty i kryzysy zagrażające
bezpieczeństwu obywateli danego państwa; ponadto Protokół nowojorski
znosi także dotychczasowe ograniczenia geograficzne oraz poszerzał
możliwość ratyfikowania Protokołu przez państwa, niebędące stroną
Konwencji z 1951 r.
4

5

6

Kompleksowe usystematyzowanie najważniejszych dokumentów, regulujących prawa człowieka
w rozmaitych dziedzinach życia zawarte jest w: Wybór dokumentów prawa międzynarodowego
dotyczących praw człowieka, t. II, red. M. Zubik, Warszawa 2008.
Art. 1 lit. A pkt.2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 roku, Dziennik Ustaw
1991 nr 119 poz. 515.
Protokół dotyczący statusu uchodźców z dnia 31 stycznia 1967 roku, Dziennik Ustaw 1991 nr 119 poz.
517.
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Szczegółowe zasady formalnoprawnej procedury nadawania statusu uchodźcy
zawarte są między innymi w kompleksowym opracowaniu Zasady i tryb ustalania
statusu uchodźcy: zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźcy z 1951 r. oraz
Protokołem dodatkowym do niej z 1967 r.7 Z kolei kwestia praw człowieka,
w rozumieniu w szczególności praw przysługujących uchodźcy wynika wprost
z treści Konwencji genewskiej, która wyszczególnia następujące kategorie praw,
które nabywa osoba, zyskująca status uchodźcy, w tym między innymi:
− wolność praktyk religijnych i wychowania religijnego dzieci;
− prawo do stowarzyszania się;
− dostęp do sądów;
− prawo do zatrudnienia;
− prawo do mieszkania;
− prawo do oświaty publicznej;
− prawo do opieki społecznej;
− prawo do ubezpieczenia społecznego;
− prawo do pomocy administracyjnej.8
Prawa przysługujące uchodźcom w myśl uregulowań normatywnych są zatem,
z formalnego punktu widzenia, zbieżne z tymi, które przysługują obywatelom danego
państwa. W odniesieniu do recepcji uregulowań normatywnych dotyczących
przyjmowania i nadawania statusu uchodźcy osobie ubiegającej się
o zalegalizowanie pobytu na terytorium Polski, szczegółowe rozważania w tym
zakresie zawarte są w artykule „Kryzys na granicy polsko-białoruskiej jako przejaw
wojny hybrydowej. Aspekty administracyjnoprawne”. Mimo, że autor tychże
rozważań uczynił przedmiotem swej refleksji przede wszystkim „wojnę hybrydową”
zainicjowaną przez stronę białoruską, w pierwszej części tekstu nakreślone zostały
warunki nabywania statusu uchodźcy w kontekście norm prawa unijnego oraz
Konstytucji
RP,
precyzujących
dość
skomplikowaną
procedurę
prawnoadministracyjną odnoszącą się do uchodźców.9 Mimo, że rozważania te
osadzone są w określonym kontekście geopolitycznym i odnoszą się stricte do
sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, wobec uniwersalnego charakteru
procedowania statusu uchodźcy, można potraktować je rozszerzająco.
Kryzys/y humanitarny/e na granicy wschodniej w kontekście norm
etyczno-moralnych
Niezwykle trudno jest osadzić w dyskursie naukowym kwestie etyczno-moralnej
postawy ze strony instytucji władzy państwowej względem uchodźców
stacjonujących na granicy polsko-białoruskiej oraz ludności ukraińskiej, szukającej
schronienia na terytorium Polski. Nie sposób jednak całkowicie zlekceważyć skrajnie
odmiennego podejścia do obu tych grup, ani tym bardziej towarzyszącej temu

7

8

9

Zasady i tryb ustalania statusu uchodźcy: zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźcy z 1951 r.
oraz Protokołem dodatkowym do niej z 1967 r., Genewa, styczeń 1992.
Konwencja dotycząca statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 roku… Por. prawa i obowiązki
uchodźców uregulowane w polskim prawodawstwie, Prawa i obowiązki cudzoziemca, który posiada
status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej – Udzielanie cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw 2021 poz. 1108, rozdz. 7.
K. Chochowski, Kryzys na granicy polsko-białoruskiej jako przejaw wojny hybrydowej. Aspekty
administracyjnoprawne, „Roczniki nauk społecznych” 2021, t. 13 (49), nr 4, s. 81-99.
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narracji politycznej oraz swoistej logiki argumentacyjnej względem, z jednej strony
uchodźców z Ukrainy, z drugiej zaś z państw muzułmańskich.
Niniejsze rozważania warto rozpocząć od przywołania obserwacji Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka poczynionej w związku z kryzysem na granicy Polski
i Białoruski. Poza dość oczywistą konstatacją, że kryzys humanitarny na granicy
został starannie wyreżyserowany przez władze białoruskie, Fundacja nakreśla opis
dramatycznego położenia ludności szukającej schronienia na terytorium Polski,
a także innych państw europejskich. Warto w tym miejscu przywołać najbardziej
sugestywne obrazy: „w lasach znajdują się osoby w stanie skrajnego wygłodzenia
i wychłodzenia, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej. Polska Straż
Graniczna dopuszcza się nielegalnych push-backów – wywożenia znalezionych
osób z powrotem na granicę do lasu i zmuszania do przekroczenia granicy
białoruskiej. Bezpośrednio do strefy nie są dopuszczane organizacje humanitarne,
pomocowe ani medycy, mimo że wciąż potwierdzane są kolejne ofiary śmiertelne”,
”mamy tam do czynienia z ludźmi, którzy przez wiele dni i tygodni są przez obie
formacje straży granicznej – polską i białoruską – przepychani z jednej na drugą
stronę granicy, w stanie skrajnego wycieńczenia i wygłodzenia. (…) O tych osobach
prawie nikt nie wie, ponieważ wszystkim dziennikarzom i organizacjom zabroniono
wstępu w strefę stanu wyjątkowego. Dostajemy sygnały od rodzin ludzi, którzy
zaginęli w tych lasach i od samych ludzi, którzy tam krążą – zdesperowani wysyłają
nam informacje o tym, że potrzebują natychmiastowej pomocy”.10 Równie
dramatyczny obraz sytuacji wyłania się z Raportu Grupy Granica, która poza
wnikliwym zrelacjonowaniem eskalacji sytuacji, wskazuje na działania
podejmowanie nie przez władze polskie (o których to działaniach, podejmowanych
jednak w zupełnie innym kontekście, mowa będzie w dalszej części niniejszego
artykułu), lecz przez organizacje pozarządowe w tym właśnie przez Grupę
Granica.11 Całe spektrum zaangażowania aktywistów na rzecz wsparcia uchodźców
i udzielenia im skutecznej pomocy humanitarnej oddaje Apel do premiera, będący
wspólną inicjatywą organizacji społecznych, pod którym podpisały się następujące:
Akcja Demokracja, Amnesty International Polska, Fundacja ADRA Polska, Fundacja
Autonomia, Fundacja Bęc Zmiana, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława
Geremka, Fundacja dla Somalii, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja na rzecz
Praw Ucznia, Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER, Fundacja Nasz
Wybór, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Polska Gościnność i grupa
nieformalna Chlebem i Solą, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Fundacja im.
Stefana Batorego, Fundacja Strefa WolnoSłowa, Grupa Zagranica, Helsińska
Fundacja Praw Człowieka, Inicjatywa Dom Otwarty, Inicjatywa obywatelska
#WolneSądy, Instytut Spraw Publicznych, Kampania Przeciw Homofobii, Komitet
Obrony Demokracji, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Migrant Info Point

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej: „to jest kryzys
humanitarny”, https://www.hfhr.pl/na-granicy-pl-by/ (dostęp: 06.06.2022).
11
Grupa Granica powstała w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Stanowi ona „ruch
społeczny sprzeciwiający się odpowiedzi rządzących na wydarzenia, jakie mają miejsce na polskobiałoruskim pograniczu. Pomagamy migrantkom i migrantom przymusowym, którzy znaleźli się na
terytorium Polski, oraz monitorujemy przypadki łamania praw człowieka. Ruch tworzą aktywiści
i aktywistki z całej Polski, w tym także mieszkanki i mieszkańcy terenów przygranicznych, oraz stale
powiększająca się grupa organizacji społecznych”, https://www.grupagranica.pl/ (dostęp: 06.06.2022).
Na tej samej stronie internetowej znajduje się również Raport, o którym wspomniano.
10
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(Fundacja Centrum Badań Migracyjnych), Młodzieżowy Strajk Klimatyczny,
Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Pogotowie „Niebieska Linia” IPZ, Polska
Fundacja im. Roberta Schumana, Polska Fundacja Oświatowa – EDUKACJA,
Protest z Wykrzyknikiem, Rada Konsultacyjna przy OSK, Sieć Obywatelska
Watchdog Polska, Stowarzyszenie Harcerskie, Stowarzyszenie Homo Faber,
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Kobiety Filmu, Stowarzyszenie Miłość
Nie
Wyklucza,
Stowarzyszenie
NOMADA
Stowarzyszenie
„Otwarta
Rzeczpospolita”, Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.12
Tymczasem warto wskazać działania instytucjonalne, diametralnie odmienne
aniżeli te, będące inicjatywą środowisk niezależnych:
• 20 sierpnia 2021 roku wprowadzona została zmiana rozporządzenia
ministra spraw wewnętrznych i administracji, w konsekwencji czego Straż
Graniczna zyskała możliwość na mocy ustnego pouczenia „zawracania do
linii granicy” osób, które nielegalnie ją przekroczyły, bez konieczności
wszczynania postępowania administracyjnego o zobowiązanie do
powrotu13;
• nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która
weszła w życie 26 października 2021 roku, czyli tzw. ustawa wywózkowa,
w konsekwencji czego osoby zatrzymane niezwłocznie po przekroczeniu
granicy są zawracane na podstawie postanowienia, które zawiera zakaz
ponownego wjazdu na terytorium Polski14;
• wprowadzenie stanu wyjątkowego, 02 września 2021 roku, w części dwóch
przygranicznych województw (podlaskiego i lubelskiego), skutkującego
przede wszystkim ograniczeniem dostępu do strefy objętej stanem
nadzwyczajnym następującym grupom: przedstawicielom mediów
i organizacji społecznych, humanitarnych i medycznych oraz niezależnym
obserwatorom;15

Treść Apelu „Nie chcemy murów wokół Polski! Wezwijmy do godności na granicach!” dostępna jest na
stronie https://amnesty.org.pl/akcje/zadamy-godnosci-na-granicach/ (dostęp: 06.06.2022).
13
Niepokój w związku z konsekwencjami praktycznego zastosowania zmian rozporządzenia wyraził
Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazujących na ich niezgodność zarówno z Konwencją Genewską,
jak i Konstytucją RP, M. Okrasa, Zmiany w rozporządzeniu w sprawie czasowego zawieszenia lub
ograniczenia ruchu granicznego sprzeczne z Konwencją Genewską i Konstytucją RP. Wystąpienie
RPO do MSWiA, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zmiany-w-rozporzadzeniu-w-sprawie-czasowegozawieszenia-lub-ograniczenia-ruchu-granicznego (dostęp: 06.06.2022).
14
Ustawa ta uznawana jest w środowisku prawniczym za naruszającą normy prawa unijnego
i międzynarodowego. Szczegółowo na ten temat pisze m.in. G. Baranowska, Legalność
i dopuszczalność procedury push-back (wywózek) i ocena prób ich legalizowania w Polsce, [w:] Poza
prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polskobiałoruskiej, red. W. Klaus, wyd. I, Warszawa 2022, s. 10-12.
15
Realne zagrożenie dla przepływu rzetelnych i wiarygodnych informacji ze strefy stanu wyjątkowego
dostrzegał Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Więcek, wskazując, że „całkowite wyłączenie dostępu
do informacji publicznej dla profesjonalnych dziennikarzy zwiększa ryzyko niekontrolowanego
rozprzestrzeniania się nieprawdziwych i niezweryfikowanych informacji lub spekulacji, zwłaszcza
w mediach społecznościowych”, Stan wyjątkowy pod lupą RPO. Marcin Wiącek ma poważne
zastrzeżenia ws. ograniczeń dla dziennikarzy, https://www.wprost.pl/kraj/10488054/stan-wyjatkowyrpo-marcin-wiacek-krytykuje-ograniczenia-dla-dziennikarzy.html (dostęp: 07.06.2022).
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• wzniesienie drutu kolczastego na granicy polsko-białoruskiej, mającego
około 2,5 m wysokości i 180 km długości.16
Trudno zracjonalizować działania podjęte przez polski rząd w kontekście
ludności przebywającej na granicy polsko-białoruskiej. Tym bardziej nie ułatwia tego
podejście ze strony Polski do uchodźców z Ukrainy. W tym bowiem przypadku
postawa Polaków, jak również instytucji władzy rządowej i samorządowej, a także
organizacji pozarządowych jest doprawdy imponująca i w pełni oddająca ducha
humanitaryzmu, wynikającego nie tylko z uregulowań normatywnych, ale także
z czysto ludzkiej elementarnej postawy etyki pomocy bliźniemu, uciekającemu przed
wojną. W obliczu trwającej wojny na Ukrainie Polska może poszczycić się tym, że
zakres świadczonej wielostronnej pomocy Ukraińcom zdecydowanie przewyższa
zaangażowanie pozostałych państw Unii Europejskiej. Pomoc dla Ukraińców
podejmowana jest na niemal każdej płaszczyźnie życia społecznego, politycznego,
gospodarczego, oświatowego i kulturalnego. Bezpośrednio po agresji zbrojnej
Federacji Rosyjskiej Polacy spontanicznie zaangażowali się w płynący
nieprzerwanie strumień wsparcia dla ludności z bratniego państwa. Przyjmowano
uchodźców do domów i mieszkań, organizowano zbiórki różnego rodzaju,
okazywano wsparcie finansowe, psychiczne i emocjonalne. Działania te
podejmowano z własnej inicjatywy lub za pośrednictwem organizacji
pozarządowych lub instytucji samorządowych. Również władza centralna
wypracowała szereg rozwiązań instytucjonalnych, ułatwiających adaptację
uchodźców do warunków życia w Polsce.
Żadne z tych działań nie zostało podjęte względem ludności muzułmańskiej
przebywającej niejednokrotnie w stanie bezpośredniego zagrożenia życia na granicy
polsko-białoruskiej. Rażący kontrast w postawie rządu względem jednej i drugiej
grupy uchodźców zauważalny jest także w kontekście najnowszych informacji
dotyczących liczby uchodźców z Ukrainy przebywających na terytorium Polski. Otóż
od dnia wybuchu wojny, tj. 24 lutego 2022 r., do Polski przybyło 3,879 mln osób
uciekających przed wojną.17 Tymczasem na pomoc przed śmiercią z głodu, chorób
i wyziębienia na granicy z Białorusią oczekiwało zaledwie 2 tysiące osób. Badaczka
Amnesty International, Jelena Sesar, określa postawę Polski jednoznacznie:
„Zachowanie polskich władz nosi znamiona rasizmu i hipokryzji. Polska musi
z równie wielką troską traktować zarówno osoby przybywające z Ukrainy, jak i osoby
z innych krajów, które przekraczają jej granice poszukując bezpieczeństwa”.18

M. Chołodowski, Granica polsko-białoruska. Liny, haki, drut kolczasty i ostrzowy. "Płot Błaszczaka"
w budowie, https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,27500108,granica-polsko-bialoruska-linyhaki-drut-kolczasty-i-ostrzowy.html (dostęp: 07.06.2022).
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https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba (dostęp: 07.06.2022).
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J. Sesar, “Witamy w Guantanamo”. Okrutne traktowanie na granicy polsko-białoruskiej i w ośrodkach
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Kryzys/y humanitarny/e na granicy wschodniej w opinii Polaków
Znamienne jest, że nie tylko podejście organów władzy państwowej do kryzysu
humanitarnego dotyczącego ludności ukraińskiej i muzułmańskiej jest
zróżnicowane. Analogiczna jest bowiem postawa Polaków. Według komunikatu
Centrum Badania Opinii Społecznej z grudnia 2021 r. zdecydowana większość
Polaków, w związku z kryzysem humanitarnym na granicy z Białorusią, popiera
następujące rozwiązania:
− uniemożliwienie azylu uchodźcom (58% respondentów);
− budowa muru na granicy z Białorusią (66% respondentów);
− całokształt działań rządu podejmowanych w związku z kryzysem
humanitarnym (54%).
Ponadto 64% badanych uważa, że kryzys migracyjny może bardzo poważnie
naruszyć bezpieczeństwo międzynarodowe Polski.19 Warto również zwrócić uwagę
na korelację pomiędzy deklarowaną identyfikacją polityczną większości
respondentów z niechętnych stosunkiem do ludności muzułmańskiej, przebywającej
na granicy wschodniej. Otóż, występuje nie pozostawiająca żadnych wątpliwości
i całkowicie jednoznaczna w swej wymowie zależność pomiędzy poparciem dla partii
rządzącej (Prawo i Sprawiedliwość) i całym obozem Zjednoczonej Prawicy,
a antyhumanitarną postawą względem ludności muzułmańskiej.
Przyczyn niechęci Polaków wobec wyznawców islamu upatrywać należy w kilku
ważkich, z punktu widzenia bezpieczeństwa kulturowego, czynnikach
wyszczególnionych przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami (CBU) Uniwersytetu
Warszawskiego, a mianowicie lęku przed zagrożeniem terrorystycznym ze strony
muzułmanów
(49%),
przeświadczeniu
o
naruszeniu
bezpieczeństwa
ekonomicznego Polski ze strony wyznawców islamu (ponad 50%), strachu przed
kontaktami z muzułmanami (niemal 66%), przekonanie o zagrożeniu dla polskich
wartości ze strony wyznawców innej religii (około 55%).20
Możemy zauważyć, że każdy z tych czynników, z wysokim
prawdopodobieństwem, usytuowany jest w obszarze lęku, uprzedzeń, stereotypów,
konformizmu i niezdolności do samodzielnego myślenia oraz niskiej kultury
intelektualnej. Trudno bowiem znaleźć inne uzasadnienie dla artykułowanych
powodów antypatii, a wręcz ksenofobii względem ludności muzułmańskiej.
Zgoła odmienne stanowisko zajmują Polacy wobec ludności ukraińskiej,
szukającej schronienia przed trwającym konfliktem zbrojnym na terenie swojego
państwa. Według badań przeprowadzonych na początku marca br. wynika, że 3/4
Polaków skłonnych jest wspierać materialnie uchodźców, 80% respondentów jest
dumnych z postawy całego narodu okazywanej względem ludności ukraińskiej.21
Warto zauważyć, że wysokie poparcie Polaków dla wszelkiego rodzaju pomocy
okazywanej Ukraińców nie maleje wraz z upływem czasu, a wręcz przeciwnie.
Według badań przeprowadzonych przez CBOS od 28 marca do 07 kwietnia br. 91%
Polaków opowiada się za przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy. Zdecydowana

CBOS, Opinia publiczna wobec kryzysu na granicy z Białorusią. Komunikat z badań, nr 160/2021,
s. 2-3, 6-7.
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większość respondentów ocenia ponadto pozytywnie instytucjonalne działania
rządu polskiego wobec Ukraińców.22
Zasadniczą przyczynę skrajnie zróżnicowanej postawy Polaków względem obu
grup uchodźczych nakreśla szef Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, Maciej
Duma, wskazując, że „jeszcze niedawno, kiedy trwał ostry kryzys uchodźczy na
granicy polsko-białoruskiej, nastroje były zupełnie inne. Wtedy nie było nawet takiej
kategorii jak „najbardziej zagrożeni", a tu badani przyjmują zupełnie inną miarę.
Jesteśmy przekonani, że też moglibyśmy się znaleźć w takiej samej sytuacji,
szczególnie, że nasi sąsiedzi toczą walkę z naszym odwiecznym wrogiem”.23
Przytoczona opinia zdaje się nie być pozbawiona słuszności, zwłaszcza jeśli weźmie
się nad wyraz skuteczną i niezmienną od lat strategię propagandową rządu
polskiego, wedle której odwiecznym wrogiem Polaków jest Rosja, a wcześniej
Związek Radziecki. Rosyjskość przeciwstawiana jest zatem polskości jako realne
zagrożenie kulturowe i cywilizacyjnej. Tymczasem bardzo chętnie dowodzi się, że
wspólnota doświadczeń historycznych, bliskość kulturowa, a więc swoiste
podobieństwo Ukraińców i Polaków, stanowią istotną determinantę entuzjastycznej
i spontanicznej pomocy wobec ludności ukraińskiej.
Bezpieczeństwo kulturowe Polski w kontekście działań instytucjonalnych
i oddolnych inicjatyw społecznych
Wskazano już na szereg inicjatyw społecznych podejmowanych zarówno na
rzecz uchodźców stacjonujących na granicy Polski z Białorusią (w tym przypadku
szczególnie chwalebną rolę odgrywają organizacje pozarządowe działające na
rzecz przestrzegania i poszanowania praw człowieka), jak również działań mających
na celu wsparcie ludności ukraińskiej. Omówiono również rozwiązania
instytucjonalne wdrożone przez polski rząd celem powstrzymania przedostania się
na terytorium Polski ludności muzułmańskiej. Mimo, że w tym kontekście w narracji
politycznej, ani dyskursie medialnym nie pojawił się argument konieczności ochrony
bezpieczeństwa kulturowego Polski, można przypuszczać, że to właśnie ono
stanowi podłoże dysonansu poznawczego zauważalnego w systemowym podejściu
do kwestii uchodźców przebywających na granicy polsko-białoruskiej.
Odzwierciedleniem obaw zarówno tych artykułowanych otwarcie, jak i jedynie
„dorozumianych” i zaledwie przeczuwanych, obecnych na szczeblu władzy
centralnej, okazał się niemal jednoznacznie krytyczny stosunek do tej grupy
uchodźców wyrażany głosem społeczeństwa. Nie szafowano wówczas postulatem
konieczności obrony praw człowieka, nie wsłuchiwano się w argumentację
organizacji humanitarnych, dementującą stereotypowe podejście do kwestii
obecności wyznawców islamu z państw Bliskiego Wschodu na terytorium Polski.
Tym samym nie reagowano na budowę muru na granicy z Białorusią, ani inne
przedsięwzi−ęcia rządu w tym zakresie.
Zgoła odmienne podejście do uchodźców z Ukrainy, pomimo niewątpliwie
szlachetnej postawy zarówno władzy publicznej, społeczeństwa, jak i trzeciego
CBOS: 91 Polaków za przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy, 4 proc. przeciw,
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1182213%2Ccbos-91-polakow-za-przyjmowaniemuchodzcow-z-ukrainy-4-proc-przeciw.html (dostęp: 20.06.2022).
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sektora, stanowiące wyraz tego, co moglibyśmy określić mianem autentycznego
społeczeństwa obywatelskiego, niestety stawia pod znakiem zapytania rzeczywiste
przywiązanie do przestrzegania praw człowieka w Polsce, a co za tym idzie
respektowania ratyfikowanych umów międzynarodowych, przy czym ta niepokojąca
konstatacja dotyczy nie tylko rządzących, lecz także polskiego społeczeństwa.
Nieracjonalne lęki i obawy przed tym wszystkim co różne, nierozpoznane lub
niezrozumiałe wynikają zapewne z niewłaściwej identyfikacji czynników realnie
zagrażających bezpieczeństwu kulturowemu. Postawa patriotyczno-ochronna,
eskalująca niejednokrotnie w kierunku ksenofobii i szowinizmu, staje się skutecznym
orężem w walce z otwartością na dialog i różnorodność kulturową, a tym samym
różnicuje postawy wobec ludzi, znajdujących się w tej samej sytuacji zagrożenia
życia i zdrowia, borykających się z traumą wojenną i prześladowaniami, które trudno
jest wartościować, czyniąc je „bardziej lub mniej zagrażającymi”. Trudno ocenić czy
w bliskiej perspektywie czasu uprzedzenia, resentymenty i irracjonalne fobie ustąpią
miejsca otwartości i poszanowaniu godności każdego człowieka oraz równego
traktowania wszystkich grup społecznych, narodowych oraz religijnych. Zdaje się, iż
tego rodzaju rzeczywista przemiana wymagałaby transformacji świadomościowej
i dogłębnej weryfikacji dotychczasowych postaw aksjologiczno-światopoglądowych,
o którą to zmianę nie zabiegają póki co ani rządzący, ani nawet sami Polacy
w zdecydowanej swej większości.
Zakończenie
Podsumowanie niniejszych rozważań sprowadzić można w zasadzie do
najtrudniejszego pytania, które nasuwa się w związku ze społeczną i polityczną
percepcją uchodźcy w kontekście ludności muzułmańskiej z państw Bliskiego
Wschodu oraz Ukraińców. O ile bowiem uregulowana prawna, w kontekście których
osadzona została podjęta refleksja, są jednoznaczne w swej formalnej wymowie,
o tyle zakres pomocy generowanej przez decydentów politycznych względem obu
tych grup jest co najmniej niejednoznaczny i niezrozumiały. Pytanie o przyczynę
etycznej dwoistości w tym zakresie nasuwa się samoistnie.
Od pierwszych chwil agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie społeczność
międzynarodowa stała się świadkiem niebywałego wręcz wszechstronnego
zaangażowania na rzecz pomocy cywilnej ludności ukraińskiej uciekającej przed
działania podejmowanymi ze strony agresora. Polska stała się państwem, o którym
międzynarodowi przywódcy polityczni wypowiadali się wyłącznie w samych
superlatywach. Szerokie kręgi społeczne zaangażowane były, i w dalszym ciągu są,
w pomoc uchodźcom zza wschodniej granicy. Władze publiczne podejmują szereg
działań instytucjonalno-prawnych mających na celu legalizację pobytu Ukraińców na
terytorium Polski oraz zapewnienie odpowiednich warunków socjalno-bytowych.
Najwyżsi rangą przedstawiciele Polski podejmują wizyty dyplomatyczne do objętej
wojną Ukrainy, deklarując niezłomne poparcie dla walczących na froncie żołnierzy,
cywilów oraz klasy politycznej. Nie ma więc żadnych wątpliwości, iż tego rodzaju
zaangażowanie na rzecz państwa, będącego ofiarą agresji zbrojnej, stanowi
wymowną egzemplifikację etyki chrześcijańskiej, będącej jednym z fundamentów
kulturowej tożsamości Polski.
Tym bardziej zatem niezrozumiała staje się narracja obojętności i dystansu
względem ludności muzułmańskiej, przebywającej w dalszym ciągu, choć
w mniejszym zakresie niż na początku kryzysu humanitarnego, którego byliśmy
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świadkami od połowy ubiegłego roku, na granicy polsko-białoruskiej. Liczebność
osób potrzebujących pomocy i bezpiecznego schronienia na terytorium Polski lub
w innych państwach europejskich, gdzie Polska byłaby jedynie tymczasowym
miejscem pobytu, jest nieporównywalnie niższa, aniżeli ludności ukraińskiej, którą
liczy się już w milionach. Statystyka ta potęguje tym bardziej niemożność
jednoznacznego zdefiniowania przyczyn polityczno-instytucjonalnej inercji, a wręcz
jawnej odmowy pomocy i wsparcia uchodźcom muzułmańskim, odsyłanym
z powrotem za granicę białoruską, przy każdej próbie jej przekroczenia.
Dość zawoalowany sposób argumentowania tego stanu rzeczy w dyskursie
medialnym zaskakuje jeszcze bardziej. Ludność z państw Bliskiego Wschodu
traktowana jest jako „migranci”, dążący do poprawy statusu ekonomicznego, nie zaś
jako ofiary działań wojennych, trwających permanentnie w państwach
zdominowanych przez radykalny islam. Nieodłącznym elementem przekazu
propagandowego, silnie rezonującego na nastroje społeczne, jest ponadto
wskazywanie na „zorganizowaną prowokację ze strony reżimu Łukaszenki”,
uchodźcy zaś w najlepszym przypadku przedstawiani są jako ofiary tejże
„prowokacji”, w najgorszym zaś jako czynni i świadomi jej uczestnicy.
Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, co leży u podstaw tak jaskrawego
wybiórczego traktowania ofiar toczących się wojen. Można natomiast wysunąć kilka
supozycji. Pierwsza z nich odnosi się do kwestii bezpieczeństwa kulturowego Polski.
Ludność ukraińska przynależy do tego samego kręgu kulturowo-cywilizacyjnego co
państwo polskie. Zarówno pod względem wyznawanej religii (przy zróżnicowaniu
wyznania), jak i tożsamości dziejów historycznych, zwłaszcza tych najnowszych. Ta
sama spuścizna ideowo-aksjologiczna po rozpadzie Związku Radzieckiego
niewątpliwie sprzyja uznaniu Ukrainy za państwo, ze strony którego bezpieczeństwu
kulturowemu Polski nic nie zagraża. Odmiennie, aniżeli w przypadku ludności
muzułmańskiej, co do której nie możemy z całą pewnością stwierdzić, z jakimi
konkretnie ludźmi mamy do czynienia. Czy są to wyznawcy radykalnego czy
umiarkowanego wariantu religii muzułmańskiej, w jakim zakresie ich potencjalne
wymagania względem poszanowania ich rodzimych wartości kulturowych,
naruszałyby tożsamość kulturową Polski, czy wreszcie byliby oni skłonności do
asymilacji kulturowej? Można domniemywać, że to właśnie tego rodzaju obawy legły
u podstaw dystansowania się władz państwa przed pobytem uchodźców
muzułmańskich na terytorium państwa i odgradzania się od nich drutem
kolczastym…
Warto wskazać również na niekwestionowany argument geopolityczny, wedle
którego bezpośrednia bliskość geograficzna Ukrainy sama w sobie stanowi
zagrożenia
dla
militarnego
bezpieczeństwa
Polski,
zaś
możliwość
rozprzestrzenienia się toczącego się konfliktu na pozostałe państwa Europy
Środkowej i Wschodniej jest coraz bardziej realna. Tym samym wspierając
walczących Ukraińców Polska niewątpliwie zyskuje pod względem wizerunkowym.
Po niechlubnej i dezaprobowanej przez mocarstwa europejskie postawie Polski
względem uchodźców koczujących na polsko-białoruskiej granicy, obecnie państwo
polskie niejako „odrabia straty”, stając się niekwestionowanym europejskim liderem
pod względem zakresu pomocy świadczonej ukraińskiej ludności cywilnej, oraz
szeroko rozumianego humanitaryzmu i człowieczeństwa. A zatem z punktu widzenia
polskiej racji stanu i czynników geopolitycznych, a nawet kulturowych, skrajnie
zróżnicowana postawa władz względem, z jednej strony uchodźców
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muzułmańskich, z drugiej zaś ukraińskich, wydaje się być adekwatna i uznać ją
można za mieszczącą się w granicach istniejących standardów politycznych
i dyplomatycznych. Odmiennie niestety aniżeli z punktu widzenia chociażby etyki
chrześcijańskiej, tak często głoszonej i w tak niewielkim stopniu realizowanej.
Streszczenie
Bezpieczeństwo kulturowe stanowi jeden z podsystemów całościowo
rozumianego bezpieczeństwa państwa. To stosunkowo nowe pojęcie w naukach
o bezpieczeństwie przez dłuższy czas traktowane było jako element o mniejszym
znaczeniu aniżeli chociażby bezpieczeństwo militarne czy gospodarcze.
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna w świecie dowiodła jednak, że
jest ono równie ważne jak pozostałe komponenty bezpieczeństwa państwa.
Szczególnie istotne jest bezpieczeństwo kulturowe w sytuacji, kiedy realnym
zagrożeniem dlań staje się niekontrolowany, masowy napływ przedstawicieli innych
kultury oraz ryzyko konfliktu między reprezentantami odmiennych systemów
kulturowo-aksjologicznych, dążność do wchłonięcia lub wyparcia z przestrzeni
publicznej rodzimej kultury narodowej. Kwestia bezpieczeństwa kulturowego
nabiera istotnego znaczenia, kiedy mamy do czynienia z kryzysami humanitarnymi
i koniecznością natychmiastowego reagowania ze strony instytucji władzy
państwowej. W ciągu ostatnich miesięcy Polska, ze względu na swe geopolityczne
położenie, stanęła w obliczu dramatycznych wydarzeń wywołanych z jednej strony
przez białoruski reżim Aleksandra Łukaszenki, z drugiej zaś przez prezydenta
Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina. W niniejszym artykule porównano postawę
Polski i Polaków względem dążeń ludności muzułmańskiej, chcącej przekroczyć
granicę Polski, z jednej strony, z drugiej zaś mieszkańców Ukrainy, przyjmowanych
przez Polskę po rosyjskiej agresji. Rozważania te osadzono w kontekście
bezpieczeństwa kulturowego oraz formalno-normatywnych uregulowań dotyczących
praw człowieka oraz ich ochrony.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo kulturowe, kryzys humanitarny, prawa
człowieka, polityka migracyjna, imigrant, uchodźca.
Summary
Cultural security is one of the subsystems of national security understood as
a whole. This relatively new concept in security sciences was treated for a long time
as an element of less importance than, for example, military or economic security.
However, the dynamically changing geopolitical situation in the world proved that it
is as important as other components of the state's security. Cultural security is
particularly important in a situation where the real threat to it is the uncontrolled mass
influx of representatives of other cultures and the risk of a conflict between
representatives of different cultural and axiological systems, the desire to absorb or
displace the native national culture from the public space. The issue of cultural
security becomes of major importance when we are dealing with humanitarian crises
and the need for immediate response on the part of state authorities. In recent
months, Poland, due to its geopolitical location, has faced dramatic events caused,
on the one hand, by the Belarusian regime of Alexander Lukashenka and, on the
other, by the President of the Russian Federation, Vladimir Putin. This article
compares the attitudes of Poland and Poles towards the aspirations of the Muslim
population who want to cross the Polish border, on the one hand, and the inhabitants
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of Ukraine, on the other hand, received by Poland after the Russian aggression.
These considerations are set in the context of cultural security and formal and
normative human rights regulations and their protection.
Key words: cultural security, humanitarian crisis, human rights, migration
policy, refugee, immigrant.
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STRAŻ MIEJSKA W ŻYWCU W TEORII I PRAKTYCE
Wstęp
Problematyka artykułu pokazuje siły i środki Straży Miejskiej w Żywcu w czasie
pandemii oraz obecnie. Niniejsze informację podkreślają rolę Straży Miejskiej.
Celem artykułu jest opisu szeroko pojętego zakresu działań. Badanie
przeprowadzono na podstawie własnej analizy Straży Miejskiej w Żywcu.
Informacja dotycząca działalności straży miejskiej w Żywcu w 2021 roku
Struktura organizacyjna
W 2021 roku w Straży Miejskiej zatrudnionych było 20 pracowników (16 –
funkcjonariuszy na etatach strażniczych, 4 osoby na etatach urzędniczych
i pomocniczych).
Od 2018 roku stan etatowy pozostaje na takim samym poziomie, pomimo
fluktuacji kadrowej związanej głównie z odejściami pracowników spowodowanych
niskimi zarobkami. W 2021 roku zostało zatrudnionych 2 strażników miejskich,
a w miesiącu lipcu 2021 r. na emeryturę przeszedł 1 funkcjonariusz. W roku 2021
Straż Miejska otrzymała budżet w wysokości 1 206 798,95 zł w tym 256 173,50 na
zadania inwestycyjne:
• zakup samochodu służbowego spełniającego warunki pojazdu specjalnego;
• zakup przenośnego punktu monitoringu;
Zadania zostały zrealizowane. Zakupiono samochód Suzuki Vitara 4x4 za
kwotę 127 182,00 zł, oraz przenośny punkt monitoringu za kwotę 56 006,01 zł.
Zakupiony sprzęt jest już wykorzystywany w realizacji zadań służbowych i znacząco
przyczynia się do poprawy ładu i porządku na terenie miast.
Działania straży miejskiej
Straż Miejska w Żywcu obecnie realizuje zadania zlecone przez Wojewodę
Śląskiego. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych1, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Śląski polecił Poleceniem
nr 46/2020 z 31.03.2020 roku, aby z dniem 02.04.2020 r., Burmistrz Miasta Żywiec
zlecił podległej Straży Miejskiej w Żywcu:
• dokonywanie dyslokacji patroli Straży zgodnie ze wskazaniami
komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;

1

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).
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• organizacji wspólnych patroli z Policją, zgodnie ze wskazaniami właściwego
Komendanta Policji;
• prowadzenie innych form współpracy Straży z właściwą terytorialnie
jednostką Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji
nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzenia się
wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych
terytorialnie jednostek Policji.
Ponadto, polecono, aby pozostałe zadania Straży Miejskiej były zrealizowane
wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją
wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, związanych z rozprzestrzenianiem się
choroby zakaźnej COVID-19.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną strażnicy miejscy w ramach
ww. współpracy z Policją, m.in:
• kontrolowali tereny zielone, boiska szkolne, targowiska i sklepy;
• ogłaszali komunikaty głosowe dla Mieszkańców;
• monitorowali sytuację w zakresie przemieszczania się i gromadzenia osób;
• zwracali szczególną uwagę na ciągi komunikacyjne, przystanki MZK, itp.;
• kontrolowali i legitymowali małoletnich, pozostających bez opieki osób
dorosłych;
• reagowali na naruszenia aktów prawnych, wydawanych na bieżąco,
w związku z epidemią występującą na terenie kraju.
Na podstawie poleceń Wojewody uzgodniono z Komendantem Powiatowym
Policji w Żywcu szczegółowe zasady współpracy. Przyjęto, że zadania będą
realizowane samodzielnie przez Straż, w ścisłej współpracy z KPP w Żywcu.
Polecenie nr 46/2020 w dniu 18 czerwca zostało odwołane, a następnie decyzją
Nr ZKI.6330.9.5.2020 z dnia 12.10.2020 Wojewoda Śląski polecił Burmistrzowi
Miasta Żywca ponownie realizować zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ścisłej współpracy z KPP w Żywcu.
Decyzja ta nadal obowiązuje.
Pismo dotyczące straży gminnych/miejskich dnia 19 listopada 2021 roku
„Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci miast” (według
rozdzielnika).
Zwracam się o nie zwłoczne spowodowanie, aby podlegli Panu/Pani strażnicy
gminni/miejscy skutecznie egzekwowali (w zakresie przede wszystkim naruszenia
obowiązku noszenia maseczek) przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii, w tym karali mandatami osoby naruszające i zwrócili szczególną
uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwepidemicznych w galeriach i innych
obiektach handlowych oraz środkach transportu zbiorowego.
Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
(Dz. U. poz. 2112)2 zmieniła brzemiennie art. 116 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
2

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2112).
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Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 821 j.t.)3, który teraz obejmuje wykroczenia
polegające m.in. na niestosowaniu się do zakazów, nakazów, ograniczeń lub
obowiązków określonych m.in. w przepisach związanych ogłoszonym stanem
zagrożenia epidemicznego bądź epidemii. Ustawa także dodała do tego artykułu
nowy § 1a, który uzupełnia krąg adresatów niektórych z ww. zakazów, nakazów,
ograniczeń lub obowiązków o każdą osobę, a nie tylko wymienione w § 1 osoby,
które wiedzą, że są chore, podejrzane o chorobę lub nosicielstwo choroby lub
stykają się z takimi osobami.
Dodatkowo, w ramach ww. ustawy z dnia 28 października 2020 r., w jej art. 15
pkt 8, wprowadzono do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 j.t.)4
nowy art. 54a w brzmieniu: „W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii
uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia,
o których mowa w art. 116 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.
U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.), przysługuje funkcjonariuszom organom, którzy
na mocy przepisów odrębnych są uprawnieni do nakładania grzywien
w postępowaniu mandatowym.
Powyższy przepis pozwala (w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego
bądź epidemii) nakładać grzywny w drodze postępowania mandatowego za
wykroczenia z art. 116 Kodeksu wykroczeń, funkcjonariuszom organów, którzy mają
ogólne uprawnienia do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Strażnicy straży gminnych (miejskich) zaliczają się do tej grupy, co wynika z art.
12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021r.
poz. 1763 j.t.)5. W związku z tym, należy uznać, że w aktualnym stanie prawnym
strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego za wykroczenie z art. 116 Kodeksu wykroczeń, w czasie trwania zagrożenia
epidemicznego lub stanie epidemii, na mocy art. 54a ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi6.
Dokument podpisał Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek. Do wiadomości
także Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, oraz zgodnie
z rozdzielnikiem do 48 prezydentów, wójtów, burmistrzów miast Województwa
Śląskiego.
Polecenie nr 22/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 13 marca 2020 roku
Dotyczące ograniczenia kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych,
wynikających z Planu działań krótkoterminowych określonych w „Programie ochrony
powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji”.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

3
4

5
6

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570).
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kryzysowych7, polecam prezydentom burmistrzom i wójtom ograniczenie do
niezbędnego minimum kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych,
wynikających z Planu działań krótkoterminowych określonych w „Programie ochrony
powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągniecie
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji”, uchwalony
przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
Działania powinno zostać podjęte niezwłocznie po doręczeniu polecenia i być
realizowane do odwołania.
Uzasadnienie
Zgodnie ze wskazanymi powyżej art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące organy
samorządu terytorialnego. W związku w zagrożeniem epidemiologicznym
spowodowanym przez COVID-19, polecam ograniczyć przedmiotowe kontrole.
Dokument podpisał Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek. Do wiadomości
także Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Regionalnego
Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
ZARZĄDZENIE NR BOB.0050.14.2020.STM BURMISTRZA MIASTA ŻYWCA
Z DNIA 04.02.2020 ROKU W SPRAWIE NADANIA REGULAMINU STRAŻY
MIEJSKIEJ W ŻYWCU
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku strażach
gminnych (Dz. U. z 2019 poz. 1795 ze zm.)8 Burmistrz Miasta Żywca zarządza co
następuje
§1
1. Nadaje się Straży Miejskiej w Żywcu Regulamin w brzmieniu, jak
w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej.
§2
Traci moc Zarządzenie BOB.0050.145.2017.STM Burmistrza Miasta Żywca
z dnia 13.10.2017 roku w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Żywcu oraz
Zarządzenia nr BOB.0050.98.2017.SM Burmistrza Miasta Żywca z dnia 11 lipca
2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Żywcu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dokument podpisał Burmistrz Miasta mgr inz. Antoni Szlagor oraz radca prawny
mgr Lidia Klapińska.
7

8

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779).
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ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR BOB.0050.14.2020.STM BURMISTRZA
MIASTA ŻYWCA Z DNIA 04.02.2020 ROKU
REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania
Straży Miejskiej w Żywcu, zwanej dalej ”Strażą”.
§2
1. Straż jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu
wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego na terenie Miasta
Żywca.
2. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje
zadania z poszanowaniem godności i praw człowieka.
§3
1. Siedziba Straży Miejskiej w Żywcu zlokalizowana jest na ul. Zielona 7
w Żywcu.
2. Straż działa w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Żywca na prawach
Wydziału.
§4
1. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje:
1). Burmistrz Miasta Żywca.
2). Wojewoda Śląski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach działającego w jego imieniu w zakresie:
- Okresowych lub doraźnych kontroli, obejmujących całokształt lub część
spraw poddanych nadzorowi.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Straży pokrywane są z budżetu miasta.
3. Skarbnik Miasta Żywca sprawuje nadzór i kontroluje prawidłową gospodarką
finansową Straży Miejskiej.
4. Obsługę administracyjną, finansową oraz prawną działalności Straży
wykonują stosowne wydziały Urzędu Miasta Żywca.
Rozdział 2
Zadania i formy działania Straży.
§5
1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego
wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania
określone przez Burmistrza Miasta Żywiec, zwanego dalej „Burmistrzem”
w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji
innych organów administracji rządowej i samorządowej.
2. Zadania o których mowa w ust.1 wykonują pracownicy Straży, zwani dalej
„strażnikami”
3. Zadania Straży związane są z obserwowaniem obrazu przekazywanego
przy pomocy kamer monitoringu wizyjnego wykonują również pracownicy Straży
nie będący strażnikami na stanowisku pomocy administracyjnej, zwani dalej
„operatorami monitoringu”.
§6
1. Do zadań Straży w szczególności należy:
1). Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
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2). Współdziałanie z podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków naturalnych zjawisk
powodujących powstanie zagrożeń,
3). Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności
funkcjonowania służ miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku
i czystości, prawidłowego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych,
4). Egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym
i kontrola ruchu drogowego w zakresie przewidzianym w przepisach o ruchu
drogowym,
5). Podejmowania działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia
publicznego,
6). Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7). Egzekwowanie od właścicieli nieruchomości utrzymania właściwego
porządku, czystości oraz otrzymania zimowego,
8). Podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska, ze
szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczenia zieleni miejskich,
kompleksów parkowych, zanieczyszczenia wód i powietrza,
9). Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku
podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
10). Uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe,
religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i inne,
11). Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, jeżeli osoby te
zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują
się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu
i zdrowiu innych osób lub miejsca ich zamieszkania,
12). Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobiegnie
popełnieniu przestępstw i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
13). Podejmowanie działań związanych z realizacją obowiązujących na terenie
miasta procedur zarządzania kryzysowego dotyczących między innymi
ewakuacji, zjawisk naturalnych powodujących wystąpienie zagrożeń,
postępowania ze zwierzętami,
14). Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych dla potrzeb Gminy Miasta Żywiec,
15). Egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy,
przez organy samorządowe Miasta Żywiec.
2. Straż jest zobowiązana w szczególności do:
1). Informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej,
telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej –
instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych
w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń,
2). Zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach,
których ściganie nie należy do Straży,
3). Powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących
natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy
przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych umiejętności
i wyposażenia,
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4). Zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia,
bądź mienia, zabezpieczenia w miarę możliwości miejsc zdarzeń wymienionych
w pkt 1 do czasu przybycia właściwych służb i udzielania tym służbom pomocy,
5). Kontrolowania i podejmowania stosownych działań dla zapewnienia
i porządku na terenie budynków mieszkalnych, obiektów u urządzeń
użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji
prywatnych,
6). Kontrolowania i egzekwowania właściwego wykonywania obowiązku
utrzymywania porządku i czystości w mieście, prawidłowości numeracji
porządkowej posesji, czytelności tablic z nazwami ulic, zasad plakatowania
i umieszczania ogłoszeń, itp.
§7
Straż, realizując stojące przed nią zadania ustawowe, regulaminowe oraz
określane przez Burmistrza Miasta:
1). Działa samodzielnie, bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów
z zakresie określonym przez Burmistrza Miasta Żywiec i Komendanta Straży,
2). Współpracuje z:
- Policją, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;
- Służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody,
opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc i szczególnym znaczeniu dla
tradycji i historii Narodu Polskiego.
Rozdział 3
Zasady kierowania
§8
Funkcjonowanie Straży opiera się na zasadzie hierarchicznego
kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności oraz
indywidualnej odpowiedzialności za wykonania powierzonych zadań.
§9
1. Strażą kieruje Komendant Straży zwany dalej „Komendantem”, zatrudniony
przez Burmistrza Miasta Żywiec, po zasięgnięciu opinii Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
2. Dla właściwego funkcjonowania Straży, Komendant opracowuje
i wprowadza do użytku decyzje wewnętrzne i instrukcje.
3. Decyzje wewnętrzne Komendant podejmuje w szczególności w formie
wytycznych, instrukcji i pism ogólnych.
§ 10
1. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Miasta.
2. Komendant składa pisemne sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych
przez Straż oraz przekazuje Burmistrzowi Miasta Żywiec – informacje o stanie
porządku publicznego na terenie Miasta,
3. Komendant składa pisemne, roczne sprawozdanie w zakresie i trybie
wskazanym w odpowiednich przepisach.
§ 11
1. Burmistrz Miasta Żywca jest pracodawcą wszystkich zatrudnionych
strażników i pracowników Straży w rozumieniu przepisów prawa pracy.
Rozdział 4
Struktura organizacyjna Straży
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§ 12
1. Strukturę organizacyjną Straży stanowią:
1). Komendant,
2). Zastępca Komendanta,
3). Referat dyżurnych i monitoringu.
4). Referat patrolowo-interwencyjny,
5). Samodzielne stanowiska administracyjno-biurowe.
2. Schemat struktury organizacyjnej oraz etatowej Straży przedstawia
załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Szczegółowy podział etatów na poszczególne komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy ustala Komendant.
§ 13
1. Komendant jest przełożonym zatrudnionych w Straży strażników,
pracowników administracyjnych i pomocniczych.
2. Do zadań Komendanta należy:
1). Kierowanie działalnością straży i zapewnienie właściwej i skutecznej realizacji
zadań,
2). Nadzór nad dyscypliną pracy i przestrzeganiem prawa przez podległych mu
funkcjonariuszy i pracowników,
3). Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz przestrzeganiem
przepisów przeciw pożarowych,
4). Opracowywanie rocznego planu finansowania dla Straży Miejskiej oraz
bieżący nadzór nad jego właściwą realizacją,
5). Wnioskowanie do Burmistrza w sprawach kadrowych, awansów i nagradzania
funkcjonariuszy i pracowników Straży,
6). Organizowanie zaopatrzenia strażników w sorty mundurowe i przedmioty
wyposażenia technicznego,
7). Prowadzenie ogólnego nadzoru nad mieniem powierzonym Straży do
użytkowania,
8). Przyjmowanie skarg i wniosków,
9). Sporządzanie sprawozdań i innych dokumentów dotyczących realizacji zadań
Straży,
10). Prowadzenie bieżącej analizy stanu porządku publicznego na terenie
miasta,
11). Nadzorowanie prawidłowości prowadzonych postępowań mandatowych
i systemu rozliczeń,
12). Utrzymywanie stałych kontaktów roboczych z podmiotami współdziałającymi
ze Strażą, zwłaszcza z KPP w Żywcu i PSP w Żywcu.
3. W celu realizacji zadań Komendant wydaje instrukcje, wytyczne, polecenia
służbowe oraz ustala zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności
pracowników Straży.
4. Podczas nieobecności Komendanta jego zadania wykonuje zastępca
komendanta.
5. W przypadku nieobecności komendanta i zastępcy komendanta Strażą
kieruje w zakresie bieżącej działalności wyznaczony funkcjonariusz.
§ 14
1. Do kompetencji Zastępcy Komendanta należy w szczególności:
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1). Kierowania jednostką w określonym zakresie podczas nieobecności
Komendanta,
2). Układania harmonogramów casu pracy w celu zapewnienia ciągłości
prawidłowego funkcjonowania Straży poprzez utrzymywanie właściwego stanu
etatowego,
3). Sprawozdanie nadzoru nad realizacją zadań realizowanych przez
funkcjonariuszy poprzez kontrolę i koordynowanie ich pracy,
4). Przygotowywanie sprawozdań opracowywanie wniosków wynikających
z oceny realizacji zadań służbowych,
5). Bieżące analizowanie zagrożeń dla porządku publicznego oraz
podejmowanie decyzji o dyslokacji sił i środków Straży w rejonach zagrożonych,
6). Nadzorowanie nad prawidłowością ewidencji przyjmowanych zgłoszeń oraz
bezzwłocznego przekazywania ich do bieżącej realizacji,
7). Organizowanie wymiany informacji na temat zagrożeń porządku publicznego
z Komendą Powiatową Policji w Żywcu i innymi służbami,
8). Wykonywanie kontroli ruchu drogowego w granicach przysługujących
uprawnień Straży, prawidłowością przygotowywania materiałów procesowych do
sądu,
9). Kreowanie w społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku Straży oraz
propagowaniem podejmowanych przez Straż działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego w Żywcu,
10). Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem bloczków mandatowych,
11). Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie zleconym przez
Komendanta oraz wykonywanie innych zadań zleconych.
2. Zastępca Komendanta podlega bezpośrednio Komendantowi Straży.
§ 15
Referat dyżurnych i monitoringu wizyjnego
1. Do zakresu działań Dyżurnych należy w szczególności:
1). Przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach, awariach oraz miejscowych
zagrożeniach i natychmiastowe reagowanie poprzez powiadamianie właściwych
służb jak i jednostek odpowiedzialnych za porządek, bezpieczeństwo i sprawne
działanie systemu infrastruktury miejskiej,
2). Kierowania, koordynowanie działaniami służby patrolowej w terenie, poprzez
utrzymywanie z nimi łączności radiowej i telefonicznej,
3). Dyslokacja patroli w mieście oraz koordynacja podmiotów odpowiedzialnych
za zdarzenia dotyczące infrastruktury,
4). Rozliczanie strażników z postawionych zadań oraz bieżące dokumentowanie
oraz rejestrowanie zdarzeń w systemach informatycznych,
5). Przechowywanie i nadzór nad właściwym użytkowaniem powierzonego
mienia oraz pojazdów,
6). Wymiany informacji o występujących zagrożeniach z innym służbami
odpowiedzialnymi za porządek,
7). Sprawowanie nadzoru nad działaniami Straży w czasie nieobecności
Komendanta i jego Zastępcy,
8). Bieżąca współpraca z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu w razie
zaistnienia sytuacji o znamionach kryzysu.
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2. Do zakresu działań pracowników obsługi monitoringu wizyjnego miasta
należy:
1). Prowadzenie bieżącej obserwacji obrazu z kamer monitoringu,
2). Niezwłoczne przekazywanie dyżurnemu informacji o zaobserwowanych
czynach zabronionych,
3). Prowadzenie dokumentacji przewidzianej na stanowisku operatora
monitoringu,
4). Archiwizowanie zarejestrowanych w systemie monitoringu zdarzeń dla
potrzeb właściwych instytucji,
5). Weryfikacje zdarzeń ujawnionych podczas przeglądania obrazu z kamer, pod
kątem ujawnienia czynów zabronionych,
6). Realizacja zadań wynikających z plany zarządzania kryzysowego miasta
Żywiec.
§ 16
Referat patrolowo-interwencyjny
1. Do zakresu działań referatu należy w szczególności:
1). Patrolowanie wyznaczonych rejonów i reagowanie na występujące
zagrożenia,
2). Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
3). Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów prawa,
4). Prowadzenie kontroli przestrzegających prawa miejscowego oraz
dokumentowanie tych czynność zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5). Udzielanie pomocy i wsparcia osobom zainteresowanym,
6). Zabezpieczenie miejsc zdarzeń, awarii i klęsk żywiołowych,
7). Prowadzenie działań proekologicznych, egzekwowanie przestrzegania
wymogów w zakresie utrzymania porządku i czystości w szczególności wód
i powietrza na terenie miasta,
8). Prowadzenie dokumentacji służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9). Wykonywanie innych czynności zleconych,
10). Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych dla potrzeb Gminy Miasta Żywiec.
2. Zasady wykonywania zadań przez strażników obejmują w szczególności:
1). Podczas wykonywania obowiązków służbowych Strażnicy są zobowiązania
do zachowania wzorowej postawy obywatelskiej, godnego reprezentowania
Miasta i sumiennego wykonywania nałożonych na nich zadań,
2). Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić
umundurowanie służbowe, legitymację służbową, znak identyfikacyjny,
emblemat z herbem Miasta Żywiec,
3). Szczegółowe zadania i polecenia Strażnicy otrzymują na odprawach
służbowych przed rozpoczęciem realizacji zadań w terenie.
3. Zadania Straży realizowane są w terenie przez zespoły patrolujące,
wykonujący zadania pieszo lub przy użyciu pojazdu.
§ 17
W strukturze Straży wyodrębnia się samodzielne stanowiska administracyjne
i biurowe:
1. Oskarżyciel publiczny do którego w szczególności należy:
1). Przygotowywanie i prowadzenie spaw o wykroczenia zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
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2). Przeprowadzanie czynności wyjaśniających oraz sprawdzających,
3). Sporządzanie dokumentacji i występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego w sprawach będących w zakresie działania Straży
o wykroczenia,
4). Rejestracja kierowanych wniosków oraz przestrzegania terminów
wynikających z przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie,
5). Zlecanie strażnikom dodatkowych czynności wyjaśniających,
6). Reprezentowanie Straży przed Sądem I i II instancji.
2. Zadania realizowane są przez wyznaczonego strażnika w siedzibie Straży.
3. Stanowisko administracyjno-biurowe, do którego w szczególności należy:
1). Prowadzenie obsługi kancelaryjnej w zakresie korespondencji przychodzącej
i wychodzącej, przesyłek i paczek,
2). Przyjmowania rejestracja, rozdzielanie ewidencjonowanie i dostarczenie
korespondencji,
3). Czynności związane z obiegiem dokumentów,
4). Prowadzenie gospodarki materiałowo – magazynowej,
5). Prowadzenie druków ścisłego zarachowania,
6). Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem bloczków mandatowych.
Rozdział 5
§ 21
Czas pracy w Straży
1. W Straży ustala się następujące systemy czasu pracy:
1). Trzyzmianowy system czasu pracy od poniedziałku do niedzieli obejmujący
pracowników obsługujących monitoring wizyjny, według następującego rozkładu
czasu pracy poszczególnych zmian:
a). I zmiana: od godziny 07.00 do godziny 15.00,
b). II zmiana: od godziny 15.00 do godziny 23.00,
c). III zmiana: od godziny 23.00 do godziny 07.00.
2). Dwuzmianowy system czasu pracy od poniedziałku do soboty obejmujący
pracowników wykonujących zadania patrolowo – interwencyjne, według
następującego rozkładu czasu pracy poszczególnych zmian:
a). I zmiana: od godziny 07.00 do godziny 15.00,
b). II zmiana: od godziny 14.00 do godziny 22.00.
3). Dwuzmianowy system czasu pracy od poniedziałku do soboty obejmujący
pracowników wykonujących zadania dyżurnych, według następującego rozkładu
czasu pracy poszczególnych zmian:
a). I zmiana: od godziny 06.45 do godziny 14.45,
b). II zmiana: od godziny 14.30 do godziny 22.30.
4). Jednozmianowy system czasu pracy obejmujący pracowników wykonujących
zadania na stanowiskach samodzielnych, według następującego rozkładu czasu
pracy:
a). od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00
5). Zadaniowy rozkład czasu pracy obejmujący pracowników zatrudnionych na
stanowisku Komendanta Straży Miejskiej i Zastępcy Komendanta Straży
Miejskiej.
2. Jeżeli wymagają tego potrzeby, na polecenie Komendanta pracownik
wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach
także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

40
3. Szczegółowy harmonogram czasu pracy określający dni pracy, dni wolne od
prac, godziny rozpoczynania i kończenia pracy ustala Komendant.
4. Obowiązki pracownicze Strażnika powinny być ustalone w sposób
pozwalający na ich wykonanie w ramach 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym
tygodniu pracy w 4 – miesięcznym okresie rozliczeniowym.
5. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi, co najmniej 6 godzin,
pracownikowi przysługuje 15 minutowa przerwa wliczana do czasu pracy,
z możliwością wykorzystania jej poza stanowiskiem pracy.
6. Pracownikowi przysługuje co najmniej 5 – minutowa przerwa wliczana do
czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego, jeżeli
użytkuje monitor ekranowy co najmniej połowę dobowego czasu pracy.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19
1. Komendant składa Radzie Miasta roczne sprawozdanie z realizacji zadań
wykonywanych przez Straż i przekazuj informacje o stanie porządku publicznego
na terenie miasta Żywca.
2. Komendant ponosi odpowiedzialność za przestrzegania postanowień
Regulaminu.
3. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych, ustawy z dnia 21
listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, przepisy wykonawcze do
tych ustaw oraz postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Żywca.
Dziennik urzędowy Województwa Śląskiego
Katowice, dnia 5 stycznia 2022 r.
Poz. 136
ZARZĄDZENIE NR 4/22 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Z dnia 5 stycznia 2022 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich
do wspólnych działań z Policją. Na podstawie art. 9 ust. 5a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1763), w związku z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 419/21 Wojewody Śląskiego z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań
z Policją, § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W okresie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia zarządzam
użycie straży gminnych i straży miejskich w województwie śląskim do wspólnych
działań z Policją, w celu realizacji zadań o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1763), w szczególności:
1. Dokonywania dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) godnie ze
wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji,
2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniem
komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji,
3. Prowadzenia innych form współpracy straży gminnych (miejskich)
z właściwie terytorialnie jednostkami Policji, w tym odnośnie weryfikacji realizacji
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nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie
jednostek Policji”.
§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
Dokument podpisał wz. Wojewody Śląskiego – I Wicewojewoda Śląski Jan
Chrząszcz.
Działania straży miejskiej w stanie epidemii
Podejmowane działania determinowane były bieżącą oceną stanu porządku
i były spójne z poleceniami Wojewody Śląskiego oraz wymogami ustawowymi.
W zakresie ochrony porządku publicznego, we współpracy z Komendą Powiatową
Policji w Żywcu oraz prowadziliśmy kontrole wytypowanych miejsc pod kątem
przestrzegania reżimu sanitarnego. Czynności dotyczące naruszeń ustanowionych
w stanie epidemii, zostały zakończone nałożeniem 147 grzywien w drodze
mandatów karnych, zastosowaniem 166 pouczeń oraz skierowaniem 18 wniosków
o ukaranie do sądu. Najczęściej interweniowaliśmy wobec osób niezakrywających
ust i nosa .
Tabela nr 1: Współpraca straży z Policją (KMP,KPP/KP).
Rodzaj współpracy

Krótka (syntetyczna) informacja dotycząca współpracy

Patrole mieszane
- liczba wspólnych patroli
w ciągu roku

Wykonano 86 wspólnych patroli, które związane były
z egzekwowaniem przepisów dotyczących wprowadzonego
na terenie całego kraju stanu epidemii oraz zabezpieczenia
imprez.

Akcje prewencyjne
- liczba zaangażowanych
strażników i liczba akcji

Wykonano 6 zabezpieczeń imprez masowych, w których
udział wzięło 20 strażników

Inne wspólne inicjatywy

Wspólne działania związane z wprowadzeniem na terenie
całego kraju stanu epidemii.
1. Wymiana informacji między służbami dyżurnymi.
2. Wykorzystanie monitoringu miejskiego do akcji
profilaktycznych.
3. Wspólne odprawy dotyczące bezpieczeństwa na
terenie miasta oraz przygotowanie imprez
masowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej
w Żywcu w 2021 roku.

Sposób realizacji zadań
Zadania nałożone na straż miejską realizowane są w różnej formie,
z uwzględnieniem: ich ilości, liczebności straży, struktury organizacyjnej
i wyposażenia technicznego.
Straż pełni funkcję:
• ochronną – związaną z utrzymywaniem porządku publicznego na terenie
gminy;
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• porządkową – egzekwowanie przestrzegania przez społeczność lokalną
przepisów prawa w zakresie porządku publicznego;
• prewencyjną – stałe patrolowanie ulic i osiedli gminy oraz realizacja
zgłaszanych do straży interwencji w zakresie ochrony porządku
publicznego;
• profilaktyczną – zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom
kryminogennym, prowadzenie profilaktyki wychowawczej wśród młodzieży
i dorosłych;
• informacyjną
–
informowanie
odnośnych
służb
i
instytucji
o zaobserwowanych zagrożeniach, informowanie społeczności lokalnej
o stanie i rodzajach występujących zagrożeń oraz sposobach ich eliminacji;
• społeczno-administracyjną – współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa
i porządku publicznego z zainteresowanymi organami państwowymi,
samorządowymi i organizacjami społecznymi;
• integrującą społeczności lokalne – poprzez udział w imprezach sportowych,
kulturalnych, charytatywnych organizowanych przez gminę, organizacje
społeczne, szkoły, straż miejską;
• obronną – w przypadku zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku
publicznego państwa (funkcja wynikająca z obowiązywania odrębnych
przepisów).
Patrolowanie terenu gminy może się odbywać w systemie jedno, - dwu, - lub
trzy zmianowym w zależności od aktualnych potrzeb gminy i możliwości straży.
Patrole z reguły podzielone są na piesze i zmotoryzowane (prowadzone przy użyciu
pojazdu samochodowego lub motocykla, skutera, ale zdarzają się także patrole na
rowerach). Strażnicy miejscy w trakcie wykonywania zadań mają prawo do:
• udzielania pouczeń;
• legitymowania w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia tożsamości;
• ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia i niezwłoczne doprowadzenie
ich do najbliższej jednostki Policji;
• nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia
określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach
o wykroczenia;
• dokonywania czynności sprawdzających;
• kierowania wniosków o ukaranie do sądu grodzkiego;
• oskarżania przed sądem grodzkim i wnoszenia środków odwoławczych;
• usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych
w przepisach o ruchu drogowym;
• wydawania poleceń;
• żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.
Wymieniony katalog uprawnień przysługujący strażnikom miejskim stanowi
zarazem sposób realizacji nałożonych na nich zadań. Funkcja profilaktyczna
realizowana jest między innymi poprzez egzekwowanie przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości, uczestnictwo w akcji przeciwko sprzedaży papierosów
osobom, które nie ukończyły 18 lat, udział w akcjach zima/lato w mieście,
opracowywanie i realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci
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i młodzieży (np. Bezpieczna Szkoła, Razem przeciw przemocy, itp.), organizowanie
kursów i egzaminów dla dzieci na kartę rowerową.
Zadania wynikające z funkcji informacyjnej realizuje na bieżąco stanowisko
operacyjno-dyżurne, które stanowi centrum zbierania i przekazywania informacji
oraz dowodzenia pracą operacyjną. Natomiast w stosunku do społeczności lokalnej
rolę nośnika informacji przejęły media.
Straż miejska bardzo często bierze udział w lokalnych imprezach sportowych
i kulturalnych nie tylko jako organ zabezpieczający porządek publiczny, ale także
jako uczestnik. Strażnicy organizują gry i zabawy dla dzieci, konkursy, prezentują
sprzęt i wyposażenie straży, rozdają ulotki informacyjne, a także biorą udział
w akcjach charytatywnych, szczególnie widoczne było to w trakcie powodzi w 2010
roku. Straże można także spotkać na targach, wystawach, konferencjach, na których
prezentują efekty swojej pracy zawodowej, dzielą się spostrzeżeniami
i doświadczeniami, zbierają opinie i uwagi społeczeństwa na temat swojej
działalności. W ten sposób wypełniają funkcję integrującą społeczność lokalną.
Obszar miasta Żywca jest podzielony na 10 rewirów. Komendant Straży
Miejskiej w Żywcu przydzielił imiennie strażników do konkretnych rewirów.
Szczegółowych informacji dotyczących przynależności konkretnych ulic do danego
rewiru i obsługującego ich strażnika można uzyskać u dyżurnego straży miejskiej,
natomiast zapytania i wnioski można składać w siedzibie straży miejskiej w Żywcu
pod adresem: 34-300 Żywiec, ul. Zielona 7, na pierwszym piętrze przez cała dobę.
Perspektywy rozwoju straży miejskiej
Perspektywy rozwoju straży miejskiej w Żywcu uzależnione są od kilku
czynników, z których z mojego punktu widzenia za najważniejsze należałoby uznać:
• Stosunek władz samorządowych do straży miejskiej;
• politykę państwa w zakresie kształtowania systemu bezpieczeństwa
publicznego oraz rolę mediów w kształtowaniu wizerunku straży w oczach
opinii publicznej.
Władze samorządowe zawsze mają ogromny wpływ na funkcjonowanie straży
miejskich chociażby ze względu na jej podległość wobec gminy. Wpływ ten nie
zawsze jest korzystny i pozytywny z punktu widzenia straży. Powszechne jest
używanie straży miejskich jako hasła wyborczego. Osoby kandydujące do władz
samorządowych bardzo często posługują się obietnicami poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Mało kto wypowiada się na temat Policji, natomiast o straży
miejskiej mówiono i pisano bardzo dużo, a szczególnie o tym do jakich zadań będzie
kierowana. Obietnice te w taki czy inny sposób są lub nie są realizowane.
Niejednokrotnie wiedza kandydata na temat straży miejskiej jest niewielka
i w konsekwencji trudno mu spełnić przedwyborcze obietnice choćby z przyczyn
czysto formalno-prawnych.
Natomiast straż miejska traktowana jest przez władze samorządowe jaki
swoistego rodzaju narzędzie do realizacji swoich celów. W zależności od potrzeb
raz jest popierana i rozwijana, innym razem zauważane są tylko błędy w jej działaniu
i przykłady nieefektywności czy niekompetencji. Takie postępowanie nie sprzyja
prawidłowemu funkcjonowaniu straży. Strażnicy zdołali się już przekonać o tym,
gdyż zmiany w samorządzie zawsze wywierają i powodują zmiany w straży i nie
tylko w zakresie zadań, ale głownie kadrowe. Wpływy i rozdania polityczne we
władzach samorządowych przenoszą się na straż, a właściwie na najważniejsze
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stanowiska (komendant i jego zastępcy, oraz naczelnicy wydziałów). Z założenia
apolityczna straż staje się kolejnym miejscem rywalizacji pomiędzy zwycięskimi
ugrupowaniami w wyborach samorządowych.
Straż miejska jest zobowiązana do egzekwowania przepisów prawa
miejscowego, czyli uchwał rady miasta i rad poszczególnych gmin. Jednakże akty te
często są konstruowane nieprawidłowo pod względem legislacyjnym, ponieważ
zawierają błędy i sprzeczności. Wady te stają się szczególnie widoczne w momencie
egzekwowanie tychże przepisów. Wtedy to okazuje się, że straż jest bezsilna
i nieskuteczna, ale też nie dano jej innych możliwości, gdyż zapomniano między
innymi o daniu jej narzędzi do bycia efektywna np. sankcji. Dla straży ważne jest
również wyznaczenie priorytetów w działaniu, gdyż te przekładają na konkretne
zadania. Niestety, władze samorządowe oddalają od siebie odpowiedzialność za
straż.
W ostatnich latach dużo miejsca poświęcało się dyskusjom na temat
bezpieczeństwa publicznego w kraju, Wynikiem tego był pomysł między innymi
likwidowania straży miejskich w kraju lub znacznego ich ograniczenia.
Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze miały być przekazywane na Policję.
Większe efekty przyniosłyby następujące zadania:
• opracowanie jednolitej polityki bezpieczeństwa (w chwili obecnej takowej
brak, a wszelkie działania prowadzone są nieracjonalnie i bez uprzedniego
przygotowania);
• zwiększenie uprawnień straży miejskiej;
• oddzielenie kompetencji straży od policji (jasny i konkretny rozdział
kompetencji);
• przekształcenie straży miejskich w policję municypalną o zasięgu lokalnym.
Obecnie bardziej widoczna jest rywalizacja pomiędzy strażą miejską a policją
niż rzeczywista współpraca, która jest często (chodź nie zawsze) pozorna i na pokaz.
Straże miejskie finansowane z budżetów gminnych, a nie ogólnego budżetu
państwa, są lepiej wyposażone (środki transportu, środki łączności, komputery,
oprogramowania specjalistyczne itp.) i mają większy komfort pracy.
Ciągła pogoń za sensacją nie sprzyja przekazywaniu prostych i rzetelnych
informacji. Większym zainteresowaniem mediów cieszy się dyskusja na temat
kompetencji straży, kosztów jej utrzymania niż przedstawienie osiągnięć. Mediów
nie interesują przyczyny zaistnienia pewnych sytuacji, ale tylko objawy, dlatego też
dość często pojawiają się niezgodności dotyczące podstaw prawnych działania
straży oraz brak zrozumienia istotnych różnic w celach i zadaniach straży różniących
się od policji. Często także maskuje się niekompetencję i nieefektywność policji
instytucją straży miejskiej obarczając ją winą za zaistniałe zdarzenie czy stan rzeczy.
Funkcja informacyjna mediów nie zawsze jest realizowana w sposób prawidłowy
czyli rzetelny, a na rzetelność wielu dziennikarzy trudno dziś liczyć.
Podsumowanie
Reasumując, perspektywy rozwoju straży miejskiej w Żywcu uzależnione są
zarówno od polityki państwa w zakresie kształtowania systemu bezpieczeństwa
wewnętrznego, publicznego i lokalnego. jak i stosunku samorządu do tworzonych
przez siebie i podległych sobie struktur. Obecnie zaobserwować można raczej
tendencję do ograniczania kompetencji straży (na przykład brak niektórych aktów
wykonawczych do ustawy o strażach gminnych) i likwidowania jej niż rozwój.
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Ustawowo wyznaczone jej miejsce w systemie bezpieczeństwa i porządku nie
do końca znalazło odbicie w rzeczywistości życia społecznego. Moim zdaniem
dopóki państwo jasno nie określi pozycji poszczególnych instytucji w systemie
bezpieczeństwa wewnętrznego, publicznego i porządku, dopóty ochrona tych
wartości nie będzie prawidłowo i skutecznie realizowana.
Instytucja straży miejskiej jest ważnym czynnikiem w systemie bezpieczeństwa
publicznego i ochrony lokalnego porządku prawnego. Pamiętając o polemikach
teoretyków i pragmatyków prawników w obszarze definicyjnym porządku prawnego
warto przypomnieć powszechne ujęcie tej kwestii.
Porządek publiczny to stan stosunków i urządzeń społecznych zapewniających
bezpieczeństwo, spokój oraz ład w miejscach ogólnie dostępnych, regulowany
normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego. Biorąc pod uwagę tę
definicję można przyjąć, że straż miejska realizując swoje zdania dąży zarówno
bezpośrednio, jak i pośrednio do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Świadczyć o tym może rozległość kompetencyjna podejmowana przez
straż, jak również funkcja pełniona przez straż i jej znaczenie. Jednakże rola
i znaczenie straży miejskiej w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest
niedoceniana, tak przez państwo, jak też samorząd.
Straż swoim istnieniem wypełnia lukę, jaka utworzyła się w obliczu nowych
zagrożeń, a których nie byłą w stanie wyeliminować policja. Straż właściwie przejęła
na siebie ciężar niektórych obowiązków spoczywających na policji (na przykład
wykroczenia), a których formalnie nikt z nich nie zdjął. Między innymi to stało się
przyczyną problemów straży jako formacji. Nakładanie się kompetencji straży
i policji, wykonywanie niejednokrotnie tych samych zadań, pełnienie częściowo tych
samych funkcji świadczy o braku harmonii w systemie bezpieczeństwa publicznego.
A przecież zakładając, że straż miejska działa terytorialnie, a policja na obszarze
całego kraju i ich kompetencje nie zachodzą na siebie – można stworzyć integralny
system, w ramach którego obie instytucje będą w pełni odpowiedzialnie realizować
zadania związane z ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, w tym
lokalnego.
Streszczenie
Straż Miejska jest bardzo nie docenioną formacją w Polsce, zbyt negatywnie
odbieraną przez społeczeństwo, a niejednokrotnie strażnicy są szybciej na miejscu
zdarzenia niż Policja czy też Straż Pożarna. Niniejszy artykuł wskazuje także nie
oceniona pomoc w czasie pandemii COVID-19.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, straż miejska, pandemia.
Summary
The Municipal Guard is a very underestimated formation in Poland, too
negatively perceived by the public, and many times the guards are quicker on the
scene than the Police or Fire Brigade. This article also points out the unappreciated
assistance during the COVID-19 pandemic.
Key words: security, municipal guards, pandemic.
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zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz.
779).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570).
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Wprowadzenie
Złożoność, wieloaspektowość i niejednorodność zjawisk kulturowych powoduje
wielkość (ilość) i zróżnicowanie stanowisk teoretycznych w przedmiotowej
problematyce. Zróżnicowanie teoretyczne ujmowania kultury sprowadza się do
zgoła odmiennego akcentu na dany jej aspekt, zastosowania odmiennej aparatury
pojęciowej, w tym ustalania innych związków, zależności i współzależności.1
W warunkach integracyjnych i globalizacyjnych procesy negocjacyjne odbywają się
w otoczeniu wielokulturowym a ich jakość w coraz większym stopniu zależy od relacji
międzyludzkich.2 Wydaje się, że rozwój ewolucyjny współczesnych społeczeństw
będzie i jest możliwy wyłącznie pod warunkiem zachowania kultur narodowych, na
której oparta jest m.in. suwerenność i tożsamość narodowa. Stąd kultura tworzy
określoną całość, która obejmuje: wierzenia, etykę, wiedzę, wzory i normy
postępowania, doświadczenie życiowe członka danej społeczności, reguły
współżycia, przekonania, wiedzę itp. Kultura ma także swój wymiar niematerialny
(religie, mity, symbole, idee, język itp.), materialny (wytwory ludzkich rąk) oraz
organizacyjny (system społeczny i infrastrukturalny). Kultura tworzy zwarty system,
przekazywany międzypokoleniowo system, który wraz ze zmianami ewolucyjnymi
także ulega przeobrażeniom (różnice narodowe są synonimem kultury).
Na zachowania negocjacyjne najsilniej oddziałują kultury: narodowa (1)
określająca sposób życia danej społeczności i przekazywanej wewnątrz
i międzypokoleniowo oraz organizacyjna (4) wyznaczająca zachowanie grupowego
doświadczenia opartego na wartościach oraz normach i wynikających z nich wzorów

1

2

Nazwa kultura (od łac. „cultura”) oznaczała pierwotnie uprawę roli. W tym znaczeniu jest używana
w naukach biologicznych i rolniczych, gdzie mówi się o kulturach bakterii czy kulturach określonych
roślin, mając na uwadze określone uprawy. W innym znaczeniu oznacza pielęgnowanie
i uszlachetnianie obyczajów ludzkich i sposobów postępowania. Tak rozumiana kultura występuje
najczęściej w języku potocznym. W filozofii przez kulturę rozumie się „to wszystko, co nie wyrasta samo
przez się z przyrody, lecz powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem celowej refleksji
i działalności ludzkiej”. Jest to najszersze rozumienie tego terminu obejmujące wszelkie materialne
i niematerialne wytwory człowieka. (J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa
1997, s. 43).
Termin „negocjacje” oznacza interes, jest zapożyczony od słownictwa handlowego, gdzie jedną
z pierwszych form negocjacji było targowanie się. Pojęcie negocjacja oznacza rokowania, pertraktacje.
Negocjator to ten, kto prowadzi rokowania bądź układy najczęściej w czyimś imieniu. Łac. negotiatio
oznacza: handel hurtowy, przedsiębiorstwo bankowe; negotiator – kupiec hurtowy, bankier i negotians
– handlowiec z negotium – zajęcie, interes, służba państwowa. Mediacja to nic innego, jak
pośredniczenie w sporze w celu doprowadzenia do zgody, stąd mediator to pojednawca, rozjemca.
Średniowieczne łac. mediatio – mediacja i późnołacińskie mediator – pośrednik od mediare –
pośredniczyć w sporze (przyp. aut.).
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kulturowych.3 Człowiek kreując bezpieczeństwo i jednocześnie będąc dysponentem
kultury łączy swą osobą obie te kwestie. Kultura bezpieczeństwa jest przypisana
każdej organizacji, podmiotowi, jednostce ludzkiej, grupie społecznej, narodowi,
który organizuje bezpieczeństwo narodowe, oddziałuje na pojawiające się
wyzwania, radzi sobie z zagrożeniami i w sposób racjonalny wykorzystuje
pojawiające się szanse w otoczeniu bliższym (bezpośrednim) i dalszym (pośrednim).
Na kulturę bezpieczeństwa składają się: działania i współdziałania, zachowania,
postawy, normy, wartości, tożsamość, działają one w otoczeniu dynamicznym,
turbulentnym i trudno przewidywalnym. Na siatkę tych czynników można nałożyć
przedmiotowy wymiar bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo: militarne, polityczne,
publiczne, ekonomiczne, ekologiczne, zdrowotne, kulturowe, informacyjne i inne
sfery bezpieczeństwa. Należy założyć, że w zdecydowanej większości współczesne
organizacje ze względu na sposób organizacji funkcjonują w otoczeniu
multilateralnym (sojusze, bezpieczeństwo zbiorowe, bezpieczeństwo kooperatywne,
procesy integracyjne i globalizacyjne). W tak rozumianym środowisku prowadzone
są negocjacje, które funkcjonują podobnie jak rynki finansowe, bez względu na strefy
czasowe, położenie geograficzne, treści, przyjęte strategie, sektory gospodarki,
a przede wszystkim w otoczeniu wielokulturowym.
Negocjacje w podsystemie kultury bezpieczeństwa
Odchodząc od szczegółowych przeglądów koncepcji kultury przez ich twórców,
uwaga została skupiona na definicjach normatywnych, które akcentują
podporządkowanie normom, wzorom, wartościom, modelom i zasadom
wartościowania jako składowym elementom kultury i właściwościom zachowań
kulturowych. Na potrzeby artykułu wykorzystano podejście antropologiczne,
traktujące kulturę jako globalną całość cywilizacyjnych wytworów i działań ludzkich
(społecznych), podejście wolne od prób wartościowania i treści podmiotowych,
eksponujące i wyjaśniające kulturę poprzez realizację funkcji społecznych
i instrumentalne co do całości jako systemu i potrzeb biologicznych człowieka, jako
kulturowy - wytwór, wzorzec, model, krąg, a ponadto – potrzeba, cecha, funkcja,
działanie, system, organizacja, instytucja itp. Trudno doszukać się jednorodnej,
jednobrzmiącej klasycznej definicji (opisu) kultury. Zgodność i spójność stanowiska
dotyczą poglądu, iż kultura jest wytworem człowieka związanego z rozwojem
cywilizacyjnym gatunku ludzkiego.
Jedną z najistotniejszych współcześnie wartościom kulturowym, którym
przypisuje się jedną z najwyższych rang jest bezpieczeństwo, które należy do
kategorii przeżywających swoisty renesans. Bezpieczeństwo, podobnie jak na
przestrzeni rozwoju cywilizacyjnego – kultura, doczekało się różnych prób jego
definiowania.4 Stąd termin ten nie doczekał się powszechnie uznanej
3

4

Kultura organizacyjna wspólne podzielanie idei, znaczeń, wartości, norm przez wszystkich uczestników
organizacji. Jest tym co scala organizację, a nowym członkom jest przekazywana w procesie
socjalizacji, integruje odmienne osobowości, grupy i charaktery. Jest tym co łączy teraźniejszość
organizacji z jej przeszłością i wpływa na jej przyszłość (J. Furmańczyk, Kulturowe uwarunkowania
przywództwa w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej w Polsce, Rozprawa
doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011, s. 18-19).
Termin bezpieczeństwo jest wyrazem pochodzącym od łacińskiego rzeczownika securitas, będącego
połączeniem dwóch łacińskich wyrazów – sine oraz cura i w takiej formie przetrwało w kilku europejskich
językach, na przykład w angielskim – security czy francuskim – securitè. Sine oznacza w języku polskim
„bez”, a cura – „zmartwienie”, „strach”, „obawę” (A. Urbanek, Bezpieczeństwo narodowe – podstawowe
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i jednoznacznej interpretacji. Jednak z uwagi na transdyscyplinarność samego
pojęcia „bezpieczeństwo” z natury rzeczy wydaje się zabiegiem niezwykle trudnym.
Z etymologicznego punktu widzenia bezpieczeństwo to brak zmartwień, poczucia
strachu czy obaw. Takie podejście stało się wykładnią do formułowania definicji
słownikowych i encyklopedycznych, w których wskazuje się na jego podmiotowy
charakter i traktuje jako stan (sytuację, proces), w którym brak zagrożenia powoduje
jednocześnie poczucie pewności nieobarczonej lękiem, obawą, niepewnością czy
zagrożeniem. Takie traktowanie bezpieczeństwa czyni zeń najbardziej pożądaną
społecznie potrzebą wyeksponowaną ze zbiorów potrzeb poszczególnych
podmiotów bezpieczeństwa (jednostek, zbiorowości ludzkich, państw, grupy państw,
kontynentów, świata), a naturalne dążenie do osiągnięcia maksymalnego
zadowolenia i konsumpcji bezpieczeństwa stało się głównym celem aktywności tych
podmiotów. W analizach nad bezpieczeństwem akcentuje i utożsamia się je
z określonym stanem, nacechowanym ciągłością i systematyką działań
podejmowanych przez podmiot na rzecz jego tworzenia, wzmacniania i utrzymania.
Bezpieczeństwo to także „(…) najwyższa wartość i potrzeba jednostek, grup
społecznych, państw i wspólnot wielonarodowych jest wytworem, swego rodzaju
produktem wszystkich podmiotów bezpieczeństwa, które muszą być do tego
przygotowane i zdolne”.5 Na uwagę zasługuje pogląd jednego z praktyków nauk
o bezpieczeństwie, który zwraca uwagę na to, że gdy mówimy o bezpieczeństwie
określonego podmiotu w aspekcie praktycznym, traktujemy go zawsze jako proces,
czyli „(…) tę dziedzinę aktywności, która zmierza do zapewnienia możliwości
przetrwania, rozwoju i swobody realizacji własnych interesów w konkretnych
warunkach, poprzez wykorzystywanie okoliczności sprzyjających (szans),
podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie (zapobieganie
i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego
interesom”.6 Interesy danego podmiotu, zdaniem Autora, należy rozumieć jako
wyraz tożsamości, wyznawanych wartości, historycznego dorobku i tradycji,
bieżących potrzeb i oczekiwań, bieżących dążeń i przyszłych aspiracji podmiotu.
Kultura bezpieczeństwa stanowi „wzór podstawowych założeń, wartości norm,
reguł, symboli i przekonań, wpływających na sposób postrzegania wyzwań, szans
i/lub zagrożeń, a także sposób odczuwania bezpieczeństwa i myślenia o nim oraz
związany z tym sposób zachowania i działania, współdziałania podmiotów, w różny
sposób przez ten podmioty wyuczonych i wyartykułowanych w procesach szeroko
rozumianej edukacji, w tym również w naturalnych procesach wewnętrznej integracji
i zewnętrznej adaptacji oraz w innych procesach organizacyjnych (…), służących
w miarę harmonijnemu rozwojowi tych podmiotów i osiąganiu przez nie najszerszej
rozumianego bezpieczeństwa, z pożytkiem dla siebie, ale i dla otoczenia”.7

5

6
7

kategorie terminologiczne i ich systematyzacja (w:) A. Urbanek (red.)., Wybrane problemy
bezpieczeństwa. Teoria. Strategia. System, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia
Pomorska w Słupsku, Słupsk 2012, s. 11).
M. Pietraś, Bezpieczeństwo państwa w późnowersalskim środowisku międzynarodowym (w:) S. Dębski,
B. Górka-Winter (red.)., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2003, s. 162163.
S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006, s. 7, 10.
Termin kultura bezpieczeństwa pojawił się w obiegu naukowym pod koniec XX wieku i ma on duże
znaczenie dla interdyscyplinarnych badań prowadzonych przez przedstawicieli środowisk
akademickich zajmujących się naukami o bezpieczeństwie. W badaniach kultury bezpieczeństwa,
nieodłączny jest nurt nauk społecznych znany jako funkcjonalizm, należący do teorii antropologii.
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Kultura bezpieczeństwa to zjawisko społeczno-kulturowe, które należy uznać
za niczym niezastąpiony społecznościowy generator bezpieczeństwa. Powyższe
podejście pozwala na stwierdzenie, że kultura bezpieczeństwa jest niezastąpiona
we wszelkich działaniach o charakterze: mentalnym (wyższe wartości, zasady
moralne, świadomość podmiotu, mądrość życiowa i normy społeczne); racjonalnym
i społecznym (kultura organizacyjna, przyjęte procedury kultury organizacyjnej,
wiedza, normy moralne, systemy prawne, wynalazczość, innowacje, stopień
umiędzynarodowienia organizacji, relacje zależności i współzależności itp.) oraz
materialnym – kultura materialna (infrastruktura społeczna, ekonomiczna
i organizacyjna, stanowiska pracy, materialne aspekty egzystencji ludzkiej itp.).
Negocjacje i dyplomacja są sztuką nie tylko kwalifikacji, obyczajów
wielokulturowych i znajomości historii, ale i inteligencji, sprzyjającej taktownemu
i wyczucia zachowania i postępowania wobec partnera (partnerów) przyszłej
transakcji (współpracy) handlowej, biznesowej, gospodarczej, sektorowej itp. na
szczeblu narodowym i międzynarodowym. Coraz częściej procesy negocjacyjne
odbywają się w ośrodkach cywilizacyjnych (stolice państw, siedziby korporacji, duże
aglomeracje miejskie, ośrodki wielkiego biznesu), które nie mając ściśle
wytyczonych granic, są jednocześnie trwałymi zrzeszeniami ludzi, stąd wywierają
istotny wpływ na zachowania jednostek i społeczeństw. Współczesny świat
utożsamiany z globalną wioską (globalizacja) spowodował, że jej granice
przebiegają właśnie wokół i między ośrodkami cywilizacyjnymi, stąd decydenci, jak
i społeczność skazani są na współpracę i wzajemne zrozumienie się
i poszanowanie. Dogłębne poznanie uwarunkowań otoczenia kulturowego
partnerów jest przesłanką do uniknięcia błędów, nieporozumień, konfliktów i gaf
towarzyskich w dialogach w procesach negocjacyjnych. Negocjacje stanowią jeden
z istotnych wyznaczników działalności biznesowej podmiotów gospodarczych na
rynku narodowym i międzynarodowym. W ogólnym znaczeniu negocjacje
najczęściej są traktowane jako jeden ze sposobów rozwiązywania zaistniałych
sytuacji konfliktowych z jednej strony, z drugiej zaś, są swoistą formą dwustronnego
procesu komunikowania się, a istotą tak przyjętego założenia jest dążenie do
osiągnięcia porozumienia. Dla powodzenia negocjacji najważniejsze znaczenie ma
czynnik psychologiczny, w tym charakter i osobowość poszczególnych osób
prowadzących negocjacje, jak m.in. ubiór, sposób wysławiania się, znajomość
przedmiotu negocjacji, kultura osobista, a także etyka społeczno-zawodowa
negocjatorów.
Niezmiernie trudno wyeksponować jedynie słuszną metodę (strategię)
negocjacji, każda ze stron sama dopracowuje się stylu negocjacji, która jej
najbardziej odpowiada. Większość negocjacji przyjmuje charakter hybrydowy,
polegający na swoistym połączeniu podejścia konkurencyjnego i kooperacyjnego.8

8

Funkcjonalizm opiera się na założeniu, że każde zjawisko kulturowe pełni określoną ważną dla całości
systemu społecznego funkcję (M. Cieślarczyk, Fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów
postrzegane w perspektywie kulturowej (w:) E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski, Jedność
i różnorodność. Kultura vs. kultury, ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 85., J. Piwowarski, Nauki
o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego Aperion w Krakowie, Kraków 2017, s. 87, M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa
i obronności, Wyd. AP, Siedlce 2010, s. 210.
Negocjacje konkurencyjne – mogą przebiegać niekoniecznie w przyjaznej atmosferze. To sytuacja,
w której każda ze stron zmierza do uzyskania dla siebie jak najlepszego wyniku, natomiast cele strony
przeciwnej nie są w jakikolwiek sposób uwzględniane. Negocjacje kooperacyjne, cechują się tym, że
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W sytuacjach, w których negocjowane są warunki o charakterze stałych relacji, a nie
jednorazowej transakcji, na ogół skuteczniejsze rezultaty daje skłanianie się
w stroną współpracy niż rywalizacji. Celem negocjatora powinno być nie odniesienie
zwycięstwa, ale osiągnięcie porozumienia, w wyniku którego strony coś zyskały.
Znaczącym bodźcem do osiągnięcia porozumienia jest poszukiwanie wspólnych
obszarów zainteresowań przez strony negocjacji, zmiana rozbieżnych interesów na
wspólne dążenia. Podejmując negocjacje należy mieć na względzie m.in. to, że:
• negocjacje nie są walką – są sposobem osiągania porozumienia. Istotna jest
nie tylko teraźniejszość, ale i przyszłość wzajemnych relacji między stronami
oraz to, jakie będą późniejsze następstwa podjętych decyzji;
• negocjacje zakładają konieczność wspólnego zaufania – jego brak może
prowadzić do załamania negocjacji;
• negocjacje, to poszukiwanie wspólnych płaszczyzn (celów, interesów,
wartości) – nie zakłada się pozyskania wszystkiego od strony przeciwnej,
nie dając nic w zamian, ale o wzajemną ugodę co do przyszłych zysków
i strat.
Od przytoczonych powyżej działań zależy sukces negocjacji, a w tym m.in. czy
dany problem w ogóle podlega negocjacji (można sprzedać dom, ale nie dziecko);
negocjatorzy powinni być zainteresowani nie tylko braniem, ale o dawaniem, potrafią
wymieniać wartość za wartość oraz są skłonni do kompromisów; strony negocjacji
do pewnego stopnia ufają sobie wzajemnie – jeśli nie, liczba zastrzeżeń,
zabezpieczeń i warunków kontraktu spowodowałaby niewykonalność takiego
porozumienia.9 Zdecydowanie większa (od powiązań zewnętrznych) jest liczba
i intensywność wzajemnych interakcji w ramach faktycznych i potencjalnych
współzależności, a które wynikają z przyjętej struktury organizacyjnej danego
podmiotu. Konieczność i ramy współdziałania i wynikające z nich procesy wymiany
i koordynacji działań, niezbędne do realizacji założonych celów (bliższych
i dalszych), stanowią przesłanki negocjacji. Nasilenie, wzrost i różnorodność
interakcji mogą owocować rozbieżnością (niezgodnością) interesów (celów)
poszczególnych organizacji, co może utrudniać znalezienie wspólnej płaszczyzny
negocjacji. Uwarunkowanie negocjacji można rozpatrywać w oparciu o typologię
„bezpośrednich” (cele organizacji; zadania i funkcje; zasoby ludzkie; zasoby
rzeczowe; grupowanie elementów; zależności funkcyjne; zależności hierarchiczne;
uprawnienia decyzyjne; formalizacja działań), i „pośrednich” (otoczenie; strategia
firmy; struktura organizacyjna; kultura organizacyjna; technologia; zmiany
organizacyjne) koncepcji.

9

konflikt jest drugorzędny, natomiast myślą przewodnią jest osiągnięcie rozwiązania
satysfakcjonującego każdą ze stron podejście to daje wymierne wyniki dzięki dobrej komunikacji między
stronami i jest pozytywną przesłanką do lepszych długookresowych relacji, w przypadku planowanej
dalszej współpracy (przyp. aut.).
W. Wasilewska, Efektywne negocjacje w biznesie, Uniwersytet warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2010,
s. 7.
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Strategie i skuteczność prowadzenia negocjacji10
Negocjacje są dwustronnym procesem komunikowania, których celem jest
osiągnięcie porozumienia lub określonego etapu. Warunkiem koniecznym jest
sytuacja, w której przynajmniej jedna ze stron ma odmienne zdanie lub nie zgadza
się daną opinią sytuacji (problemu) będącej przedmiotem negocjacji. Współczesne
negocjacje to nie tylko sposób na porozumienie stron, ale niejednokrotnie
rozwiązywanie konfliktów, zmierzający w efekcie finalnym do rozwiązań
satysfakcjonujących zaangażowane strony.11 Celem negocjacji jest ich skuteczność,
stąd bazują one na sztuce i umiejętności rozpoznawania potrzeb adwersarzy,
wyeksponowania wzajemnych powiązań lub kompromisów. Każde negocjacje
obarczone są określone pewną skalą ryzyka, dlatego aby je zminimalizować
(uniknąć lub nie popełniać błędów), pomocna jest umiejętność interpretacji
zachowań konkurentów przez pryzmat indywidualnych (zespołowych) potrzeb.
Istotą negocjacji jest zdolność odczytywania zróżnicowanych, w tym
antagonistycznych potrzeb będących pochodną charakteru i intelektu adwersarzy.
Podejście do poszczególnych składowych negocjacji jest zróżnicowane, co wynika
zarówno z istoty samego problemu będącego przedmiotem negocjacji, jak i innych
uwarunkowań kulturowo-religijnych.
Negocjacje to proces dwustronnego komunikowania się jest raczej
połączeniem kooperacji nastawionej na asertywne współdziałanie, które należy
utożsamiać jako umiejętność wyważonego w czasie i miejscu mówienia „nie”.
Wielostronność negocjacji to wzrost ich złożoności, zróżnicowanie celów
i wzajemnych interesów, w tym możliwych interakcji, zmiennych stosowanych
narzędzi negocjacyjnych (ofert, strategii, technik, argumentów). Złożoność i rozkład
negocjacji wielostronnych można rozpatrywać w wielu obszarach (wymiarach,
aspektach) m.in.12:
• informacyjnym – możliwość wystąpienia różnorodnych danych,
charakteryzujących sytuacja i przebieg negocjacji (warunkowania, interesy,
cele, stanowiska stron itp.), a niezbędnych do uwzględnienia w analizie
i końcowym protokole negocjacyjnym;
Pojęcie „styl” w popularnym znaczeniu oznacza sposób (pracy, postępowania itp.). „Sposób”
interpretowany jest jako określona metoda, forma wykonania jakiejś czynności. Posiada on wyrazy
bliskoznaczne takie jak metoda, system, reżim, styl, procedura, taktyka, strategie, polityka. Najbliższymi
„stylowi” są jednak metoda, taktyka i strategia. „Metoda” (gr. Methodos – badanie) – świadomie
i konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu, „taktyka” (gr.
techne/taktyce) – sposób, metoda postępowania mające doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego
celu, działanie według obmyślonego planu, „strategia” (gr. strategie – dowództwo) dział sztuki wojennej
obejmującej przygotowanie i prowadzenie wojny jako całości poszczególnych jej kampanii i bitew
(Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 471-472, M. Mroziewski, Style kierowania
i zarządzania, Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 2005, s. 55.
11
Konflikt interpersonalny jest procesem złożonym i wieloepizodowym, na który składają się m.in.
sprzeczność celów i interesów, nie zawsze w pełni pozytywny wzajemny wpływ partnerów adwersarzy
na siebie, współzależna sieć powiązań między poszczególnymi epizodami. Konflikty mogą
charakteryzować się cechami o charakterze antagonistycznym lub konstruktywnym. Cechami
konfliktów antagonistycznych są: nienawiść, zaburzenia osobowości, lęk, obawy, frustracje, walki
otwartej (wyzwiska, obelgi, poniżanie, rękoczyny, bójki) lub ukrytej (sabotaż, bojkot). Do cech konfliktów
konstruktywnych (pozbawionych antagonizmów) należą: tolerancja, kompromis, kodeks moralny. Są to
czynniki aktywizujące i integrujące będące same w sobie „motorem postępu” (przyp. aut.).
12
Zob.: J. Kamiński, Negocjowania. Techniki rozwiązywania konfliktów, „Poltext, Warszawa 2003,
s. 101.
10
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• obliczeniowym – potencjalne trudności i ograniczenia w przetwarzaniu,
interpretacji, weryfikacji i analizie danych dla weryfikacji i kształtowania
sytuacji negocjacji;
• społecznym – duża liczba i różnorodność celów, poglądów, potrzeb,
zachowań, nastawień, oczekiwań itp. uczestników negocjacji;
• proceduralnym – problemy związane z organizacją przebiegu negocjacji;
• strategicznym – obiektywne trudności opracowania typologii oraz doboru
strategii przebiegu negocjacji.
W przypadku konieczności podjęcia negocjacji wielostronnych niezbędnym
staje się zastosowanie specyficznych narzędzi, przede wszystkim dobór strategii ich
prowadzenia.
Tabela nr 1: Strategie negocjacji pozycyjnych i negocjacjach integracyjnych.
NEGOCJACJE
NEGOCJACJE POZYCYJNE
INTEGRACYJNE
(RZECZOWE)
Strategia miękka
Strategia twarda
Strategia oparta na
zasadach
Uczestnicy są przyjaciółmi
Uczestnicy są
Uczestnicy rozwiązują
przeciwnikami
problem
Celem jest porozumienie
Celem jest zwycięstwo
Celem jest mądry wynik
Nalegaj na zawarcie
osiągnięty efektywnie
porozumienia
i polubownie
Ustępuj, aby pielęgnować
Żądaj ustępstw jako
Oddziel ludzi od problemu
wzajemne stosunki,
warunku wzajemnych
a kontakt został utrzymany stosunków
Bądź miękki w stosunku do Bądź twardy w stosunku do Bądź miękki w stosunkach
ludzi i problemu
ludzi i problemu;
do ludzi, a twardy wobec
Przyjmuj jednostronne
Żądaj ustępstw jako
problemu
straty dla dobra
warunków podtrzymania
porozumienia
kontaktów
Ufaj innym
Nie ufaj innym
Działaj niezależnie od
zaufania
Łatwo zmieniaj stanowiska Trzymaj się ściśle swojego Skoncentruj się na
Zmieniaj stanowisko oraz stanowiska – „okop się”
interesach, a nie na
dostosowuj je do partnerów
stanowiskach
Składaj oferty
Stosuj groźby
Badaj i odkrywaj interesy
Odkryj dolną granicę
Wprowadzaj w błąd co do
Unikaj posiadania dolnej
porozumienia (minimum
dolnej granicy porozumienia granicy porozumienia
tego co możesz osiągnąć)
Akceptuj jednostronne
Żądaj jednostronnych
Opracuj możliwości
straty w imię osiągnięcia
korzyści jako warunku
korzystne dla obu stron
porozumienia
porozumienia
Poszukaj innego
Poszukaj jednego
Opracuj wiele możliwości,
rozwiązania, takiego,
rozwiązania, które TY
z których wybierzesz później
które ONI przyjmą
przyjmiesz
Nalegaj na przyjęcie
stanowiska, które
przedstawiłeś
Upieraj się przy
Upieraj się przy swoim
Upieraj się przy stosowaniu
porozumieniu
stanowisku
obiektywnych kryteriów
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Staraj się unikać walki
Poddawaj się presji

Staraj się wygrywać walkę

Staraj się osiągać rezultat
oparty na obiektywnych
kryteriach
Poddawaj się regułom, nie
presji

Wywieraj presję
Nalegaj na przyjęcie
stanowiska, które
przedstawiłeś
Źródło: R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do tak, PWE, Warszawa 1992, s. 35-36.

Negocjacje traktowane jako swoisty proces zmierzający z natury rzeczy do
porozumienia, zarówno negocjacji dwustronnych, jak i wielostronnych, składają się
z najczęściej wspólnych dla stron faz. Szczegółowość faz negocjacji jest
uzależniona od skali problemu będącego przedmiotem rozmów. Sposób
prowadzenia negocjacji w różnych państwach, ze względu na ich położenie
geograficzne, odmienności kulturowe czy wyznania religijne, jest zróżnicowany.
Efekt finalny negocjacji zależy od: wzajemnej zależności interesów stron, w myśl
zasady jeden zyskuje – drugi traci; stopnia zaufania stron lub wzajemnej nieufności;
przejrzystości komunikowania się między stronami; osobowości i uprzedzeń
w stosunku do poszczególnych uczestników; celów i interesów stron. Rozróżnia się
dwa rodzaje negocjacji z punktu widzenia szans na trwałość:
1. Proces integracyjny – proces, w którym istnieje dająca przewidzieć się
perspektywa, w wyniku której strony negocjacji mogą osiągnąć wymierne
korzyści. Cały proces charakteryzuje się otwartością i empatycznym
komunikowaniem się. Proces, który można określić mianem
wygranej/przegranej.
2. Proces rozdzielczy (dystrybucyjny) – sytuacja, w której każda ze stron dąży
do maksymalizacji własnych korzyści i dąży do sytuacji, w której strona
przeciwna poniosłaby maksymalne straty. Procesy rozdzielcze z reguły
prowadzą do sytuacji spornych, wrogich i nietrwałych, co najczęściej
owocuje tym, że terminy ich realizacji mogą przedłużać się
w nieskończoność. Ten rodzaj procesu określa się mianem
wygranej/przegranej („gara o sumę zerową”).
W każdych procesach negocjacyjnych najczęściej występują zarówno procesy
integracyjne jak i rozdzielcze. Taka sytuacja stwarza warunki do tego, że każda ze
stron ma możliwość takiego sposobu komunikowania się, który zapewnia w miarę
możliwości trwałość i bezpieczeństwo ochrony własnych interesów. Ważną zasadą
regulującą sprawne działanie negocjatora jest wymóg zniekształcania faktów
(zasadą powinno być poruszanie się w świetle rzeczywistych faktów, realiów, a nie
odczuć, domniemań). Także istotną zasadą jest potrzeba bezwzględnego trzymania
się prawdy. Kolejna wiąże się z unikaniem zajmowania postaw stronniczych.
Niestosowanie lub unikanie wypróbowanych i sprawdzonych procedur oraz technik
może być przeszkodą uniemożliwiającą osiągnięcie ostatecznego sukcesu
negocjacyjnego. Najczęstsze zagrożenia w tym aspekcie wiążą się z:
• obciążeniem programu nadmierną liczbą punktów porządku dziennego albo
zbyt obszernym materiałem do negocjacji;
• zniekształceniem informacji. Może to być wynikiem wyolbrzymienia lub
błędnej interpretacji problemu negocjacji. Jeśli coś przebiega źle, jest wtedy
postrzegane jako trik lub rozmyślna sztuczka (manewr) stosowana w celu
uzyskania przewagi (korzyści);
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• opóźnieniem. Może nastąpić opóźnienie samej sesji lub elementów
programu (omawianych zagadnień) podczas sesji. Przyczyny wspomnianej
zwłoki mogą wynikać z: rzekomej choroby uczestnika, nieuprzejmości
w zachowaniu lub zniewagi (uchybienia w przyzwoitym zachowaniu),
celowego dążenia do wyprowadzenia negocjatora z równowagi lub
zdezorientowania go, inscenizowanej ingerencji prasy, nieuczestniczenia
osób, których obecność na sesji jest niezbędna;
• wykorzystaniem incydentów. Strona może niekiedy wykorzystywać
incydenty lub umyślnie inicjować pewne zajścia (wydarzenia) związane
z przedmiotową kwestią po to, aby osiągnąć punkt zwrotny w negocjacjach
w stosunku do innych uczestników. Istota incydentu może być tak poważna,
że skutkiem zajścia może być unieważnienie wzajemnych uzgodnień
dotyczących celu negocjacji;
• brakiem elastyczności. Tendencja do zniekształcania prawdy, zajmowanie
nieracjonalnej, sztywnej postawy przynosi zwykle niepożądany skutek, który
często może być manifestowany w formie doktrynalnych wypowiedzi czy
unikania przyjęcia oczywistych opcji (alternatyw) umożliwiających
rozwiązanie problemu.
Negocjator powinien mieć świadomość, iż niejednokrotnie mało istotne sprawy
mogą wywoływać duże nieporozumienie. Jest to banalne spostrzeżenie, ale
pierwsze wrażenie, które wywołujemy, ma duży wpływ na atmosferę podczas
negocjacji. Przyjacielska, życzliwa postawa niewątpliwie sprzyja dobremu
rozpoczęciu rozmów. Stąd należy zmierzać do stworzenia atmosfery, która sprzyjała
będzie komunikacji ukierunkowanej na zawarcie porozumienia.
Na skuteczność negocjacji wywierają także wpływ czynniki psychologiczne,
które można sklasyfikować w trzech kategoriach z perspektywą:
1. Własną (spostrzegane cechy i umiejętności negocjatora).
2. Kopartnera (spostrzegane cechy i umiejętności kopartnera).
3. Otoczenia (spostrzeganie własnej organizacji w odniesieniu podmiotów
konkurencyjnych).
Wymienione kategorie czynników wpływają w wymierny sposób na zachowania
i funkcjonowanie negocjatorów, w aspekcie formułowania celów negocjacyjnych
oraz radzenia sobie z rolą negocjatora w ogóle. Cenną wydaje się także zdolność
(umiejętność, sztuka) spostrzegania procesu negocjacji wybiegającego poza
bezpośredni kontakt dwóch stron (negocjacje właściwe) oraz podkreślenie
znaczenia zarówno fazy prenegocjacyjnej, jak i końcowej.
Różnice mentalnościowe. Błędy i konflikty w negocjacjach
Przedmiotowa problematyka jest przedmiotem badań a ich wyniki uprawniają
do określenia ogólnych prawidłowości i stylu negocjatorów reprezentujących różne
grupy kulturowe. Analizy wpływu norm i wartości funkcjonujących w kulturach
narodowych na zarządzanie, w tym negocjacje, można rozpatrywać w kontekście
czterech wymiarów kultury oraz orientacje długo- i krótkoterminowe:13
13

J.C. Usunier, International Business Negotiation, Elsevier Science, Oxford 1996, M. Modzelewski, Style
kierowania … dz.cyt., s. 167-170, L. Kuras, Kultury i organizacje, „Media, Kultura, Społeczeństwo”,
2007, nr 1(2), s. 149-155. W ostatnich badaniach (1997, 2000) wyszczególniono jeszcze jeden wymiar
– dynamizm konfucjański związany z kulturami Dalekiego Wschodu (G. Hofstede, Kultury i organizacje.
Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000).
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1. Dystansu hierarchicznego – w negocjacjach z partnerami reprezentującymi
wyższy poziom dystansu władzy (PDI)14 ostateczne decyzje w negocjacjach
muszą być podejmowane przez przedstawicieli najwyższych organów
władzy w organizacji. Także relacja władzy państwo – obywatel, gdzie
występuje z dużym dystansem władzy, dominuje władza tradycyjna. Stąd
analogicznie w organizacjach o małym dystansie władzy relacje między
kadrą kierowniczą a podejmowaniem decyzji ma charakter partnerski. Do
zmiennych dystansu władzy zalicza się: szerokość geograficzną (im większa
szerokość geograficzna, tym niższy PDI), liczba ludności (im większa liczba
ludności, tym wyższy PDI), zamożność kraju (im większa zamożność, tym
niższy PDI). Społeczeństwa o dużym PDI (kraje Ameryki Łacińskiej, Rosja,
Chiny, w Europie – Francja), społeczeństwa o małym PDI cechują kultury:
austriacka, duńska, izraelska, niemiecka, niderlandzka, angielska,
północnoamerykańska).
2. Oznaki indywidualizmu – (indywidualizm i kolektywizm), większość
organizacji funkcjonuje w społeczeństwach kolektywistycznych (dobro grupy
jest istotniejsze od dobra jednostki). Negocjatorzy reprezentujący kultury
kolektywistyczne dążą do tworzenia bardziej trwałych związków ze swoimi
partnerami, kontynuowanych nawet po zakończeniu negocjacji. Zastąpienie
uczestników negocjacji przez innych może powodować konieczność
prowadzenia negocjacji nawet od początku. Na uwagę zasługuje zależność,
duży indywidualizm dotyczy krajów zamożnych (Stany Zjednoczone, Wielka
Brytania Niderlandy, Dania), a kolektywizm dotyczy krajów rozwijających się
(Gwatemala, Ekwador, Peru). W krajach, w których dystans władzy jest
wysoki, występuje niski stopień indywidualizmu, natomiast tam, gdzie
dystans władzy jest niski, występuje silnie rozwinięty indywidualizm
organizacji i obywateli. W społeczeństwach indywidualistycznych
powszechnie uznaje się, że wszyscy mają te same prawa i obowiązki.
W społeczeństwach kolektywistycznych występuje przekonanie, iż prawa
i obowiązki różnych grup mogą być odmienne.
3. Faworyzacja męskości – (męskość – kobiecość) postawa męska
w negocjacjach wyraża się w asertywności oraz w nastawieniu w relacji
wygrana – przegrana (asertywność, współzawodnictwo, „twardość”,
aktywność, agresywność, rywalizacja, zdobywanie). Postawa kobieca
przejawiać się może w większej chęci do ustępstw oraz poprzez większy
zakres empatii (skromność, czułość). Trudno wyeksponować interakcje
(wymiar)
w relacji męskość-kobiecość z dystansem
władzy
i indywidualizmem i kolektywizmem. Brak również powiązania tego wymiaru
z poziomem zamożności poszczególnych społeczeństw. Kraje o kulturze
„męskiej” dążą do osiągnięć, rozwiązują poprzez negocjacje konflikty
międzynarodowe lub konfrontację, celem jest wzrost gospodarczy (nawet
14

Stosunek do dystansu hierarchicznego określa stopień akceptacji przez tych, którzy w organizacjach
mają najmniejszą władzę, korzystając tym samym z jej nierównego podziału. Zarządzający w sytuacji
dużego dystansu władzy mogą być względnie pewni w sprawowaniu funkcji kierowniczych. Podwładni
oczekują jednoosobowego kierowania, natomiast przywileje przysługujące kadrze traktowane są jako
naturalne. W takich organizacjach wykształca się nieliczna, ale skuteczna (silna) kadra zarządzająca
(G. Hofstede, Vive dans un monde miliculturel. Comprende nos programmatios mentales. Les Editions
d’Organisation, Paris 1994, s. 47).
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kosztem czegoś np. środowiska naturalnego), ideałem jest społeczeństwo
wydajności, demonstracja siły i walka (Austria, Japonia, Wenezuela,
Meksyk, Włochy). Kraje o kulturze „kobiecej” zabiegają o dobrobyt,
tendencja do rozwiązywania konfliktów międzynarodowych poprzez
kompromis i negocjacje, dbania o naturę, ideałem jest społeczeństwo
socjalne, panuje powszechny dobrobyt, łagodność zachowań, opiekuńczość
i współczucie (Szwecja, Norwegia, Niderlandy, Dania, Korsyka).
4. Dążenie do ograniczanie niepewności – jest wskaźnikiem wrażliwości
społeczeństwa na zmiany, sytuacje nowe i trudne do przewidzenia.
Przedstawiciele kultur zmierzających do unikania niepewności dążą do
tworzenia sytuacji lepiej ustrukturalizowanych poprzez tworzenie reguł
określających zachowanie (kraje o dużym stopniu unikania niepewności –
niektóry kraje Ameryki Łacińskiej, Malezja, kraje wysoko uprzemysłowione,
jak np. Francja, Niderlandy). W negocjacjach przejawia się to przede
wszystkim poprzez rytualne zachowania oraz ściśle określone relacje
i procedury. Przedstawiciele kultur akceptujących wyższy stopień
niepewności mogą napotkać na brak zaufania ze strony negocjatorów
unikających niepewności. Członkowie takiej społeczności cechuje obawa
przed przyszłością, starają się przewidywać zagrożenia i przygotować się
na nie. W sferze zarządzania objawia się to formalizacją, standaryzacją
i biurokracją oraz większą ilością zachowań rytualnych (apele, uroczystości,
zebrania itp.). W społeczeństwach o małym stopniu unikania niepewności
(np. Izrael, Austria, Dania, Singapur) wszelkie niespodziewane wydarzenia
przyjmowane są bez obaw i zabezpieczania się na przyszłość. W obszarze
zarządzania występuje większa swoboda zachowań pracowniczych
w organizacjach, sposobów realizacji zadań, celów, mniej zachowań
rytualnych, jak i formalnych przepisów.
5. Orientacja długo- i krótkoterminowa – orientacja długoterminowa, oznacza
rozwój czynników przynoszących wymierne korzyści w przyszłości,
społeczeństwa cechuje wytrwałość i systematyzacja wysiłków w osiąganiu
założonych celów, a także zapobiegliwość i oszczędne gospodarowanie
zasobami. Orientacja krótkoterminowa oznacza pielęgnowanie cnót
związanych z przeszłością i teraźniejszością, jak poszanowanie tradycji,
zachowanie „twarzy” i wypełnianie społecznych zobowiązań. Ponoszone
wysiłki powinny przynosić szybkie rezultaty z zachowaniem
i poszanowaniem tradycji.
Stosunki między negocjatorami mogą być co najmniej tak złożone i w takim
samym stopniu zróżnicowane, jak cele, do których dążą strony wraz z ich
doświadczeniami narodowymi (historycznymi, społecznymi, grupowymi). Wzajemne
oddziaływanie indywidualnych postaw i zachowań ma w znacznej mierze wpływ na
końcowy rezultat negocjacji. Bywa, iż negocjacje wzbudzają współzawodnictwo
(rywalizację), które niejako z samej swej istoty zawiera w sobie pewien potencjał
agresji.
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Tabela nr 2: Cechy pożądane i niepożądane w procesach negocjacyjnych.
Cechy pożądane
Cechy niepożądane
• asertywność;
• tendencyjne, powierzchowne
wnioskowanie;
• wysoki poziom wiedzy i technik
negocjacji;
• subiektywizacja problemów będących
przedmiotem negocjacji;
• umiejętność bycia przekonywującym
wobec innych;
• wybiórcze dostrzeganie problemów,
pomniejszanie wagi, bagatelizowanie
• wysoka motywacja (aspiracje
lub nieuprawnione uogólnianie skali
indywidualne i zespołowe) do
problemów wynikających z procesu
osiągnięcia sukcesu;
negocjacji;
• zdolność sprawnego i umiejętnego
• egocentryzm i podejrzliwość;
operowania będącymi w dyspozycji
informacjami, czytelne komunikowanie
• okazywanie pogardy, pogróżek,
się, umiejętność współpracy
nieżyczliwość;
zespołowej, pozytywne ogólne pierwsze • arogancja i wrogość;
wrażenie;
• zdolność do przekupstwa,
• inteligencja oraz elastyczność
nieuzasadnionej zmiany przyjętego
w myśleniu i działaniu;
wcześniej stanowiska;
• koncentracja na wyznaczonych celach
• uzależnienie od środków
negocjacyjnych;
psychotropowych, alkoholu, hazardu,
• skupianie uwagi na faktach a nie
leków, przypadkowego seksu;
problemach;
• łatwość ulegania manipulacji praz
• duży zasób wiedzy ogólnej
przekupstwa
i specjalistycznej;
• umiejętność przystosowania się do
zmian;
• zdolność do empatii;
• umiejętność oddziaływania na innych
(wpływania, manipulowania, tworzenia
stosownego, korzystnego dla siebie
nastroju) w tym stosowanie perswazji,
przekonania oraz ukrywania własnych
słabych stron
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Nęckiego, Negocjacje w biznesie, Antykwa,
Kraków 2000, s. 205-219.

Każda transakcja nie jest pozbawiona etapów, w których zaczyna dominować
nerwowa atmosfera. Z niektórymi osobami przeciwnego zespołu negocjacyjnego do
konsensusu dochodzi się znacznie łatwiej niż z pozostałymi. Istnieje także różnica
pomiędzy wyważoną emocjonalnie wnikliwą dyskusją i nieokrzesaną odbiegającą od
zasadniczego nurtu dyskusji podszytej sarkazmem. Swoistym taktem jest
grzeczność w stosunku do interlokutora z jednoczesnym zachowanie stanowczości
i powagi, bez zwracania uwagi na niestosowne wypowiedzi.15 Nietaktowna jest
również próba przyspieszania negocjacji z zamysłem szybszego dojścia do
porozumienia. Przesłanką do powyższych zachowań musi towarzyszyć uczucie
pewności stron, że tempo i kierunek negocjacji jest zgodny z ich oczekiwaniami.
Z powodzeniem negocjacji wiąże się ustalenie neutralnego miejsca i sposobu
procesowania, zmniejszenie rangi powyższych czynników owocować może
ograniczonym sukcesem. Ramy czasowe, wynikające z uzgodnień,
15

Negocjowanie, które nie wyklucza zaufania (w:) BIZNES, t. VI, PWN, Warszawa 2007, s. 138-139.
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harmonogramów czy planów, określają czas finalny negocjacji. Dlatego istotną role
strony powinny przywiązywać do bezpieczeństwa negocjacji (terminy, dostęp do
informacji, komunikacja, skład adwersarzy, dobór osób towarzyszących –
prawników, specjalistów, tłumaczy itp.). Stąd przedmiotowa problematyka
najczęściej wyróżnia cechy pożądane negocjatora (zespołu), jednak cech
niepożądanych nie sposób uniknąć, które są najczęściej wypadkową błędów
i niepowodzeń w pertraktacjach.
Swoistą barierą współczesnych negocjacji są konflikty, które mają charakter
wielowymiarowy, dotyczą różnych aspektów życia codziennego jednostek,
organizacji, instytucji o charakterze narodowym i międzynarodowym lub innych
aspektów, jak: antagonizm, niezgodność, opozycja, kontrowersje, napięcia,
przemoc, spory, sprzeczności, rewolucja, terroryzm, walka, czynniki osobiste,
rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie i wiele innych. Trudno w sposób precyzyjny
i jednoznaczny zdefiniować konflikt. Rozwiązywanie konfliktów jest zmienną
wyjaśniającą (niezależną), a jego rozwiązanie może przebiegać w stylu:
kompromisowym, współpracującym, rywalizującym, perspektywy otoczenia,
komunikacji niewerbalnej, błędów komunikacyjnych, stosunku do mocodawców,
częstości negocjowania, umiejętności asertywnych.
Zakończenie
Kultura bezpieczeństwa, w tym nauki o bezpieczeństwie, należą do tych pojęć,
które przeżywają swoisty renesans. Podejmowane są liczne, próby z różnym
skutkiem, systematyzowania przedmiotowej wiedzy, badań wraz z analizą także
z obszaru wiedzy o procesach negocjacyjnych. Współczesne organizacje, w tym
międzynarodowe, funkcjonują w dynamicznym, zmiennym i bardzo złożonym
kulturowo otoczeniu, co powoduje, że wyeksponowanie skutecznych metod
i strategii negocjacyjnych jest kwestią niezmiernie złożoną. Procesy globalizacyjne
powodują, iż trudno doszukać się zbioru prostych i jednoznacznych recept, które
miałyby ułatwić i prowadzić do osiągnięcia biegłości negocjacyjnej. Znajomość
zachowań kulturowych, także w aspekcie bezpieczeństwa przedmiotowego
i podmiotowego, jest i będzie w dającej przewidzieć się przyszłości wykładnią do
prowadzenia negocjacji, w zależności od przyjętego stopnia metodyczności
(sposobów realizacji założonych celów) oraz skuteczności (radzenia sobie z rolą
negocjatorów).
Współcześnie trudno jednoznacznie wskazać, czy skuteczność negocjacji
zależy od wieku, płci, zajmowanego stanowiska, wykształcenia, stażu pracy, cech
i umiejętności własnych i adwersarzy, cech psychospołecznych czy sposobu
spostrzegania otoczenia. Negocjacje wraz z potencjałem kultury bezpieczeństwa,
zarówno w ujęciu wąskim (negatywnym), jak i szerokim (pozytywnym), są i będą
elementem niemal wszystkich interakcji w grupach społecznych, organizacjach czy
instytucjach, zarówno narodowych, jak i ponadnarodowych. Kontekst kulturowy
negocjacji znacząco wpływa na ilość i rodzaj przygotowań do ich prowadzenia, na
znaczenie jakie przypisuje się zadaniom bądź stosunkom międzyludzkim, na
stosowane praktyki, a w tym na miejsce, w którym prowadzone są negocjacje.
Zrozumienie procesów negocjacyjnych, strategii, uwzględnienie różnic kulturowych,
w tym zakresie oraz dostosowanie do nich sposobów prowadzenia negocjacji
stanowi istotny czynnik składowy przedsięwzięć całokształtu procesu
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negocjacyjnego pomiędzy stronami we wszystkich aspektach życia społecznoekonomicznego zarówno w wymiarze narodowym, jak i międzynarodowym.
Streszczenie
Celem artykułu jest próba wyartykułowania znaczenia, roli i miejsca negocjacji
oraz wpływ wielokulturowości jako źródła sukcesów organizacyjnych. Jak pokazuje
współczesna rzeczywistość, negocjacje są swoistym antidotum na dylematy
społeczno-ekonomiczne globalnej gospodarki. Umiejętny dobór narzędzi
negocjacyjnych, przy uwzględnieniu uwarunkowań kultur narodowych, jest
wyznacznikiem zapewniającym osiąganie założonych celów danego podmiotu oraz
bezpieczeństwo ich realizacji. Znajomość różnic kulturowych i ich stosowanie, może
wzbogacać sukces negocjacji a ich niepełna znajomość być źródłem niepowodzeń
lub konfliktów.
Słowa kluczowe: kultura, bezpieczeństwo, negocjacje, konflikty.
Summary
The purpose of this article is to attempt to articulate the importance, role and
place of negotiation and the impact of multiculturalism as a source of organizational
success. As today's reality shows, negotiation is a kind of antidote to the socioeconomic dilemmas of the global economy. The skillful selection of negotiating tools,
taking into account the circumstances of national cultures, is a determinant in
ensuring that the entity's objectives are achieved and that they are secure.
Knowledge of cultural differences, and their application, can enrich the success of
negotiations and incomplete knowledge of them can be a source of failure or conflict.
Key words: culture, security, negotiation, conflict.
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Wstęp
Ratownictwo osób poszkodowanych podczas wypadków na drogach jest
dziedziną trudną i niezwykle skomplikowaną, ponieważ wymaga od strażaków,
ratowników oraz funkcjonariuszy umiejętności jednoczesnego wykonywania wielu
złożonych
technik
dostępu,
udzielania
pomocy medycznej osobom
poszkodowanym, znajomości budowy wciąż rozwijających się konstrukcji pojazdów
i ich systemów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność
wykonywanych czynności ratowniczych czy wykorzystania różnorodnego,
specjalistycznego sprzętu (zarówno technicznego, jak i medycznego). To także
wielowymiarowa, jednoczesna współpraca jednostek ochrony przeciwpożarowej,
Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz innych podmiotów oraz służb w celu udzielenia
kompleksowej pomocy po zaistnieniu wypadku drogowego. Wszystko to za każdym
razem dzieje się w deficycie czasowym. Upływający lawinowo czas bezpośrednio
wpływa na stan medyczny osób poszkodowanych.
Odnosząc się do ogólnej definicji, wypadek drogowy to zdarzenie w ruchu
drogowym, w którym uczestniczy jeden bądź więcej jego uczestników, gdzie
minimum jeden zostaje ranny lub dochodzi do jego śmierci.1 Bardziej szczegółowa
definicja odnosi się do czasu, w którym osoba poszkodowana, biorąca udział
wypadku nie funkcjonuje w codziennej egzystencji, w sposób dla siebie normalny.
Innymi słowy, wypadek można określić jako: „zdarzenie mające miejsce w ruchu
lądowym, spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników
lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój
zdrowia trwające dłużej niż siedem dni”.2
Rozpatrując dane statystyczne, ilość wypadków drogowych zauważalnie spada
z roku na rok, jednak za każdym razem notuje się ich ogólną, znaczną ilość. Duży
odsetek osób poszkodowanych to osoby, które w wypadku drogowym poniosły
śmierć. W wielu przypadkach powodem zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń na
drogach jest jazda z nadmierną prędkością lub prędkością niedostosowaną do
panujących warunków.

1

2

Wypadek drogowy, Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej. Główny Urząd
Statystyczny.
Postępowanie na miejscu zdarzenia drogowego. Policja Wielkopolska. www.wielkopolska.policja.gov.pl
(dostęp: 29.06.2022).
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2019

778

770

8.249

8.031

6.268

2018

786
8.963

6.256

2017

846
8.619

6.837

2016

743
9.619

7.195

2015

855
9.219

6.807

2014

966
11.344

7.489

2013

1.059
11.791

8.276

2012

1.232

Ilość osób
rannych

12.831

8.550

2011

1.117

9.179

Ilość osób
zabitych

13.099

Ilość
wypadków

9.222

ROK

2010

Tabela nr 1: Ilość wypadków drogowych z powodu niedostosowania prędkości do panujących
warunków na przestrzeni 2010-2019 z uwzględnieniem ilości osób zabitych oraz rannych.

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej
Policji.

Nie można również mówić o bezpieczeństwie na drogach podczas ratowania
osób poszkodowanych, bez odpowiedniego zabezpieczenia miejsca zdarzenia czy
kierowania ruchem po zaistnieniu wypadku. Można je realizować w różnorodny
sposób, natomiast każdy z nich ma zapewnić przede wszystkim właściwy poziom
bezpieczeństwa zarówno osobom poszkodowanym, jak i udzielającym im pomocy,
a także sprawny dojazd na miejsce wypadku służb realizujących zadania podczas
wypadku, a następnie nieutrudniony transport osób poszkodowanych do szpitalnych
oddziałów ratunkowych. Jak zatem zdefiniować priorytety podczas działań
ratowniczych na drogach, aby udzielona pomoc osobom poszkodowanym była
jakościowa i zrealizowana w możliwie jak najkrótszym czasie?
Parametr czasu w stosunku do zmiany stanu zdrowia osoby
poszkodowanej
Jednym z podstawowych parametrów oceny jakości działań ratowniczych jest
czas zrealizowania ewakuacji oraz zabezpieczenia medycznego osób
poszkodowanych. Niemniej jednak techniki uzyskania dostępu, a następnie
ewakuacja osób poszkodowanych, muszą odbywać się na podstawie odpowiednich,
zatwierdzonych procedur z zakresu ratownictwa medycznego. Działania z zakresu
medycznych czynności ratunkowych wśród jednostek ochrony przeciwpożarowej
oraz Policji opierają się na zatwierdzonych „Procedurach ratowniczych z zakresu
kwalifikowanej pierwszej pomocy”.3 Niewłaściwie dobrany kierunek ewakuacji
i nieskoordynowane wydobycie z wraku poszkodowanych, bez zachowania m. in.
fizjologicznego ułożenia kręgosłupa czy ochrony newralgicznych części ciała, mimo
że będzie szybkie, to diametralnie może pogłębić urazy, a tym samym zagrozić życiu
i zdrowiu ratowanego. Udowodniono, że im wcześniej wdrożone zostają
odpowiednie czynności ratunkowe, tym zwiększa się szansa na przeżycie
poszkodowanego, zminimalizowane zostają ubytki neurologiczne oraz maleje ilość
3

„Zasady organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”, KG PSP,
30 czerwca 2021.
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powikłań po czynnościach resuscytacyjnych i powypadkowych.4 Na podstawie
obserwacji tempa pogarszających się zmian w stanie zdrowia osób biorących udział
w wypadkach drogowych zdefiniowano w medycynie ratunkowej pojęcie „złotej
godziny”. Jest to czas od momentu zaistnienia zdarzenia zagrażającego życiu osoby
poszkodowanej do chwili udzielenia jej pełnej pomocy medycznej w szpitalu, który
nie powinien przekroczyć 60 minut. Każde przekroczenie tego czasu powoduje
lawinowo malejące szanse na przeżycie lub na odzyskanie pełnej jakości zdrowia.
„Złota godzina” ma swoje stałe elementy składowe: czas mierzony od zaistnienia
zdarzenia do jego zauważenia i powiadomienia służb ratunkowych, czas dojazdu
służb, czas na wykonywanie technik ewakuacyjnych i udzielanie kwalifikowanej
pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, czas transportu do szpitalnych oddziałów
ratunkowych.5 Jeśli przyjąć, że czas mierzony od momentu zaistnienia wypadku
drogowego do jego zauważenia wyniesie jedynie 5-10 minut, czas dojazdu służb
ratunkowych i tym samym czas transportu do szpitala wyniosą po 15 minut, wówczas
zauważyć można, że na czynności uzyskania dostępu, ewakuację poszkodowanych
oraz kwalifikowaną pierwszą pomoc na miejscu zdarzenia ratownicy mają jedynie
od 20 do 25 minut. Czas dojazdu oszacowano w przybliżeniu na podstawie danych
statystycznych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. oraz
według stanu sieci drogowej w Polsce posiadanej pod koniec 2020 r., gdzie procent
populacji Polski objęty 15 minutowym czasem dojazdu (w %) jednostek ochrony
przeciwpożarowej wyniósł aż 85,86 %.6
Rysunek nr 1. Schemat ideowy „zasady złotej godziny”. 1 – czas od zaistnienia
do zauważenia zdarzenia i powiadomienia służb ratunkowych, 2 – czas dojazdu
służb ratunkowych, 3 – czas na uzyskanie dostępu, ewakuację osób
poszkodowanych i udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, 4 – czas
transportu do szpitala.
Ze względu na pogarszający się stan medyczny poszkodowanych przy
jednoczesnej technicznej trudności wykonywania dostępu, to niezwykle mało.
Oczywistym wnioskiem, który się nasuwa jest konieczność dążenia do wysokiego
poziomu wyszkolenia umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
wśród strażaków i ratowników, jak również funkcjonariuszy Policji, którzy z reguły
jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce zdarzenia.

4

5
6

„Złota godzina – najważniejsza godzina życia”, Centrum Ratownictwa SP. Z o.o.
https://www.centrumratownictwa.com/blog/zlota-godzina-najwazniejsza-godzina-zycia.
„Skandynawskie metody uwalniania poszkodowanych”, Przegląd Pożarniczy 10/2016.
Organizacja KSRG, KG PSP, https://www.gov.pl/web/kgpsp/organizacja-ksrg.
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Rysunek nr 1: Schemat ideowy „zasady złotej godziny”.
Źródło: opracowanie własne.

Nadrzędne obowiązki oraz kwalifikacje nałożone są na ratowników Systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Kwalifikowana Pierwsza Pomoc to
tylko niewielki wycinek ratownictwa medycznego. W pełni realizowany jest on
jedynie przez PRM. System ma kompleksowo zapewniać pomoc we wszelkich
stanach nagłego zagrożenia zdrowia i/lub życia, w trybie całodobowym
i całorocznym.7 Zadaniem PRM nie będzie zatem udzielanie jedynie pierwszej
pomocy, ale również jak najszybciej wdrażane zaawansowane czynności
medyczne, farmakologia, a w dalszym etapie transport do szpitalnych oddziałów
ratunkowych, w których wdraża się wyspecjalizowane leczenie w stanach
zagrażających zdrowiu i życiu osób poszkodowanych. Zespoły PRM mimo
nadrzędności w stosowanych czynnościach medycznych i sprzęcie, nie dysponują
wyspecjalizowanym sprzętem, który służy wydobyciu poszkodowanych.
Newralgiczne staje się zatem skoordynowanie i współpraca podmiotów
w zaawansowanych czynnościach medycznych oraz technicznych.
Nadawanie priorytetów na miejscu wypadku
Oprócz wysokiego stopnia wyszkolenia w wykonywaniu technik, ważne staje
się również umiejętne nadawanie priorytetów ratowniczych na miejscu wypadku,
wartościowanie oraz selekcjonowanie prowadzonych czynności, a także
umiejętność pozyskiwania newralgicznych informacji, mających wpływ na
bezpieczeństwo i jakość działań. To także współpraca, w miarę możliwości i oceny
stopnia zagrożeń, z ratownikami medycznymi Zespołów Ratownictwa Medycznego.
Ze względu na poziom wyszkolenia i możliwość podawania przez nich niezbędnych
leków oraz płynów fizjologicznych (taka możliwość płynie z Ustawy o Państwowym

7

„System Państwowe Ratownictwo Medyczne”, Ministerstwo Zdrowia, www.gov.pl.
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Ratownictwie Medycznym).8 Niemniej jednak ratownicy medyczni Zespołów
Pogotowia Ratunkowego mogą nie dysponować adekwatnymi środkami ochrony
indywidualnej do sytuacji na drodze, aby mogli udzielać zaawansowanej pomocy
medycznej bezpośrednio we wrakach aut wypadkowych. W takich sytuacjach
zaawansowane czynności medyczne wdrażane są dopiero po ewakuacji osób
poszkodowanych przez strażaków i ratowników KSRG.
Bez względu na warunki, w których przyjdzie działać strażakom i ratownikom
podczas wypadku drogowego, czyli m. in.: stan, klasę i kategorię drogi (lokalna,
ekspresowa, autostrada, skrzyżowanie dróg oraz związane z tym natężenie ruchu),
porę doby, pogodę, ułożenie pojazdu wypadkowego (w tym inne niż na jego kołach),
ratowanie życia i zdrowia osób poszkodowanych, zawsze stanowi priorytet każdych
działań ratowniczych.9 Oczywiście wyżej wymienione warunki będą wymuszały
konieczność przeprowadzenia pewnych standardowych, wstępnych czynności,
które mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo ratownikom i osobom
poszkodowanym na miejscu zdarzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa ratownikom
będzie zatem pierwszym priorytetem na miejscu wypadku drogowego. W tym celu
newralgiczne będzie właściwe zabezpieczenie miejsca prowadzonych działań
ratowniczych. Podmioty KSRG realizują to poprzez m.in.: odpowiednie ustawienie
pojazdów służb ratunkowych, oznaczenie i oświetlenie miejsca zdarzenia,
stabilizację wraków pojazdów, wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
odłączenie instalacji, systemów i zasilania w pojeździe, itp. W wymiarze
zabezpieczenia miejsca zdarzenia, a także kierowania ruchem czy wyznaczania
objazdów podmiotem wiodącym będzie Policja.10
Ponieważ czynności te są obligatoryjne i oczywiste, to już dobór technik
uzyskania dostępu czy kierunków ewakuacji już taki nie jest. Decyzję o kolejności
i kierunkach wydobycia poszkodowanych oprzeć należy przede wszystkim na ich
stanie medycznym, a w kolejnym kroku na ich ułożeniu w pojeździe wypadkowym.
Na podstawie zasad kwalifikowanej pierwszej pomocy priorytetem będą te osoby
poszkodowane, którym zagraża bezpośrednie zagrożenie życia. Do czynników
bezpośrednio zagrażających życiu zaliczyć należy przede wszystkim te o podłożu
medycznym: masywne krwotoki, brak oddechu, nagłe zatrzymanie krążenia, wstrząs
(najczęściej hipowolemiczny, postępujący w wyniku utraty dużej ilości krwi)11,12. To
także te zagrożenia, które są związane z czynnikami zewnętrznymi: zagrożenie
pożarem, wybuchem, zawaleniem konstrukcji budowlanej, wtórne zdarzenia
komunikacyjne, itd. i dodatkowo których nie da się wyeliminować siłami i środkami
ratowników na miejscu zdarzenia. Dlatego niezwykle ważnym elementem działań
będzie w tym momencie przeprowadzenie szybkiego rozpoznania zagrożeń
zewnętrznych, a następnie precyzyjne rozpoznanie stanu medycznego osób
poszkodowanych. Jeśli na miejscu zdarzenia stwierdzi się czynniki zagrażające
Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z ogłoszeniem jednolitego
tekstu ustawy przez Marszałka Sejmu RP z dnia 4 maja 2020 r.
9
„Zasady organizacji ratownictwa technicznego krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”, KG PSP,
październik 2021 r.
10
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, z ogłoszeniem jednolitego tekstu ustawy przez Marszałka
Sejmu RP z dnia 1 października 2021 r.
11
„Podstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i innych
ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”, Praca zbiorowa, Warszawa 2015 r.
12
„Zeszyty edukacyjne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników KSRG”, Mariusz
Chomoncik, Nowy Sącz 2013 r.
8
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życiu ratowników i/lub osób poszkodowanym, których nie da się natychmiast
wyeliminować, to bez względu na stan medyczny poszkodowanych należy dokonać
ich natychmiastowej ewakuacji ze strefy zagrożenia do miejsca bezpiecznego.
Dopiero tam udzielana będzie im kwalifikowana pierwsza pomoc. Taka ewakuacja
niesie ze sobą ryzyko wystąpienia urazów wtórnych bądź pogłębiania tych
istniejących. Postępowanie takie jest jednak prawidłowe, a podjęte ryzyko bierze się
z nadrzędności ratowania życia nad ratowaniem zdrowia osoby poszkodowanej.
W nomenklaturze strażackiej nazywa się to „dostępem dla życia”.13 Jeśli czynniki
zewnętrzne nie występują lub da się je niezwłocznie wyeliminować, wówczas
dokonać należy rozpoznania stanu medycznego poszkodowanych. Istotnymi
czynnikami zdrowia decydującymi o dalszym postępowaniu są: stan świadomości,
jakość oddechu, występowanie tętna. W przypadku wystąpienia braku oddechu
i braku tętna postępujemy jak w poprzednim przypadku. Priorytetem będzie
ewakuacja osoby poszkodowanej z wraku, gdyż jej pozycja siedząca wewnątrz
pojazdu nie daje możliwości przeprowadzenia jakościowych czynności ratujących
życie. Wnętrze samochodu wypadkowego traktować należy jako strefę zagrożenia.
Sytuacja diametralnie się zmienia wówczas, gdy osoby poszkodowane będą
miały zachowany prawidłowy oddech oraz tętno (wartości poszczególnych tzw.
„parametrów życiowych” są określone zasadami kwalifikowanej pierwszej pomocy),
a ich urazy nie będą w tym momencie bezpośrednim zagrożeniem dla ich życia.
W takich przypadkach natychmiastowa ewakuacja przestaje być priorytetem
działań, a jej przeprowadzenie w takich okolicznościach traktować należy za błąd,
gdyż należy oprzeć się o pozostałe procedury medyczne. W tym momencie
nadrzędność działań skupia się na ratowaniu zdrowia poszkodowanych i takim
postępowaniu, które minimalizuje możliwość wystąpienia urazów wtórnych. Nie
znaczy to również, że czas przeprowadzonych działań przestaje odgrywać znaczącą
rolę. Sytuacja nie zwalnia ratowników z działania w trybie pilnym, niezwłocznym.
Strażacy winni są wykonać dostęp, który zapewni ewakuację poszkodowanego
w osi jego kręgosłupa, gdyż jest to jego pozycja fizjologiczna, a tym samym
najbardziej bezpieczna. W nomenklaturze strażackiej mówi się o „dostępie dla
zdrowia”.10 Z technicznego punktu widzenia i bez zagłębiania się w szczegóły
wykonania konkretnych technik ratowniczych, stwierdzić można, że dostęp do osób
poszkodowanych we wraku pojazdu można otrzymać poprzez wykonanie
przestrzeni z boku pojazdu lub z tyłu pojazdu. Wybór kierunku ewakuacji do boku
lub do tyłu pojazdu uwarunkowany jest ułożeniem osób poszkodowanych wewnątrz
auta. Dostęp wykonuje się za osobą poszkodowaną, wzdłuż osi jej kręgosłupa.
Ratownicy nie mają w tym momencie wpływu na to, z jaką konstrukcją pojazdu mają
do czynienia. Nie ma już jednej techniki ratowniczej, która ma zastosowanie przy
każdym zdarzeniu. Rozwój konstrukcji pojazdów (materiały, z których są wykonane,
stosowane wzmocnienia, systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego, rodzaj
zastosowanego napędu, w tym elektrycznego, itd.) wymusił wypracowanie wielu,
różnorodnych technik uzyskania dostępu. Pierwotnym priorytetem staje się
posiadanie umiejętności wykonywania wielu technik. Daje to możliwość wielu
wariantów uzyskania dostępu bez względu na konstrukcję pojazdu.

13

„Skrypt do szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie
podstawowym”, KG PSP, Warszawa 2018 r.
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Istnieją oczywiście wyjątki od nadania kierunku ewakuacji osoby
poszkodowanej w jego osi kręgosłupa, mimo zachowanych prawidłowych
parametrów tętna i oddechu. Wynikają one przede wszystkim z konstrukcji wraku
pojazdu lub jego ułożenia, który uniemożliwia wykonanie dostępu do osoby
poszkodowanej od tyłu np. kabina ciężarówki, za którą znajduje się stalowa część
przestrzeni ładunkowej lub samochód osobowy, za którym znajduje się konstrukcja
budowlana lub drzewo. Dostęp przez stalową konstrukcję przestrzeni ładunkowej
ciężarówki, wycięcie drzewa lub prace rozbiórkowe są co prawda technicznie
wykonalne, niemniej jednak wymagają dużego nakładu czasowego, ingerencji
w statykę konstrukcji budowlanej bądź niosą ze sobą nadmierne ryzyko wykonania,
co czyni je niezasadnymi w wykonaniu.
Pewnym ogólnym algorytmem postępowania podczas wypadków drogowych,
choć w pewien sposób uniwersalnym, jest „Procedura nr 1. Sekwencja założeń
taktycznych w ratownictwie medycznym”.14 Opisane wyżej priorytety doskonale się
w nią wpisują. Procedura nie uszczegóławia jednak, którą gałąź algorytmu należy
wybrać po dotarciu do osoby poszkodowanej. Wynika to jedynie z wiedzy
i umiejętności ratownika.

Rysunek nr 2: Procedura nr 1 z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Źródło: Załącznik nr 1 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie
ratowniczo-gaśniczym”, KG PSP, czerwiec 2021 r.

14

Załącznik nr 1 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczogaśniczym”, KG PSP, czerwiec 2021 r.
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Celem uszczegółowienia oraz zobrazowania przedstawionych w artykule treści
skonstruowano następujący algorytm, uniwersalny podczas każdych działań
ratowniczych na drogach (Rysunek nr 3).
Algorytm uwzględnia dodatkowo jedno z uprawnień kierującego działaniem
(KDR), z którego można skorzystać w szczególnych okolicznościach podczas
działań ratowniczych. Jest nim odejście od zasad powszechnie uznanych za
bezpieczne.15 KDR w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego
może odejść od zasad bezpieczeństwa, jeśli powodzenie uratowania życia
ludzkiego uzna za realne i robi to z maksymalnym stopniem zabezpieczenia
ratowników.
Ponadto w algorytmie zamieszczono pojęcie zaniechania. W każdym działaniu
ratowniczym należy uwzględnić taką granicę bezpieczeństwa dla życia i zdrowia
ratowników, której przekroczyć nie można. Warunki podjęcia decyzji zaniechania są
niezwykle trudne do zdefiniowania, niemniej jednak za każdym razem KDR musi
mieć taką możliwość na względzie.

15

„Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej”.
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Rysunek nr 3: Algorytm działań ratowniczych podczas wypadków na drogach.
Źródło: Opracowanie własne.
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Podsumowanie
Definiując priorytety podczas działań ratowniczych na drogach, należy zatem
wymienić:
1. Posiadanie wiedzy i umiejętności wśród ratowników w zakresie
wykonywania różnorodnych technik uzyskiwania dostępu do osób
poszkodowanych, w zakresie budowy pojazdów, umiejętność wykorzystania
pełnej charakterystyki pracy posiadanego sprzętu specjalistycznego,
biegłość w wykonywanych czynnościach z zakresu ratownictwa
medycznego. Czynności z zakresy ratownictwa medycznego powinny być
powszechne wśród wszystkich podmiotów dysponowanych do wypadków
drogowych. Dość naturalne jest także zróżnicowanie ich zaawansowania
wśród wskazanych podmiotów. Ratownictwo medyczne (bez względu na
stopień zaawansowania) określić to należy jako priorytet pierwotny, bez
doskonalenia którego nie da się w jakościowy sposób prowadzić działań
podczas wypadków na drogach. Posiadanie umiejętności wykonywania
wielu technik uzyskania dostępu jest również znaczące w momencie
zetknięcia się ratownika z różnymi typami konstrukcji pojazdów, jego
systemów bezpieczeństwa oraz zasilania. Przekłada się to na sprawność
działań, gdyż ratownik bez względu na napotkane rozwiązania stosuje
warianty technik, adekwatne do zastałej sytuacji.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa własnego ratowników poprzez stosowane
środki ochrony indywidualnej oraz prawidłowe zabezpieczenie miejsca
zdarzenia, które chroni ich oraz osoby poszkodowane przed wypadkami
wtórnymi. Oczywiście każdy z analizowanych podmiotów w swojej taktyce
działań posiada wiedzę i umiejętności oraz środki do zabezpieczenia
miejsca zdarzenia, to jednak służbą wiodącą w tym obszarze jest Policja.
Kompleksowo zabezpiecza miejsce działań ratowniczych, ale również
w sposób prewencyjny, dużo wcześniej przed miejscem wystąpienia
wypadki drogowego kieruje ruchem, przenosząc jego obciążenie poza strefy
działań. Pozwala to na nieutrudniony dojazd kolejnych podmiotów,
a w końcowej fazie działań odtransportowanie osób poszkodowanych do
szpitalnych oddziałów ratunkowych, celem udzielenia im wyspecjalizowanej
pomocy. Pozostałe służby zabezpieczają jedynie bezpośrednie miejsce
zdarzeni, nie przekierowując ruchu. Bez działań Policji tworzyły się zatory
drogowe, uniemożliwiające dojazd na miejsce zdarzenia dodatkowych sił
i środków. To wpływałoby bezpośrednio na jakość i bezpieczeństwo
prowadzonych działań. Oczywiście podmioty KSRG podczas akcji
ratowniczej mogą skorzystać ze swojego prawa do kierowania ruchem, ale
wykonują to jedynie lokalnie, bezpośrednio przy strefie działań
ratowniczych, np. w obrębie sąsiadującego pasa ruchu.
3. Przeprowadzanie rozpoznania i definiowania zagrożeń zewnętrznych na
miejscu zdarzenia oraz rozpoznawania i definiowania zagrożeń
medycznych w stosunku do osób poszkodowanych. Na podstawie tej
umiejętności w prawidłowy sposób wykorzystywać można w praktyce
podstawową „Procedurę nr 1. Sekwencje założeń taktycznych
w ratownictwie medycznym” w obszarze kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Umożliwia to prawidłowy dobór taktyki prowadzonych działań w trzech
obszarach–ewakuację i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)
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lub wykonanie dostępu do poszkodowanego i udzielenie KPP, lub udzielenie
KPP i przygotowanie do ewakuacji. W obszarze kwalifikowanej pierwszej
pomocy szkolą się zarówno podmioty KSRG, jak i Policja. To zwiększa
jakość prowadzonych działań ratowniczych. Nawet jeśli na miejscu wypadku
drogowego znajdą się jako pierwsi funkcjonariusze Policji, oni
z powodzeniem mogą rozpocząć czynności ratujące życie ma tym samym
poziomie zaawansowania, co podmioty ratownicze.
4. Ze względu na stosowane środki ochrony indywidualnej, bezpośrednio przy
wrakach samochodów wypadkowych działania prowadzą przede wszystkim
strażacy i ratownicy podmiotów KSRG. Po ocenie ryzyka na miejscu akcji
mogą oni skorzystać z wykwalifikowanej pomocy ratowników Zespołów
Ratownictwa Medycznego, którzy jeszcze we wraku (który należy traktować
jako strefę zagrożenia dla osób poszkodowanych i ratowników) mogą
wprowadzać czynności zaawansowane z zakresu ratownictwa
medycznego. Nie jest to jednak możliwe za każdym razem.
5. Ze względu na zróżnicowanie w stosunku do posiadanego sprzętu,
stosowanych środków ochrony indywidualnej, taktyki i możliwości działania,
a także zaawansowania umiejętności z zakresu szeroko pojętego
ratownictwa medycznego, należy stwierdzić, że nie ma jakościowych,
bezpiecznych działań ratowniczych bez współpracy każdego z podmiotów
dysponowanych do wypadków drogowych. Tylko w połączeniu możliwości
i właściwości służb ratowniczych i innych podmiotów działania są
kompleksowe, a tym samych sprawne i bezpieczne.
Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie oraz poddanie analizie
priorytetów oraz nadrzędnych zadań stawianych przed podmiotami ratowniczymi
oraz innymi służbami, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ratowników,
funkcjonariuszy oraz osób poszkodowanych podczas wypadków drogowych. Do
tego celu skupiono się na zadaniach trzech wiodących podmiotów. Do rozważań
wybrano: jednostki Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowe Ratownictwo
Medyczne oraz Policję. Na podstawie powyższego wyciągnięto wnioski.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, godzina, ratownictwo, służby, wypadek.
Summary
The aim of this study is to present and analyze the priorities and overriding tasks
of rescue entities and other services that have a direct impact on the safety of
rescuers, officers and people injured in road accidents. For this purpose, the focus
was on the tasks of the three leading actors. The following were selected for
considerations: units of the Rescue and Fire Fighting System, State Medical Rescue
and the Police. Based on the above, conclusions were drawn.
Key words: safety, time, rescue, services, accident.
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PROBLEMATYKA REWINDYKACJI MIENIA
KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO W RP PRZED
MIĘDZYKOŚCIELNĄ KOMISJĄ REGULACYJNĄ NA PRZYKŁADZIE
KOŚCIELNEJ NIERUCHOMOŚCI W GDAŃSKU
Wstęp
Problematyka
rewindykacji
mienia
Kościoła
Zielonoświątkowego
w Rzeczypospolitej Polskiej (KZ) jest praktycznie nieznana. Tak jak i nieznana jest
nieruchomość kościelna w Gdańsku przy obecnej ul. Mennonitów 2A. Głównym
założeniem niniejszego artykułu jest przedstawienie przebiegu procesu
rewindykacyjnego w tym postępowania regulacyjnego dotyczącego majątku
kościelnego parafii KZ w Gdańsku jak i
analiza wydanych rozstrzygnięć
o charakterze administracyjnym, które dotyczą tego zagadnienia w ramach
dostępności. Do kwestii zagadnień prawnych niezbędna będzie także analiza
przepisów ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej1 oraz ustawy z dnia 17 maja 1989
r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.2
Przedmiotowa nieruchomość kościelna w Gdańsku jest o tyle intersująca, że
należała wcześniej do Kościoła Meninoitów (Mennonitenkirche), położonego
u podnóża Biskupiej Górki oraz nieopodal Kanału Raduni, czyli nie wprost
związanego z nurtem zielonoświątkowym. Stąd należy przybliżyć aspekty związane
z przejęciem tej nieruchomości przez zbór KZ.
Odnośnie samego postępowania regulacyjnego, to należy zauważyć, że
w pierwszych latach funkcjonowania VIII Zespołu Orzekającego MKR tj. do końca
lutego 2002 roku w skład jego wchodzili, współprzewodniczący: p. Dariusz Gabrel,
p. Sławomir Pyźlak oraz jako stały członek p. Marzena Hawryluk. Zaś od 1 marca
2002 roku p. Adrianna Zielińska i p. Marek Barański – jako stali członkowie, zaś jako
współprzewodniczący: p. Franciszek Bieńko oraz p. Dariusz Śniegocki.3
W ramach postępowania przed MKR w VIII Zespole Orzekającym prowadzone
były dwie sprawy. Obie przeniesione z właściwych urzędów wojewódzkich,
prowadzone wcześniej w trybie art. 36 ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku
Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.4 W jednej
sprawie wydano w 2003 roku orzeczenie przyznające nieruchomość w Gdańsku,
a w drugim przypadku MKR wydała orzeczenie umarzające postępowanie
regulacyjne. Taki skład wynika, z pisma Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji do ks. bp Mieczysława Czajko KZ w RP z dnia 11 kwietnia 2002 roku. 5
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Status prawny i historia Kościoła Zielonoświątkowego
Początki KZ na szeroko rozumianych ziemiach polskich literatura przedmiotu
upatruje w 1910 roku.6 Według informacji podawanych za Pawłem Ciecieląg: „Ruch
zielonoświątkowy, którego Kościół Zielonoświątkowy jest częścią, rozwinął się
w Polsce na początku naszego stulecia. Początkowo na Śląsku Cieszyńskim,
a następnie w centralnej i wschodniej Polsce. Po II Wojnie Światowej, po krótkim
okresie samodzielności, Kościół Zielonoświątkowy działał (1947-88) w ramach
Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Usamodzielnił się ponownie w 1988
roku„.7
Zaczątek KZ na Śląsku Cieszyńskim i wykluczenie zielonoświątkowców ze
Społeczności Chrześcijańskiej doprowadziło do powstania Związku Stanowczych
Chrześcijan.8 Była to pierwsza niezależna wspólnota zielonoświątkową w Polsce. Ta
grupa religijna została zarejestrowana w Cieszynie w dniu 15 lipca 1910 przez
władze austriackie.9
KZ w ruchu zielonoświątkowym przed 1939 roku działał pod własną władzą
religijną, ale w obrębie wielu związków wyznaniowych, choćby w Kościele
luterańskim10. Z literatury przedmiotu wiadomo o zborach w woj. poleskim na 1927
rok, ulokowanych w miejscowościach, tj.:11
• Stradecz;
• Orzechowo;
• Pożeżyn;
• Czuchowo;
• Bokinicze.
Z okresu przed II wojną światową istniał też Związek Zborów Wiary
Ewangelicznej z 1929 roku stanowiący pewien początek zorganizowanego KZ.
Wiadomo, że jego zbory były na Pomorzu, Kresach i w centralnej Polsce.12 Liczba
wiernych wynosiła na 1937 roku ok. 21500 osób.13 Edward Czajko podnosi, iż
słabością KZ było też to, że 20000 wiernych było ulokowanych w ponad 500 zborach
i placówkach w dużej odległości od siebie. Kapłani kształcili się w Instytucie Biblijnym
w Wolnym Mieście Gdańsku do 1938 roku, który zamknięto przez hitlerowców.14
Znane też są zbory w Gdańsku wraz ze Szkołą Biblijną, zbór w Łodzi, zbór
w Tarnopolu, prowadzono też sierocińce w Baranowiczach i Kiwercach. Po okresie
II wojny światowej znaczną część wiernych stanowili repatrianci ze wschodu, którzy

Korzeni ruchu zielonoświątkowego jednak należy szukać w pietyzmie, ruchu religijnym, który rozwinął
się w Kościołach luterańskich w XVII i XVIII wieku. A. Beling, Historia ruchu zielonoświątkowego
w Polsce, Gdańsk 1999.
7
P. Ciecieląg, Wyznania religijne w Polsce 2012-2014, Warszawa 2016, s. 68. Tak też J. Mirończuk,
Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989), Warszawa
2006, s. 21.
8
E. Łyko, Kościół Zielonoświątkowy w Polsce, Warszawa 1991, s. 20.
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Z. Pasek, Ruch Zielonoświątkowy. Próba monografii, Kraków 1992, s. 145.
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J. Mirończuk, Polityka państwa…, s. 21-22.
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Tamże, s. 21.
12
Tamże, s. 24.
13
Tamże.
14
Por. E. Czajko, Kościół Zielonoświątkowy, “Chrześcijanin” 1990, nr 1, s. 14.
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zamieszkali na Ziemiach Odzyskanych. Po wojnie powstał Kościół Chrześcijan
Wiary Ewangelicznej w Polsce lub Chrześcijanie Wiary Ewangelicznej.15
Po II wojnie światowej powstał też Zjednoczony Kościół Ewangeliczny (ZKE),16
który ostatecznie w okresie PRL łączył Związek Stanowczych Chrześcijan wraz
z Związkiem Ewangelicznych Chrześcijan i Zjednoczeniem Wolnych Chrześcijan.
Zaś Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce dołączył do ZKE dopiero
w 1953 roku.17
KZ w Polsce w zasadzie swoje istnienie w sensie prawnym zawdzięcza
Uchwale XII Synodu ZKE z dnia 22 maja 1987 roku. Na mocy tego dokumentu
dokonano rozwiązania powołanego po II wojnie światowej ZKE jako federacji
wchodzących w jego skład wspólnot ewangelikalnych o zielonoświątkowej
proweniencji i nie zielonoświątkowej.18 Uchwała ta była zatwierdzona decyzją z dnia
1 lutego 1988 roku przez Urząd do Spraw Wyznań. W skład Kościoła
Zielonoświątkowego weszły zbory zielonoświątkowe na Śląsku Cieszyńskim, dawne
społeczności Stanowczych Chrześcijan oraz zbory przedwojennego Kościoła
Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.19 Zgodnie z decyzją Urzędu ds. Wyznań nr NK803/47/1/88 z dnia 1 lutego 1988 roku, wydana z mocy art. 2 ust. 2 lit. C dekretu
z 5 sierpnia 1949 roku o zmianie niektórych przepisów Prawa o Stowarzyszeniach
pod poz. 31 wpisano do Rejestru Stowarzyszeń Kościół Zielonoświątkowy
i zatwierdzono jego statut, do którego był załączony wykaz nieruchomości, z których
korzystały zbory tego Kościoła w PRL.20
Zagadnienia prawne rewindykacji
Odnosząc się do przejęcia tej nieruchomości kościelnej w Gdańsku przez
Państwo Polskie, to podnieść należy zgodnie z art. 2 ust. 4. dekretu z dnia 8 marca
1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich majątek niemieckich i gdańskich
osób prawnych prawa publicznego (ust. 1 lit. c), mienie to przechodzi z mocy
samego prawa na własność odpowiednich polskich osób prawnych. Z uwagi na fakt,
że nie było ówcześnie w sensie prawnym realnych kontynuatorów Kościoła
Menonickiego w Polsce, to tym samym po czasie, obiekt ten został przekazany
kolejnej grupie religijnej, która się nim zaopiekowała. Dlatego też w tej sprawie nie
ma kwestii następstwa prawnego. W uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia
19 grudnia 1959 r. o sygn. akt: I CO 42/59, jednostki organizacyjne związków
wyznaniowych istniejących na terenie Ziem Zachodnich i Północnych oraz na terenie
byłego Wolnego Miasta Gdańska, nie mogą być uznawane za prawnych sukcesorów
związków wyznaniowych działających tam przed dniem 8 maja 1945 roku. W ocenie
autora pogląd tej jednak jest współcześnie nie do utrzymania i nie można się z nim
zgodzić z uwagi na wielość spraw gdzie faktyczne władztwo nad nieruchomieniami
przejmowały inne związki wyznaniowe a co też było decyzją organów państwowych,
stąd zbliżysz i jest pogląd alternatywny do treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP to wolny kościół protestancki, działający jako federacja
wolnych zborów. Kościół jest członkiem Aliansu Ewangelicznego w RP. Obecnie n 2020 rok liczy ponad
50 zborów w Polsce i liczy 1500 wiernych.
16
Tamże.
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E. Czajko, dz. cyt., s. 14-16.
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L. Jańczuk, Demonologia Kościoła Zielonoświątkowego w RP – ujęcie historyczne., 2016, s. 75-97.
19
E. Czajko, s. 22.
20
Rejestr Związków Wyznaniowych MSWiA, akta KZ, wykaz nieruchomości, s. 1-10.
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19 grudnia 1959 r., ICO 42/59 (OSNCK z 1960 r. Nr 2, poz. 33) został zawarty
w piśmie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry nr DSP-II-5000–105/06 z dnia
21 kwietnia 2006 r. do ks. bp prof. Stanisława Wielgusa współprzewodniczącego
Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Episkopatu Polski o takich
możliwościach.21 Nie mniej jednak jak widać z tej sprawy nieruchomość ta została
wzięta w posiadanie i użytkowanie przez Kościół Zielonoświątkowy i jego
poprzednika prawnego, co jest rzeczą naturalną na Ziemiach Zachodnich
i Północnych i takie działanie nie można nazwać działaniem contra legem ani
nadużyciem.22
W ramach partykularnej ustawy o KZ z dnia 20 lutego 1997 r., tj. o stosunku
Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej, a konkretnie art. 36.
ust. 1. Na wniosek kościelnych osób prawnych wojewoda lub inny organ wykonujący
w imieniu Skarbu Państwa prawa wynikające z własności nieruchomości albo organy
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie swoich właściwości – mogą
nieodpłatnie przekazać Kościołowi lub jego osobom prawnym własność
nieruchomości lub ich części: 1) jeżeli są one niezbędne do sprawowania kultu
religijnego lub działalności kościelnych osób prawnych w zakresie charytatywnoopiekuńczym lub oświatowo-wychowawczym; 2) w celu utworzenia lub
powiększenia gospodarstwa rolnego zborów działających na Ziemiach Zachodnich
i Północnych o powierzchni do 15 ha użytków rolnych łącznie dla jednego zboru.
Zgodnie z ust. 2. Przepis art. 35 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ust 3 zaś stanowi,
że wnioski, o których mowa w ust. 1, mogą być składane w terminie 2 lat od dnia
wejścia w życie ustawy. Przepis ten wszedł w życie 11 maja 1997 roku. Przepis ten
umożliwił dochodzenie tejże nieruchomości poprzez jej przekazanie nieodpłatne, co
było znaczącym korkiem w kierunku reprywatyzacji nieruchomości kościelnych
w Polsce. Inne związki wyznaniowe miały swoje komisje majątkowe, choćby Komisję
dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, tj. „Komisja Regulacyjna”
ustanowiona art. 43 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,23 bądź Komisję
Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich24 ustanowiona z mocy art.
32 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych
żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej25 lub Komisję Regulacyjną do Spraw
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego działającą z art. 48a ustawy
z dnia 4 lipca 1991 r.26
Na skutek zmian ustawodawczych do części związków wyznaniowych, w tym
dla KZ powołano Międzykościelną Komisję Regulacyjną. Komisja ta ustanowiona
Pogląd alternatywny do treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1959 r., ICO 42/59
(OSNCK z 1960 r. Nr 2, poz. 33) został zawarty w piśmie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry nr
DSP-II-5000–105/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r. do ks. bp prof. Stanisława Wielgusa
współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Episkopatu Polski. Zob.
M. Zawiślak, Problem rewindykacji kościelnej nieruchomości Polskiego Kościoła Ewangelicznych
Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu, „Studia z Prawa Wyznaniowego” t. 23 – 2020, s. 405-410.
22
T.J. Zieliński, Rewindykacja nieruchomości Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na terenie Gdańska
po 1989 r. (Postępowania przed Komisją Regulacyjną), „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13,
s. 7-10.
23
Dz.U. nr 73, poz. 323 z późn. zm.
24
A. Czachora, T.J. Zieliński, Ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce.
Komentarz, Warszawa 2012, s. 28.
25
Dz.U. nr 41, poz. 251 z późn. zm.
26
Dz.U. nr 66, poz. 287 z późn. zm.
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została z mocy art. 38a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach sumienia
i wyznania. Instytucję tą a wprowadzono na skutek wydania ustawy z dnia 26
czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz
o zmianie niektórych ustaw.27 Ustawa ta weszła w życie 30 maja 1998 r., co
pozwoliło zmienić realnie sposób i tryb regulacji kościelnych spraw majątkowych
w Polsce.
Sprawa regulacyjna
Przedmiotowa sprawa rewindykacyjna z Gdańska, otrzymała w MKR, sygn. akt:
W-MKR-6785-VIII-109/2000. Jednak samo postępowanie trwało jeszcze przed
wszczęciem postępowania regulacyjnego w trybie administracyjnym przed
wojewodą. Wnioskiem z 15 grudnia 1997 r. o wszczęcie takiej procedury zbór KZ
w Gdańsku wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o przyznanie prawa
własności nieruchomości stanowiącej działki nr 121 (lub 59) i budynku, położonych
przy ul. Menonitów 2 w Gdańsku. W uzasadnieniu pisze się, że nieruchomość
stanowi część dawnego kompleksu po Kościele Menonitów. Zbór zapewnia
mieszkańcom w budynku możliwość dalszego zamieszkiwania, z celowym
w przyszłości wykorzystaniem budynku na cele charytatywno-socjalne służące
okolicznej dzielnicy Biskupia Góra. Zbór KZ chciał w ten sposób nawiązać do
historycznego przeznaczenia budynku domu opieki dla osób w podeszłym wieku.
Do wniosku dołączono w formie załączników uzasadnienie oraz plan sytuacyjny
w skali 1:500.28 Wniosek został podpisany przez pastora zboru p. Józefa Suskiego.
W załączniku nr 1 do niniejszego pisma zatytułowanego „uzasadnienie
merytoryczne wniosku”, strona kościelna pisała, że wnioskowany budynek dziś
wielorodzinny mieszkalny dom stanowił historycznie północną część kompleksu
zabudowań kościelnych kościoła menonickiego. Tradycja29 menonicka
zobowiązywała do troszczenia się o innych ludzi, stąd pobudowano szpitalsierociniec. Pierwotny kompleks w XIX w. stanowił:
• szpital oraz sierociniec z 1817 roku;
• kościół z 1818/19 roku;
• plebanie z 1883/84 roku;
• weranda ogrodowa – drewniana z 1885 roku.
Powyższe zabudowania stanowiły w istocie hipoteczną własność od 1816 roku
w ramach kompleksu, stanowiącego nieruchomość – parcelę należącą do Gminy
Menonickiej do 1945 roku.30 Wnioskodawca wskazał też, że na ww. okoliczności jest
wiele dowodów w źródłach pisanych, choćby kronika Gminy Menonickiej
w Gdańsku: H.G. Maanhardt, Die Danziger Mannoniten- gemeinde. Ihre Entstehung
Und Ihre Gesichte von 1569-1919, Danzig 1919 (zbiory Biblioteki PAN w Gdańsku,
sygn. akt: I 73287). Zachowały się też liczne czasopisma należące do Gminy,
choćby dla przykładu podaje wnioskodawca, „Menonnitenblatt” Nr 16, Danzig 1869.
Kompleks jest też oznaczony na dawnych planach miasta, np. Plan Bushe z 186669 roku, gdzie na planie opisano i zaznaczono wpisem „Mennoniten-Hospital” i niżej
„Kirshe”. W czasie II wojny światowej zespół stracił południową część szpitala
27

Dz.U. z 1998 r., nr 59, poz. 375.
Akta MKR KZ w Warszawie, pismo Zboru KZ w Gdańsku z dnia 15 grudnia 1997 r., s.1.
29
Więcej o tradycji wyznania: M. Winiarczyk-Kossakowska, Wolność sumienia i religii, „Studia Prawnicze”
2001, nr 1, s. 30.
30
Akta MKR KZ w Warszawie,, załącznik nr 1 do wniosku z 15 grudnia 1997 r., s. 1.
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i drewnianą werandę.31 Po wojnie do ocalałej północnej części szpitala-sierocińca
wprowadzono lokatorów a nieruchomość została włączona do zasobu
mieszkaniowego Administracji Domów Komunalnych w Gdańsku. Kościół i plebania
zostały przekazane Kościołowi i do chwili złożenia wniosku należy do Zboru KZ
w Gdańsku.32
Następnie z początkiem 2000 roku po jej zawieszeniu sprawa została
przekazana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku do MKR celem
dalszego prowadzenia już wg przepisów art. 38a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. To w ramach tego
postępowania regulacyjnego MKR w tutejszym Zespole Orzekającym w dniu 26
lutego 2001 roku, wydała postanowienie, w którym w pkt. 1 odroczyła rozprawę,
a w pkt. 2, zobowiązała stronę samorządową do przedstawienia zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu,33 co pozwoliło uzupełnić brakujące dokumenty
z postepowania administracyjnego, które było nie efektywne. Z dniem 5 marca 2001
roku pismem do Zboru w Gdańsku, Urzędu Miasta w Gdańsku oraz Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego – ww. postanowienie MKR zostało przesłane.34
Wnioskowane dokumenty zostały w toku postępowania uzupełnione przez stronę
samorządową. MKR w dniu 22 kwietnia 2002 roku35 wydała kolejne postanowienie,
w którym w pkt. 1 zobowiązała wnioskodawcę – zbór ZK w Gdańsku do dostarczenia
do akt postępowania regulacyjnego, że KZ jest kontynuatorem idei Kościoła
Menonitów. W kolejnym pkt. 2, zobowiązano wnioskodawcę do dostarczenia wykazu
zmian gruntowych dz. nr 122,123,126 i 127. W pkt. 3 zobowiązano stronę kościelną
do przedstawienia planu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. W pkt. 4
MKR zobowiązała się do wystąpienia z pismem do Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Gdańsku wobec prowadzonego postępowania do nieruchomości przy
ul. Menonitów 2a w Gdańsku o jego stanowisko w kontekście uchwały Rady Miasta
Gdańska, Nr XV/76/90 z dnia 18 grudnia 1990 roku, opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Gdańskiego z 1991 roku, nr 5 poz. 32. Po tym terminie
z urzędu wyznaczyć termin rozprawy.36 Dokumenty w toku postępowania zostały
uzupełnione. Pismo z postanowieniem wysłano do Urzędu Miasta w Gdańsku
i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.37 Następnie MKR postanowiła też w dniu
31 marca 2003 roku, odroczyć rozprawę, zobowiązać wnioskodawcę do
przedstawiania aktualnego wypisu z rejestru gruntów w formie przewidzianej do
ujawniani prawa w KW, wypisu z KW działki nr 121, KW nr 45878 – Sąd rejonowy
w Gdańsku X Wydział Ksiąg Wieczystych. Termin rozprawy wyznaczyć z urzędu.38
Akta wnioskodawca uzupełnił w toku postępowania.
MKR orzeczeniem z 19 maja 2003 roku, działając na podstawie ustawy
Tamże.
Tamże.
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z 17 maja 1989 roku o gwarancji wolności sumienia i wyznania, w VIII Zespole
Orzekającym w składzie, współprzewodniczących: Jolanty Cieślikowskiej-Horst,
Mariana Suskiego oraz stałych członków: Marka Barańskiego i Andrzeja
Nowosielskiego i przy obecności protokolanta Haliny Wasilewskiej, po rozpoznaniu
na posiedzeniu niejawnym sprawy Zboru Zielonoświątkowego w Gdańsku
z udziałem Prezydenta Gdańska oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdańsku orzekana podzastawie art. 38b ust. 1 w zw. z art. 38d ust. 6 ustawy
z dnia 17 maja 1989 roku nieodpłatnie przekazać w stanie wolnym od obciążeń
Zborowi Kościoła Zielonoświątkowego w Gdańsku nieruchomość przy ul. Menonitów
2a w Gdańsku o pow. 767 mkw., stanowiącej działkę o nr 121, ob. 80, dla której Sąd
Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gdańsku prowadzi KW o nr 45878, w celu
prowadzenia na niej działalności charytatywno- opiekuńczo- wychowawczej.39
W uzasadnieniu orzeczenia MKR podnosi się, że zbór starał się o nieodpłatne
przekazanie nieruchomości jeszcze wnioskiem z dnia 15 grudnia 1997 roku
w ramach postępowania prowadzonego przed Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku.
Celem wniosku
było prowadzenie działalności charytatywno- opiekuńczowychowawczej.40 Następnie zmiany przepisów prawa w zakresie tego typu spraw
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przekazał akta do MKR – Zbór KZ
w Gdańsku. MKR ustaliła, że Zbór ZK w Gdańsku jest kontynuatorem idei i praktyk
religijnych menonitów. Według zebranego w sprawie materiału dowodowego
wynika, że do 1945 roku przedmiotowa parcela – działka nr 473/188 do 1945 roku
należała do Gminy Menonickiej – Die Menoniten Gemeinde w Gdańsku. W ramach
historycznej nieruchomości w całości kompleksu w XIX wieku, Gmina Menonicka
posiadała kościół, plebanie, szpital, sierociniec oraz podsiadała sad i ogród.
Kompleks ten w ramach parceli nr 473/188 zachował się łącznie do 1964 roku.41 Od
1964 roku jako właściciela terenu wpisano SP a ww. parcelę podzielono na dwie
części dz. o nr 57 (działki nr 122,123,126 i 127) oraz dz. nr 59 (dzisiejsza dz. 121).
W 1972 roku działkę 57 podzielono na działki o nr 57/1 (dziś dz. 123), 57/2 (dziś dz.
122), 57/3 (dziś dz. 126) oraz 57/4 (dziś dz. 127). MKR podniósł też, że w 1972 roku
poprzednikowi prawnemu zboru ZK w Gdańsku przekazano działki o nr 57/2 (dziś
dz. 122) z kościołem i działkę nr 57/3 (dziś dz. 126), stanowiących garaże i ogród.
Zaś w 1989 roku przekazano na własność niniejszego zboru działkę nr 57/3
(dzisiejsza dz. 126) stanowiąca także budynek plebani. Przedmiotem postępowania
stała się w ramach historycznego kompleksu działka nr 121 o pow. 767 mkw.,
będąca od 6 lutego 1992 roku przedmiotem komunalizacji na rzecz Gminy Miasta
Gdańska.42 W sprawie również wypowiedział się Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Gdańsku pismem z dnia 13 stycznia 2003 roku, określając
przedmiotową nieruchomość jako przestrzennie i historycznie związane z pozostałą
częścią kompleksu menonitów a należące już do Zboru ZK w Gdańsku.43 Fakt
kontynuowania idei menonitów na tym terenie został potwierdzony też pismami
Gmin stanowiących centra Menonitów w Niemczech i USA. Nadto wnioskodawca
potwierdził, że prawa lokatorów mieszkających w nieruchomości będą
Akta MKR Zboru KZ w Gdańsku, orzeczenie MKR z dnia 19 maja 2003 r., sygn. akt: W. MKR. 6785VIII-109/2000, s. 1-3.
40
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41
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respektowane44. Nieruchomość miała zostać wydana wnioskodawcy w terminie
30 dni od doręczania odpisu orzeczenia. Klauzulę prawomocności ustalono na
19 czerwca 2003 roku.45 Tym samym sprawa została zatem zakończona.
Podsumowanie
W ramach prowadzonego postępowania regulacyjnego o dawny zbór po
menonitach w Gdańsku przeprowadzono de facto dwa postępowania, pierwsze
przed Wojewodą, a drugie przez MKR. W pierwszym wypadku nie wydano
orzeczenia o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości w Gdańsku a w drugim
postępowaniu wydano już takie postanowienie przez MKR. Patrząc na tą sprawę
tylko tej jednej nieruchomości od strony czystej ekonomiki procedowania spraw pod
kątem administracyjnym, to te trwały łącznie wiele lat, jednakże w porównaniu do
innych spraw w innych zespołach orzekających stan ich rozpoznania i wydania
rozstrzygnięć jest stosunkowo dobry. Tym samym wg oficjalnych informacji MKR na
marzec 2015 roku i potwierdzonych w kwietniu 2022 roku, do tego Zespołu
Orzekającego wpłynęły 2 sprawy i zakończyły się następująco:
• 1 zakończona wydaniem orzeczenia przekazującego prawo własności
nieruchomości zabudowanej o pow. 767 mkw.;
• 1 sprawa zakończona wydaniem orzeczenia umarzającego niniejsze
postępowanie.46
Z innych wniosków należy podnieść to, że ta sprawa jest inna od wielu
pozostałych rewindykacyjnych innych związków wyznaniowych, bowiem dotyczy
przejęcia mienia kościelnego po innym kościele, który w okresie wejścia w życie
ustawy o KZ faktycznie nie prowadził w Polsce aktywnej działalności i nie starał się
odzyskać tego mienia sakralnego. Studium tej sprawy pokazuje też, że w tak
skomplikowanych sprawach MKR działa zgodnie z ratio legis ustawodawcy, a jej
działania można ocenić pozytywnie, a takie podejście ma znaczenie dla
bezpieczeństwa i dobra wspólnego wszystkich obywateli.
Streszczenie
Problematyka regulacji czy reprywatyzacji mienia Kościoła Zielonoświątkowego
w Polsce jest praktycznie nieznana. Nieznane są też losy jest nieruchomość
kościelnej po menonitach w Gdańsku przy obecnej ul. Mennonitów 2A. Głównym
założeniem przedmiotowego artykułu jest przedstawienie przebiegu procesu
rewindykacyjnego w tym postępowania regulacyjnego dotyczącego majątku
kościelnego parafii zielonoświątkowej w Gdańsku jak i analiza wydanych
rozstrzygnięć o charakterze administracyjnym, wstępnych i ostatecznych, a które to
dotyczą tej sprawy. Do kwestii zagadnień prawnych niezbędna będzie także analiza
przepisów ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 17 maja 1989
r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W rezultacie uzyskujemy szerokie
informacje prawne i faktycznie o przebiegu tego postępowania.
Słowa kluczowe: Kościół Zielonoświątkowy, Międzykościelna Komisja
Regulacyjna, postępowanie regulacyjne.
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Summary
The issue of regulating or re-privatizing the property of the Pentecostal Church
in Poland is virtually unknown. The fate is also unknown is the church property after
the Mennonites in Gdańsk at today's ul. Mennonites 2A. The main assumption of this
article is to present the course of the recovery process, including the regulatory
proceedings regarding the church property of the Pentecostal parish in Gdańsk, as
well as the analysis of administrative, preliminary and final decisions concerning this
case. As far as legal issues are concerned, it will also be necessary to analyze the
provisions of the Act of February 20, 1997 on the State's Relationship to the
Pentecostal Church in the Republic of Poland and the Act of May 17, 1989 on
guarantees of freedom of conscience and religion. As a result, we obtain extensive
legal information and actually about the course of this proceeding.
Key words: Pentecostals, Inter-Church Regulatory Commission, Church
Conduct.
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GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Wstęp
Sprawne działanie państwa w znacznym stopniu to zasoby ludzkie, które tworzą
trzon administracji publicznej. Misją administracji publicznej jest służba publiczna,
zawsze mająca na uwadze dobro Rzeczypospolitej. W języku ekonomii najczęściej
określa się misję sektora publicznego jako „zapewnienie dóbr publicznych”.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie sposobu gospodarowania zasobami
ludzkimi w administracji publicznej. Zasoby ludzkie składają się z całego zespołu
osób, które tworzą organizację, począwszy od szeregowych pracowników,
a skończywszy na dyrektorze i jego zastępcy. Proces gospodarowania zasobami
musi zapewnić obiektywność i jawność podstawowych kryteriów decyzji kadrowych. 1
Gospodarowanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej wymaga działań
długofalowych, prowadzonych konsekwentnie i zdecydowanie, ale spokojnie
i z poszanowaniem prawa.
Administracja publiczna
Termin „administracja” narodził się w starożytnym Rzymie, a w języku
europejskim znany był od czasów średniowiecza.2
Powszechnie termin administracja rozumie się w trzech znaczeniach.
W pierwszym, jako „pewną organizację, zbudowaną z różnorodnych organów
i skupionych wokół nich jednostek organizacyjnych, utworzoną w celu wykonywania
zadań publicznych w sposób określonych przez prawo.”3 W drugim, jako działalność,
na przykład państwa, które zaspakaja zbiorowe potrzeby i świadczy usługi
publiczne. Na koniec trzecie znaczenie administracji to zespół ludzi zatrudnionych
w strukturach organizacyjnych państwa czy jednostkach samorządu terytorialnego.
Według Jana Boć pojęcie administracji publicznej powinno zawierać pewne
elementy składowe odnoszące się do działania: podmiot, cel, przedmiot, cechy,
sposób i adres. Mając na uwadze powyższe elementy, Jan Boć stwierdził, że
„administracja publiczna jest to przyjęte przez państwo i realizowane przez jego
zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokojenie
zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi
w społeczeństwie.”4
„Przez administrację publiczną rozumie się zespół działań czynności
i przedsięwzięć organizacyjnych i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji
interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy
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i w określonych prawem formach.”5 Podstawową cechą administracji publicznej jest
to, że opiera swoje głównie działanie na aktywności pracowników.6
Jest to organizacja złożona z ludzi zorganizowanych wokół powiązanych ze
sobą organów, utworzoną i wyposażoną na mocy prawa w uprawnienia, obowiązki
i ograniczenia do działania, prowadzącą stałą działalność przyjętą przez państwo
jako służącą interesowi publicznemu. Może być traktowana jako jedna organizacja,
złożona z innych, a w konsekwencji z ludzi wyposażonych w niezbędne narzędzia
i działających na podstawie i w ramach określonych przez obowiązujące prawo.
Podmioty tworzące administrację publiczną są ze sobą powiązane zarówno
hierarchicznie, jak i poziomo, czyli występują podmioty nadrzędne i podrzędne oraz
podmioty współpracujące.
„Podstawą działania administracji publicznej jest obowiązujące prawo, które
jest źródłem obowiązków i ograniczeń. Zapewnia ona stabilne funkcjonowanie
państwa. Celem jej działania jest służenie interesowi publicznemu.”7
Zadaniem administracji jest zapewnienie funkcjonowania państwa
i przestrzeganie praw człowieka. Aby zapobiec nadużywaniu przymusu
państwowego i zapewnić realizację zadań, administracja publiczna musi działać na
podstawie prawa i w jego graniach.
Zazwyczaj realizuje swoje działania w warunkach uprzywilejowanej pozycji.
Oznacza to, że z jednej strony nie musi konkurować na rynku, a z drugiej strony,
z powodu braku możliwości pozyskiwania cennych pracowników w wielu
specjalnościach, musi sama kształcić swoich pracowników.
Reasumując, administracja publiczna to część aparatu państwowego powołana
do realizacji zadań publicznych.
Gospodarowanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
Gospodarowanie zasobami ludzkimi jest działaniem przebiegającym
w określonej kolejności i prowadzącym do zapewnienia urzędowi odpowiednich
pracowników we właściwym miejscu i czasie. Działania są skupione przede
wszystkim wokół procesów personalnych, związanych z przyjmowaniem osób do
pracy, ich funkcjonowaniem w pracy oraz odchodzeniem z niej.
Wielu autorów, specjalizujących się w problematyce administracji publicznej,
wskazuje różne możliwości podziału gospodarowania zasobami ludzkimi.
Przykładowo, J. Kowalik wyodrębnia następujący zestaw funkcji dla administracji
samorządowej:”
• rekrutacja/dobór;
• przesunięcia/awanse;
• system wynagradzania;
• zwolnienia/odwołania.” 8
B. Kożuch9 wskazuje na następujące funkcje gospodarowania zasobami
ludzkimi w administracji publicznej:
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H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 93.
J. Itrich-Drabarek, A. Filak, K. Mroczka, Administracja rządowa XXI wieku. Szanse, wyzwania
i zagrożenia, Warszawa, 2013, s. 158.
T. Rostowski, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Warszawa 2012,
s. 23.
J. Kowalik, Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skuteczności
samorządów miejskich, Kielce 2004, s. 201.
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• planowanie zatrudnienia;
• rekrutacja pracowników;
• selekcja kadr;
• ocenianie pracowników;
• wynagrodzenie pracowników;
• zarządzanie karierą zawodową.
Jeszcze inny podział proponuje J. Partyka-Pojęta10:
• planowanie;
• rekrutacja;
• dobór kadry;
• utrzymanie;
• ocena;
• rozwój;
• stosunki międzyludzkie determinujące kulturę.
Według Zarządzenie nr 6 Szefa Służby Cywilnej z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, „obszar
zarządzania ludźmi:
• organizacja zarządzania ludźmi;
• nabór i wprowadzenie do pracy;
• motywowanie;
• narzędzia work-life balance;
• rozwój i szkolenia;
• rozwiązanie stosunku pracy.”11
Wskazane powyżej przykłady wskazują na cztery wspólne, podstawowe
funkcje, tj. planowanie, organizowanie, motywowanie i rozwój, gdyż bez nich nie ma
gospodarowania zasobami. Jednakże w poniższych rozważaniach skupię się na
naturalnym przebiegu gospodarowania zasobami ludzkimi, za którego główną
przesłankę przyjęłam cykl życia pracownika w organizacji, obejmujący działania
z zakresu organizacji stanowiska pracy, wynagradzania, doboru, oceny i rozwoju
oraz ruchu kadr.
W dążeniu do efektywnego gospodarowania zasobami ludzkimi zostały
określone standardy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
(zmiana Zarządzenie nr 7 Szefa Służby Cywilnej z dnia 16 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi
w służbie cywilnej, Zarządzenie nr 6 Szefa Służby Cywilnej z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej,
zarządzenie numer 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r.), mające za
zadanie sprawnie wspierać realizację misji i aspiracji urzędu oraz podwyższyć
poziom satysfakcji i zadowolenia pracowników urzędu.
Proces gospodarowania zasobami ludzkimi zapewnić musi obiektywizm
i jawność podstawowych kryteriów decyzji kadrowych, takich jak: przyjęcie, rozwój,
awanse i podwyżki płac, czy zwolnienie.12

J. Partyka-Pojęta, Zarządzanie w organach administracji publicznej, Chorzów 2004, s. 33.
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zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, Warszawa 2020, s. 4.
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Nabór zasobów ludzkich do służby
Prawidłowe funkcjonowanie administracji publicznej zaczyna się od naboru
zasobów ludzkich do służby. Nabór to jeden z kluczowych procesów w obszarze
gospodarowania zasobami ludzkimi. Znalezienie odpowiedniego pracownika,
posiadającego kwalifikacje i doświadczenie odpowiadające oczekiwaniom, nie jest
zadaniem łatwym.
Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, każdy obywatel ma prawo do informacji
o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby jest otwarty oraz
konkurencyjny. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (BIP KPRM),
Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, który poszukuje pracowników oraz
w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie tego urzędu.
O zatrudnienie może ubiegać się osoba, która spełnia następujące
wymagania:13
• jest obywatelem Polski, bądź Unii Europejskiej albo innego państwa, którego
obywatele, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego, mogą podejmować zatrudnienie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (stanowiska, o które mogą ubiegać się
cudzoziemcy, nie mogą jednak być związane z bezpośrednim lub pośrednim
wykonywaniem władzy publicznej, ani ochroną generalnych interesów
państwa);
• korzysta z pełni praw publicznych;
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
• posiada kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy (szczegółowe
informacje o wymaganiach stawianych kandydatom zawarte są
w ogłoszeniu o naborze);
• cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Podobnie jak ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko, obowiązkowi podlega
ogłoszenie o wyniku tego naboru (imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania
wybranego kandydata lub informacja o niewybraniu żadnej spośród osób
aplikujących na obsadzane stanowisko).
W odniesieniu na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, ustawodawca określił
dodatkowe wymagania dla kandydatów, np.: „posiada tytuł zawodowy magistra lub
równorzędny; nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz
zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; posiada
kompetencje kierownicze; spełnia wymagania określone w opisie stanowiska pracy
oraz w przepisach odrębnych.” 14
Warto zwrócić uwagę na fakt, że od 26 listopada 2008 r., obowiązująca zmiana
ustawy o służbie cywilnej oraz niektóre inne ustawy wprowadziły zasady
pierwszeństwa w zatrudnieniu w służbie cywilnej osób niepełnosprawnych.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz. U. z 2008 r., nr 227, poz. 1505, z późn. zm,
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Wszyscy kandydaci podlegają weryfikacji i ocenie na jednolitych
i konkurencyjnych zasadach – osoby niepełnosprawne, na poszczególnych etapach
naboru, traktowane są na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane
stanowisko. Wszyscy kandydaci muszą spełniać niezbędne wymagania.
Dodatkowo, spełnienie w największym stopniu wymagań dodatkowych/pożądanych
zwiększa szansę na znalezienie się w gronie wyłonionych najlepszych kandydatów.
Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu, sprawdzana jest cała dokumentacja,
referencje kandydata. Przeprowadzane są rozmowy, sprawdzany jest poziom
wiedzy kandydatów, ich doświadczenie zawodowe. W wielu przypadkach
przeprowadzane są pisemne egzaminy kwalifikacyjne. Kandydat rozmawia nie tylko
z pracownikiem odpowiedzialnym za zatrudnienie, ale również z przyszłymi
współpracownikami i innymi osobami; stosuje się wywiad grupowy.15
Decyzja o wyborze kandydata jest bardzo ważna i powinna być podjęta
w sposób bezstronny i obiektywny, za pomocą niektórych lub wszystkich technik
selekcyjnych.16
Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia, w każdym przypadku, podejmuje
dyrektor generalny urzędu, lub kierownik urzędu wykonujący zadania dyrektora
generalnego.
Oprócz zewnętrznego naboru, coraz częściej w urzędach funkcjonuje
poszukiwanie pracowników wewnątrz organizacji lub w innym urzędzie (w ramach
służby cywilnej). Oprócz oczywistych zalet tego rozwiązania, jakimi są wiedza
o przenoszonym pracowniku, czy krótszy okres adaptacji, warto zaznaczyć, że
możliwość objęcia innego stanowiska pracy jest znakomitym narzędziem
wspierającym rozwój zawodowy pracownika, motywującym do podnoszenia
kompetencji nie tylko w zakresie wynikającym z dotychczasowych obowiązków.
Procedura oparta na konkurencji osób ubiegających się o stanowisko sprzyja
trafniejszemu wyborowi najlepszego kandydata, a ponadto Standardy Szefa Służby
Cywilnej zalecają wprowadzenie zasad organizowania naborów wewnętrznych.
Przyjęcie do pracy w administracji publicznej
Przyjęcie nowego pracownika do pracy nie oznacza zakończenia procesu jego
zatrudnienia. Następuje teraz adaptacja zawodowa i społeczna pracownika
w nowym miejscu pracy. Terminem „adaptacja zawodowa” określa się dostosowanie
człowieka do warunków fizycznych i społecznych środowiska, co oznacza
przystosowanie się nowo przyjętych pracowników do pełnienia nowej roli zawodowej
i społecznej. Adaptacja zawodowa odnosi się przede wszystkim do tych osób, które
po raz pierwszy podejmują pracę zawodową oraz zmieniają miejsce pracy lub
charakter zajęcia. Proces adaptacji zawodowej ma istotne znaczenie, wiąże się
bowiem z przystosowaniem zawodowym i społecznym pracowników.
Program adaptacji powinien obejmować następujące fazy adaptacji zawodowej
i społecznej:
• wprowadzenie na stanowisko pracy;
• wstępny staż pracy;
• ocena wyników i wnioski dotyczące dalszego rozwoju zawodowego
pracownika.
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Ważnym elementem procesu adaptacji jest wprowadzenie na stanowisko
pracy. Życzliwe potraktowanie „nowego” pracownika przez środowisko, w którym
podjął pracę, sprzyja wytworzeniu atmosfery współdziałania i chęci do pracy. Ważny
jest również wstępny instruktaż na stanowisku pracy, przeprowadzony przez
bezpośredniego przełożonego. Instruktaż ten powinien obejmować nie tylko
podstawowe informacje o zadaniach pracownika i obsłudze urządzeń oraz
przepisach bhp. Bardzo ważne są informacje o organizacji zakładu, o przełożonych
oraz zwyczajach panujących w zespole pracowniczym. Właściwe wprowadzenie do
pracy daje pracownikowi poczucie większej pewności siebie i wpływa na silniejsze
emocjonalne związanie się z zespołem pracowniczym, do którego został przyjęty.
Pracownik, podejmujący po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, kierowany
jest przez dyrektora generalnego urzędu do odbycia służby przygotowawczej,
z wyjątkiem absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Celem służby
jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do właściwego
wykonywania obowiązków służbowych. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż
4 miesiące i kończy się nie później niż z upływem 8 miesięcy od podjęcia pracy przez
pracownika. Otrzymanie oceny pozytywnej wiąże się z zawarciem umowy o pracę
na czas nieokreślony.
Służba przygotowawcza jest jednym z etapów kariery zawodowej urzędnika,
a jej właściwa organizacja ma wpływ na profesjonalizm członków korpusu służby
cywilnej.
Ustawa wyznacza następujące etapy kariery urzędniczej w służbie cywilnej:
umowa na czas określony, służba przygotowawcza, umowa na czas nieokreślony,
postępowanie kwalifikacyjne, możliwość ubiegania się o wyższe stanowisko.
Członkowie korpusu służby cywilnej zobowiązani są „przestrzegać Konstytucji
RP i innych przepisów prawa, chronić interesów państwa oraz prawa człowieka
i obywatela, racjonalnie gospodarować środkami publicznymi, rzetelnie,
bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania, dochowywać
tajemnicy ustawowo chronionej, rozwijać wiedzę zawodową, a także godnie
zachowywać się w służbie i poza nią.”17 Członkowie korpusu, przy wykonywaniu
obowiązków służbowych, nie mogą kierować się interesem jednostkowym ani
grupowym. Nie wolno im publicznie manifestować poglądów politycznych, ani
uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej, zakłócającej normalne
funkcjonowanie urzędu. Nie wolno im również łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej
z mandatem radnego.
Ustawa o służbie cywilnej zakazuje członkom korpusu służby cywilnej
podejmowania dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora
generalnego urzędu, ani też wykonywania czynności lub zajęć sprzecznych
z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby
cywilnej.
Rozwój pracowników administracji publicznej
Gospodarowanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej wiąże się też
z rozwojem zawodowym, rozumianym jako proces podnoszenia kwalifikacji
zatrudnionych, ukierunkowany na poprawę sprawności ich działania. Rozwój
17
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osobisty i zawodowy wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji, np. poprzez
samodoskonalenie się czy udział w szkoleniach.
Administracja publiczna to wyjątkowy kapitał organizacji, warty szczególnych
zabiegów, a inwestycja w „zasoby ludzkie” jest wysoce opłacalna. Można nawet
powiedzieć, że rozwój zasobów ludzkich stanowi zasadniczą strategię przeżycia
i rozwoju organizacji. Rozwój pracowników powinien więc być podstawową
wartością zarówno dla organizacji, jak i dla samego pracownika.18
Zagadnienie rozwoju pracowników reguluje, poza ustawą o służbie cywilnej,
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.
Analizując systemy szkoleniowe w administracji publicznej można stwierdzić,
że:19
• szkolenie kadry urzędniczej, w większości państw, jest traktowane jako
sposób na poprawę jakości świadczonych usług;
• systemy szkoleń są narzędziem doskonalenia kompetencji;
• szkolenia uwzględniają przemiany społeczno-gospodarcze dokonujące się
w poszczególnych państwach (np. rozwój gospodarczy, problemy
globalizacji i informatyzacji itp.).
Zgodnie z tymi dokumentami, w służbie cywilnej organizowane są następujące
szkolenia:
• centralne;
• powszechne;
• w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu
służby cywilnej;
• specjalistyczne.
System szkoleń w służbie cywilnej jest zdecentralizowany, co wynika z faktu,
że poza szkoleniami centralnymi, pozostałe szkolenia są planowane, organizowane
i nadzorowane przez dyrektora generalnego urzędu. Proces związany
z organizowaniem szkoleń centralnych należy do kompetencji Szefa Służby
Cywilnej.
Równolegle ze szkoleniami centralnymi organizowane są szkolenia
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Według aktualnych Standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w służbie
cywilnej zalecane jest korzystanie z różnych form rozwoju np. tj.:
a) „szkolenie;
b) samodoskonalenie (np. lektura literatury fachowej i orzecznictwa);
c) doskonalenie w działaniu (np. udział w stażach, zespołach zadaniowych,
wykonywanie analiz, ekspertyz, dodatkowych zadań, pełnienie zastępstw);
d) uczenie się od innych (np. instruktaż, mentoring, coaching, konsultacje,
wizyty studyjne);
e) development center.
Zaleca się, aby dyrektor generalny urzędu określił zasady i wdrożył narzędzia
zarządzania wiedzą w urzędzie, np.:
a) newsletter;
b) intranet/portal wewnętrzny;
M. Crosier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, Warszawa
1993, s. 27.
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c) telekonferencje;
d) kaskadowe dzielenie się wiedzą;
e) bazy danych/bazy wiedzy;
f) narzędzia do pracy grupowej;
g) podręczne biblioteki.”20
W urzędach są coraz częściej organizowane szkolenia wewnętrzne, które
polegają na dzieleniu się wiedzą wewnątrz urzędu, pomiędzy pracownikami.
Pozwala to na przełożenie uzyskanej wiedzy na osobiste doświadczenia pracownika
i dostosowanie przekazywanej wiedzy np. do specyfiki urzędu. Szkolenia
wewnętrzne mogą polegać także na przekazywaniu szerokiemu gronu pracowników
materiałów szkoleniowych lub prezentacji. Zaletą szkoleń wewnętrznych jest ich
bezkosztowość, co pozwala na ich stosowanie nawet w sytuacji ograniczonych
środków budżetowych na profesjonalny rozwój pracowników.21
Nadrzędnym celem procesu szkoleniowego są zmiany postaw, zachowań,
wiedzy i umiejętności członków korpusu służby cywilnej oraz zespołów. Pozwoli to
na utrzymanie lub zwiększenie profesjonalizmu osób zatrudnionych w urzędzie oraz
będzie wpływało na pozytywne zmiany w kulturze organizacji. Tak więc wpływ
procesu szkoleniowego na efektywność i skuteczność indywidualną poszczególnych
osób jak i zespołów, a także na realizację celów urzędu odbywa się za
pośrednictwem
rozwoju
kompetencji.
Celami
szczegółowymi
procesu
szkoleniowego są więc: dostarczenie niezbędnych informacji, dostarczenie
potrzebnej wiedzy i niezbędnych umiejętności, dostarczenie i unifikacja narzędzi
wykorzystywanych w procesie, umożliwienie dzielenia się wiedzą w instytucji,
odpowiednie zmotywowanie członków korpusu służby cywilnej, niezależnie od
zajmowanego stanowiska pracy.
Zakres zasad związany z organizacją szkoleń reguluje Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.
Rozwój i szkolenia to jeden z pięciu obszarów, które są przedmiotem
standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Zgodnie z nimi,
działania w tym obszarze prowadzi się w celu podwyższania jakości realizowanych
w urzędzie zadań i budowania zaangażowania pracowników w pracę na rzecz
urzędu. Ważne jest także, aby kierownictwo urzędu podejmowało świadome decyzje
zorientowane na realizację celów urzędu, w powiązaniu z zarządzaniem zasobami
ludzkimi.
Jednym z celów efektywnie działającej organizacji powinien być zatem
zrównoważony i spójny sposób wspierania rozwoju kompetencji swoich
pracowników. Jako kompetencje należy tu rozumieć wiedzę, umiejętności,
uzdolnienia, style działania, osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne
cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania
rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami organizacji.

D.D. Urbański, Zarządzenie nr 6 Szefa Służby Cywilnej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie standardów
zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, Warszawa 2020, s. 16.
21
D. Zduńczyk, Monitoring wdrożenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
w obszarze rozwoju i szkoleń, w: Przegląd Służby Cywilnej, Departament Służby Cywilnej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów nr 6(27), Warszawa 2013, s. 59.
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Ocena i motywacja pracowników administracji publicznej
Rozwój zawodowy pracownika musi podlegać określonemu nadzorowi ze
strony pracodawcy, a w połączeniu z kontrolą osiąganych wyników konieczne staje
się systematyczne ocenianie wywiązywania się z nałożonych obowiązków.
„Pierwsza ocena w służbie cywilnej jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie
8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy i nie później niż miesiąc przed upływem
okresu, na który została zawarta umowa o pracę ocenianego.”22
Ocena obejmuje zazwyczaj ilościowe i jakościowe aspekty organizacyjnego
funkcjonowania poszczególnych osób i odpowiada na pytania: czy i w jakim stopniu
pracownik „pasuje” do konkretnego stanowiska pracy. System ten jest sprzężony
z systemem wynagrodzeń obowiązującym w danej organizacji i służy między innymi
zapewnieniu jego motywacyjności.23
Nowoczesny system ocen pracowników, aktualizowany stosownie do potrzeb,
elastyczny, obiektywny, systematyczny, przejrzysty, jest w efekcie sposobem
mobilizacji pracowników, uświadamiania im ich możliwości rozwojowych oraz celu,
z którym powinni identyfikować swoje potrzeby. Taki system oceniania pracowników
pełni funkcje motywacyjne i rozwojowe. Sprawny i właściwie przygotowany system
ocen umożliwia wzrost efektywności działania pracowników, a przez to całej firmy.24
Ocena osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych ma na celu m.in.
poprawę jakości pracy urzędu, a także usprawnienie pracy samego urzędnika.
Ocenie poddaje się sposób realizacji obowiązków na zajmowanym stanowisku.
Podczas oceniania pracownika wartościuje się cechy osobowe, postawy,
zachowania oraz poziom wykonywania zleconych zadań. Zakres oceny służby
cywilnej reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r.
w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników
służby cywilnej i pracowników służby cywilnej.
W stosunku do służby cywilnej ocena zawiera wnioski dotyczące
indywidualnego programu rozwoju zawodowego. W związku ze znacznie wyższymi
wymaganiami stawianymi wobec służby cywilnej i równoczesnej gwarancji
stabilności zatrudnienia, pracownik mianowany może być zwolniony z pracy tylko
przy zachowaniu odpowiedniej procedury.
Pracownicy zatrudnieni w administracji publicznej są jej zasobami. Zasoby
ludzkie zwiększają swoją wartość w zależności od tego, w jaki sposób są
gospodarowane. Obok kompetencji i doświadczenia, istotnym składnikiem zasobu
jest motywacja. Obniżenie poziomu motywacji wyraźnie obniża realną wartość
zasobu i zdolność do realizacji założonych celów. Ta prawidłowość dotyczy także
służby cywilnej.
„Motywowanie pracowników polega na wpływaniu na zachowanie się
podwładnego za pośrednictwem takich bodźców, które zostaną przez niego
przekształcone w motywy. Motywem jest pragnienie, chęć, zamiar, zainteresowanie
się czymś, sprawiające, że jednostka wykazuje gotowość celowego zachowania się,
które może polegać na podjęciu lub zaniechaniu działania. Motywacja jest natomiast
zintegrowanym zespołem motywów.”25
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz. U. z 2008 r., nr 227, poz. 1505, z późn. zm,
art. 38 ust. 1, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082271505/U/D20081505Lj.pdf
(dostęp: 10.07.2022).
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A. Wajda, Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Warszawa 2003, s. 150.
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A. Tokarz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Warszawa 2008, s. 110.
25
J. Reykowski, Zasady motywowania kadr w przedsiębiorstwie. Personel 1998, nr 1, Warszawa 1998.
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„Motywowanie to przedsięwzięcie o tyle trudne, że jest dopiero wtedy w pełni
skuteczne, jeśli opiera się na szerokiej gamie narzędzi oddziaływania. W innym
znaczeniu, motywowanie polega na zespole oddziaływań ukierunkowanych na
spowodowanie osiągnięcia zamierzonych celów i efektów oraz oczekiwanych
postaw i zachowań ludzi w danej organizacji.”26
„Motywowanie oznacza także oddziaływanie na organizację, które powoduje,
że ludzie zachowują się w określony sposób.”27
„Motywację opisać można jako zachowanie ukierunkowane na cel. Ludzie są
motywowani, gdy spodziewają się, że tryb postępowania doprowadzi ich do
osiągnięcia celu i cenionej nagrody – takiej, która zaspokoi ich potrzeby.”28
Motywacja do pracy jest więc funkcją przekonania pracowników, że ich
zachowanie i związany z nim wysiłek w procesie pracy prowadzi do efektywnego
wykonania powierzonych im zadań, oraz że osiągnięte wyniki zapewnią im
uzyskanie nagród mających dla nich pozytywną wartość.
Wyraża się to w następującej formule motywacji do pracy:29
potrzeby

efekty pracy

nagrody

zaspokojenie potrzeb

W
motywowaniu
podwładnego
powinno
stosować
się
bodźce
o przeciwstawnych kierunkach (pozytywne i negatywne) oraz różnym natężeniu
(wysoka lub niska nagroda/kara). W procesie motywowania kierownik posługuje się
bodźcami materialnymi i niematerialnymi, które mogą i powinny się uzupełniać;
z awansem wiąże najczęściej wyższe wynagrodzenie. W motywowaniu należy więc
uwzględniać obie grupy bodźców. W prawidłowo ustawionym systemie
wynagradzania, płaca jest ściśle powiązana z umiejętnościami (klasyfikacjami),
efektywnością i odpowiedzialnością, a także wymaganiami umysłowymi i fizycznymi.
Oddziaływanie na podwładnego jest tym bardziej skuteczne, w im większym stopniu
odbywa się w zgodzie z określonymi zasadami.30
A. Pocztowski31 wyróżnia dwa rodzaje motywacji:
• motywację wewnętrzną – określający motywację jako wewnętrzną siłę i stan
regulujący zachowania ludzi w środowisku pracy, tj. uruchamiający do
osiągnięcia celów zawodowych;
• motywację zewnętrzną – określający motywację jako konfigurację
zewnętrznych
czynników
oddziałujących
na
zachowanie
ludzi
i decydujących o ich sile oraz trwałości.
Do podstawowych narzędzi motywowania należą:32
• środki przymusu – cechują się dużym stopniem imperatywności,
wynikającym z zagrożenia sankcją. Oczekiwane zachowanie jest wyraźnie
określone przez motywującego i narzucone pracownikowi;
• środki perswazji – polegają na zmienianiu postaw i zachowań ludzi oraz
stanu ich umysłów. Są środkiem zmieniającym nie tylko osobowość

T. Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Warszawa 2001, s. 142.
A. Pocztowski (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2002, s. 81.
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człowieka, ale i jego sytuację zawodową;
• środki zachęty – określają nagrodę w zamian za oczekiwane zachowanie
(działanie). Wynagrodzenia należą niewątpliwie do tej grupy.
Praca w administracji publicznej kojarzy się z bezpieczeństwem pracy
i gwarancjami socjalnymi w sektorze publicznym, które tworzą swoisty fundament
motywowania potencjalnych kandydatów do pracy w administracji. Ów fundament
wynika z ogółu uwarunkowań instytucjonalnych i centralnych regulacji oraz
z indywidualnych motywów ludzkich, a nie z postaw i zachowań kierownictwa
urzędu.
Ważną rolę w zakresie motywowania pracowników w administracji odgrywają
motywatory niezależne od wyników pracy, ale wpływające m.in. na emocjonalne
przywiązanie pracowników do urzędu, satysfakcję z pracy, integrację
wewnątrzorganizacyjną, identyfikację z miejscem pracy, lojalność, wzajemne
zaufanie itd.
Wbrew powszechnej opinii, rolą systemów motywacyjnych jest nie tylko
zatrzymanie pracownika w miejscu pracy. Dzięki odpowiednim motywatorom, firma
może osiągnąć znacznie więcej – zbudować lojalność i przywiązanie,
a jednocześnie zwiększyć wydajność i satysfakcję pracowników.33
Niezwykle trudno motywować ludzi do pełnienia funkcji społecznych. Potrzebne
jest zaufanie do administracji publicznej, a samo zaufanie jest wartością kruchą. Do
aktualnie istniejących możliwości motywacyjnych można zaliczyć niematerialne
narzędzia motywacyjne, które stanowią istotny element motywowania. W związku
z tym, w zarządzeniu numer 6 Szefa Służby Cywilnej, określone zostały zalecenia,
„aby korzystać z niematerialnych narzędzi motywacyjnych takich, jak:
a) pochwały;
b) wyróżnienia;
c) narzędzia work-life balance;
d) budowanie przyjaznej atmosfery zespołu;
e) usprawnianie komunikacji;
f) stwarzanie warunków do samorealizacji;
g) kierowanie na szkolenia;
h) powierzanie nowych i interesujących zadań;
i) zwiększanie zakresu odpowiedzialności i samodzielności;
j) optymalizowanie organizacji pracy.”34
Ważne jest, aby osoby kierujące pracownikami starły się rozpoznać potrzeby
swoich podwładnych i w indywidualny sposób dopasować narzędzia motywacyjne.
„Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia
zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatku za
wieloletnią pracę w służbie cywilnej.35” „Dyrektor generalny urzędu ustala wysokość
wynagrodzenia zasadniczego członka korpusu służby cywilnej uwzględniając
w szczególności:
a) wynik wartościowania stanowiska pracy;
b) ocenę pracy, w tym przede wszystkim poziom kompetencji i wyniki
A. Rochala, Motywacja na miarę potrzeb, Personel i zarządzanie, nr 4/265, Warszawa 2012, s. 91.
D.D. Urbański, Zarządzenie nr 6 Szefa Służby Cywilnej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie standardów
zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, Warszawa 2020, s. 12.
35
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz. U. z 2008 r., nr 227, poz. 1505, z późn. zm,
art. 85 ust. 1, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082271505/U/D20081505Lj.pdf
(dostęp: 10.07.2022).
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pracy;
c) uwarunkowania rynku pracy;
d) tylko te kompetencje pracownika, które wiążą się z jego zadaniami lub w inny
sposób mogą być przydatne dla funkcjonowania urzędu.
Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej powinno być
ustalane niezależnie od otrzymywanych dodatków, a w szczególności nie może być
zmniejszane w związku z przyznaniem dodatków lub zwiększeniem ich wysokości.
Dyrektor generalny urzędu dba o to, aby różnice w wysokości wynagrodzenia
zasadniczego pomiędzy stanowiskami pracy wynikały z ich hierarchii, a przez to
motywowały do rozwoju i awansowania.”36
W administracji nie ma możliwości zapewnienia np. udziału w zyskach. Nie ma
możliwości przydzielenia pracownikom części kwoty zaoszczędzonej w wyniku
prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami finansowymi. W urzędach
administracji publicznej do rutyny doprowadza istnienie rozbudowanego świata
norm społecznych, prawnych, jakościowych. Wtedy też potrzebne jest indywidualne
przekonanie, że warto służyć innym, warto im pomagać.
Wynagrodzenie jest również uchwytnym miernikiem wartości jednostki dla
organizacji.37 Jeśli pracownicy nie zarabiają tyle, by zrealizować swoje podstawowe
cele ekonomiczne, będą szukali pracy gdzie indziej. Podobnie, jeśli są przekonani,
że ich wkład pracy nie jest przez organizację doceniany, mogą odejść lub
wykazywać niedobre nawyki w pracy, niskie morale i małe zaangażowanie w sprawy
organizacji.
Poza zasadniczym wynagrodzeniem, pracownicy mogą otrzymywać beneficja
powiązane z pracą, nazywane dochodami pozapłacowymi, takie jak: dodatkowe
ubezpieczenie, akcje, udziały, subsydia mieszkaniowe, samochód służbowy,
ryczałty samochodowe, pomoc prawną i finansową itp.38
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, „członkom korpusu służby
cywilnej, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, można przyznać nagrodę
ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród w służbie cywilnej.”39
Nagrody przyznawane są za fakt szczególnie dobrego wykonania obowiązków
z uwzględnieniem ilości, jakości i złożoności wykonywanej pracy, a także
samodzielności i zaangażowania pracownika.
Zakończenie
Z punktu widzenia zasobów ludzkich, konieczne staje się nie tylko ciągłe
nabywanie coraz to nowszej wiedzy i umiejętności, ale i nieustanna praca nad
zmianą własnych postaw wobec zachodzących zmian, w tym redukowanie
związanych z nimi oporu i obaw.40
Istniejące nowoczesne narzędzia gospodarowania zasobami ludzkimi, które są
już wykorzystywane w służbie cywilnej, to m.in. opis i wartościowanie stanowiska
pracy, rekrutacje prowadzone w oparciu o jasne procedury uwzględniające
obowiązujące przepisy, plany doskonalenia zawodowego, realizacja szkoleń i oceny
D.D. Urbański, Zarządzenie…dz. cyt., s. 10.
R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2002, s. 444.
38
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ludzkimi w służbie cywilnej w obszarze motywowania, w: Przegląd Służby Cywilnej, Departament
Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nr 6(27), Warszawa 2013, s. 44.
40
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okresowe. Ich zadaniem jest zapewnienie odpowiednich i zaangażowanych
pracowników.
Współczesne państwo, jako organizacja społeczeństwa globalnego, odpowiada
za całokształt warunków życia, bezpieczeństwa i dobrobytu. Powinno przykładać
wagę do jakości personelu jaki zatrudnia oraz sposobu zarządzania nim.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie gospodarowania zasobami
ludzkimi w administracji publicznej. Autor publikacji wskazuje na główne zadania
Szefa Służby Cywilnej z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, określone
mianem standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Zaliczają do nich nabór,
szkolenia, rozwój, ocena, motywacja itd.
Słowa kluczowe: administracja, administracja publiczna, gospodarowanie
zasobami ludzkimi, standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej,
nabór, adaptacja, rozwój, szkolenia, motywacja, ocena, wynagrodzenie.
Summary
The aim of this article is to present human resource management in public
administration. The author of the publication indicates the main tasks of the Head of
the Civil Service in the field of human resource management, defined as human
resource management standards. These include recruitment, training, development,
evaluation, motivation, etc.
Key words: administration, public administration, human resource
management, human resource management standards in the civil service,
recruitment, adaptation, development, training, motivation, evaluation, remuneration
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Z UWAGI NA PRACĘ ZDALNĄ W CZASIE PANDEMII
Wstęp
Pojęcie pracy zdalnej jest znane od lat 60-tych XX wieku, a popularyzatorem
tego terminu był Jack Nilles. Zdefiniował on pracę zdalną jako możliwość realizacji
obowiązków na odległość, bez fizycznego przemieszczania się do pierwotnego
miejsca pracy oraz przesyłanie jej efektów za pomocą technik informatycznych,
dostępnych w sieciach komputerowych, czy teleinformatycznych.1 Praca zdalna,
która wykonywana jest najczęściej w miejscu zamieszkania, nabrała nowego
znaczenia w 2020 roku, gdy ogłoszono pandemię i pierwsze przypadki zakażenia
wirusem SARS-CoV-2. Zagrożenie chorobą, konieczność izolacji społecznej oraz
wprowadzenie okresów kwarantanny, wymusiły zmianę sposobu realizacji pracy.
Zostało to sformalizowane wraz z wprowadzeniem tzw. Specustawy z dn. 2 marca
2020 r. dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.2 Na podstawie Specustawy, pracodawca
może skierować pracownika do realizacji pracy w sposób zdalny na określony czas,
poza miejscem stałego jej wykonywania. Najbardziej popularną formą pracy zdalnej
w czasie pandemii stała się praca w domu – tzw. home office.
Warto zauważyć, że realizacja pracy zdalnej nie jest możliwa we wszystkich
sektorach, gdyż nie zawsze można przenieść proces pracy poza miejsce specjalnie
do tego przygotowane. Tak więc, o ile na przykład pracownicy biurowi, wykonujący
swoje obowiązki przy wykorzystaniu komputera, mogli zostać w domach, o tyle
pracownicy produkcyjni musieli przy zachowaniu restrykcyjnych zasad higieny,
nadal pracować na halach produkcyjnych. Część branż w czasie epidemii musiała
czasowo całkowicie zawiesić swoje funkcjonowanie, jak np. turystyka, czy
gastronomia. Wynikało to z ogłoszenia okresu tzw. lockdownu, czyli zakazu
wychodzenia z domu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa epidemicznego i dalej
tzw. lockdownu gospodarczego, czyli zamknięcia działalności wybranych sektorów.
Realizacja pracy w sposób zdalny niesie z sobą zmiany w funkcjonowaniu firmy,
dotyczące organizacji pracy, komunikacji, czy sposobu kierowania pracownikami.
W sposób planowany bądź spontaniczny, kultura firmy podlega przekształceniom,
które warunkowane są przez nową sytuację.

1
2

J.M. Nilles, The telecommunications – transportation trade off: Options for tomorrow, Wiley1976, s. 87.
KOLS, praca zdalna – definicja, wymogi, wątpliwości, https://kols.pl/praca-zdalna-definicja-wymogiwatpliwosci/ (dostęp: 12.03.2022).
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Pojęcie organizacji i kultury organizacyjnej
Jak wskazuje Andrzej Koźmiński, pojęcie organizacji można rozpatrywać
z trzech perspektyw: rzeczowej, atrybutowej i czynnościowej.3 W ujęciu rzeczowym,
organizacja to obiekt charakteryzujący się cechami, które wyróżniają go spośród
innych. W znaczeniu atrybutowym, organizacja jest cechą określającą sposób
złożoności zorganizowania (np. organizacja macierzowa). W ujęciu czynnościowym,
pod pojęciem organizacji rozumieć należy dynamiczny proces tworzenia, czyli
czynność zwaną inaczej organizowaniem (np. organizowanie zespołu). Można
mówić również o organizacji w ujęciu systemowym. System to „zbiór celowo
wyodrębnionych elementów w czasoprzestrzeni, na którym zdefiniowano relację
o pewnych właściwościach”,4 jak pisze Krupski. Organizacja w tym rozumieniu
będzie systemem całościowym.
Model organizacji według Harolda J. Leavitta przewidywał cztery główne
podsystemy. Są to cele i ludzie, należące do podsystemów społecznych, oraz
technologia i struktura, tworzące podsystemy techniczne.5 Model ten został
przedstawiony poniżej (Rysunek nr 1).

Rysunek nr 1: Model organizacji H.J. Leavitta.
Źródło: J. Karcz, Organizacja jako system, [w:] Zarządzanie, organizacje i organizowanie –
przegląd perspektyw teoretycznych, K. Klincewicz (red.),Wydawnictwo Naukowe Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 211.

Jak widać, podsystemy te wzajemnie oddziałują na siebie oraz mają wpływ na
otoczenie. Składowe poszczególnych podsystemów są następujące:
• cele – misja, zadania, wiązka celów oraz drzewo celów;
• ludzie – postawy, kwalifikacje, wartości oraz umiejętności, motywacje,
uzdolnienia, stosunki międzyludzkie;
• technologia – wytwarzanie, know-how oraz przetwarzanie dokumentacji;
A.K. Koźmiński, Zarządzanie, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2011, s. 29.
4
R. Krupski, Podstawy organizacji i zarządzania, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania
i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004, s. 14.
5
J. Karcz, Organizacja jako system, [w:] Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw
teoretycznych, K. Klincewicz (red.),Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 211.
3
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• struktura – schemat organizacyjny, zakres czynności, obowiązująca
hierarchia, a także instrukcje.6
Koncepcję Leavitta rozwinął Marcin Bielski. Opracował on systemowy model
organizacji (rysunek nr 2). Znalazł się tu dodatkowy element, jakim jest zarządzanie.
Zadaniem tego podsystemu jest oddziaływanie zarówno na inne podsystemy,
kształtowanie prawidłowej relacji między nimi, jak i dbanie o prawidłowe
współdziałanie z otoczeniem. Widoczna jest tu jeszcze jedna różnica. Podsystem
„ludzie” (Rysunek nr 2) zmienił nazwę na podsystem „psychospołeczny”.7

Rysunek nr 2: Systemowy model organizacji.
Źródło: M. Bielski, Modele organizacji, [w:] Podstawy teorii organizacji i zarządzania,
M. Bielski, Wydawnictwo. C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 39.

Rozwijanie koncepcji Leavitta pokazuje, jak ważne były jego założenia
odnoszące się do pojęcia organizacji. Leavitt wskazał bowiem na składowe, które
będą mieć znaczenie dla kształtowania kultury organizacyjnej.
Według modelu zarządzania 7S McKinseya, system organizacji składa się
z siedmiu elementów.8 Są to:
• strategia – jest to zapisana koncepcja funkcjonowania przedsiębiorstwa,
która jest rozłożona na dłuższy czas, zawiera zebrane cele i najważniejsze
sposoby działania aby je osiągnąć (strategy);
• systemy – określają, jak ma funkcjonować organizacja, według jakich
standardów i procedur ma się odbywać działanie (systems);
• struktury – określa powiązania między członkami oraz poszczególnymi
elementami organizacji (structure);
• wartości – są to obowiązujące w danych strukturach normy postępowania
i uznawane przez pracowników wartości (shared values);
• style – jest to określony sposób, w jaki kierownik zachowuje się w stosunku
do osób mu podwładnych (style);

6

7

8

A. Adamik, M. Matejun, Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, [w:] Podstawy zarządzania,
A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 44-45.
M. Bielski, Modele organizacji, [w:] Podstawy teorii organizacji i zarządzania, M. Bielski: Wydawnictwo.
C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 39
M. Ścigała, K. Tworek, J. Martan, Technologie informacyjne determinantą innowacyjności – aktualny
model organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” z. 68/2014, s. 417.
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• kwalifikacje – są to umiejętności, zasoby wszystkich członów zespołu jak
i poszczególnych osób, mogących przyczynić się do sukcesu danego
przedsięwzięcia (skills);
• pracownicy – wszystkie zatrudnione osoby tworzące organizację (staff).9
W rozważaniach na temat kultury organizacyjnej, warto zauważyć, że
w definiowaniu samego pojęcia kultura istnieją pewne niuanse i pojęcie to ma bardzo
szerokie znaczenie. Przez kulturę rozumiemy zarówno współczesną twórczość
człowieka, jak i wytwory z minionych okresów historycznych, które będą określać
dane społeczeństwo, czy epokę. Kultura może więc stanowić narzędzie komunikacji
między ludźmi w różnych okresach historycznych lub społeczeństwach. Można
mówić o niej w kontekście kultury danej społeczności, na przykład z typowymi dla
niej zachowaniami, wytworami sztuki, zasadami moralnymi, czy też
światopoglądem. Kultura tworzy konkretny system znaczeń, rozumiany szczególnie
przez społeczność, gdzie jest stosowana.10 Podkreśla się także, że każda dziedzina
może tworzyć własną, specyficzną dla siebie kulturę. Może ona mieć znaczenie
wartościujące, bądź próbować oddzielić to co naturalne od wytworów ludzkich i te
uważać za wytwór kultury.11
Kultura organizacyjna jest przykładem rozwinięcia pojęcia kultura i stanowi
ważną część środowiska wewnętrznego organizacji. Określa ona zestaw wartości,
przekonań, postaw, zachowań, czy zwyczajów, które opisują to, co jest dla niej
ważne i wedle jakiego klucza działa.12 Kultura organizacyjna opisuje normy
społeczne, sposób zarządzania, określony klimat organizacyjny, który wraz
z systemem wartości, wymogami dotyczącymi zachowania, pozytywnie stymuluje
pracowników.13
Kultura organizacyjna zrodziła się z różnych dziedzin nauki, między innymi
psychologii, socjologii, czy antropologii. Nauki te pozwoliły zwrócić uwagę, iż
w przedsiębiorstwie na efekty przekładające się na zyski, duże znaczenie mają
pracownicy i wytworzona atmosfera. Tym samym dostrzeżono wartość, także
niematerialną, jaką wnoszą ludzie do organizacji, nie będąc jedynie siłą roboczą.
Kultura organizacyjna ma znaczenie dla tworzącego się klimatu przedsiębiorstwa;
wpływ mają na to pracownicy ale również założenia przyjęte przez kierowników lub
właścicieli.14 Oznacza to, że każde miejsce pracy charakteryzuje się określoną
kulturą, specyficznymi relacjami między pracownikami.15
Edgar Schein wyróżnił kolejne poziomy kultury organizacyjnej. Zostały one
przedstawione na poniższym rysunku nr 3.

9

R. Krupski, op. cit., s. 20-21.
J. Hańderek, Pojęcia i definicje kultury, [w:] Filozofia kultury, P. Mróz (red.), Uniwersytet Jagielloński,
Kraków 2015, s. 25-26.
11
Encyklopedia PWN, hasło: kultura, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura;3928887.html,
(dostęp: 10.03.2022).
12
R.W. Griffin, Otoczenie organizacji i menedżerów, [w:] Podstawy zarządzania organizacjami.
R. W. Griffin, Wydawnictwo naukowe PWN SA, Warszawa 2020, s. 90
13
B. Nogalski, Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu
Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998, s. 105
14
M. Szeliga, Kultura organizacyjna a teoria nauk o zarządzaniu, [w:] Zarządzanie organizacjami,
P. Lenika (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno
2018, s. 314.
15
M. Kopczewski, B. Pączek, M. Tobolski, Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
produkcyjnym, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. II, R. Knosala (red.), Oficyna
Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016, s. 929.
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Rysunek nr 3: Model E. Scheina – poziomy kultury organizacyjnej.
Źródło: M. Kopczewski, B. Pączek, M. Tobolski, Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu
przedsiębiorstwem produkcyjnym, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. II,
R. Knosala (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją,
Opole 2016, s. 931.

Najbardziej widoczne, szczególnie dla osób z zewnątrz, będą artefakty, na które
składają się elementy wytworzone przez pracowników. Można wyszczególnić tu
chociażby język danej organizacji, artefakty behawioralne, takie jak np. wspólne
rytuały bądź ceremonie. Za ostatni artefakt uważa się wytwory fizyczne, takie jak
technologia lub sztuka.16
W kolejnej warstwie – norm i wartości, również można wyróżnić elementy,
ważne dla określenia kultury organizacyjnej. Warstwa ta jest mniej widoczna niż
poziom artefaktów, co sprawia, że trudniej ją dostrzec. Tworzą ją chociażby cele
firmy, jej strategia oraz styl kierowania. Można tu wymienić również świadomie
kreowany wizerunek, bądź relacje firmy z otoczeniem zewnętrznym. Do poziomu
norm i wartości należą także określone cechy, jakie są pożądane i niechciane
w organizacji. Są to stereotypy oraz subkultury istniejące w jej strukturze.17
Najmniej widoczny poziom to założenia leżące u podstaw kultury
organizacyjnej. Będzie to natura ludzi zatrudnionych oraz założycieli, ich
osobowość, cechy charakteru, poglądy, występujące relacje międzyludzkie.
Uważone są one za artefakty najtrwalsze.18
W przypadku kultury organizacji, duże znaczenie ma jej dotychczasowa
historia, geneza powstania, czy pochodzenie, co odnosi się do uwarunkowań
kulturowych opisanych wcześniej. Można tu odnieść się zarówno do kultury
społeczności, w której organizacja funkcjonuje oraz kultury kraju. Naturalnym
wydaje się fakt, iż w różnych rejonach geograficznych sposób działania firmy będzie
inny, co wynika chociażby ze specyficznych uwarunkowań społecznych
i kulturowych danego regionu. Różnice te mogą być znaczne, jeśli weźmiemy pod
uwagę pracowników z innych kontynentów i rejonów kulturowych19.

16

M. Kopczewski, op. cit., s. 931.
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Kulturę organizacyjną można rozumieć jako jeden z elementów podlegających
zarządzaniu, tak jak na przykład zarządzanie zasobami ludzkimi, czy projektami.
Inną perspektywą będzie przyrównanie kultury organizacji do człowieka
i porównywanie jej do nauki jaką jest psychologia osobowości. Z tej perspektywy,
kultura obecna w organizacji pozwala na wyznaczenie pewnych norm i zasad.20
„Kultura organizacji polega na niepisanych, postrzeganych często podświadomie
zasadach, które wypełniają lukę między tym, co niepisane, a tym, co się rzeczywiście
dzieje.”21 Mogą to być normy lub wartości przestrzegane w danej organizacji,
właściwe jedynie dla niej. Struktura ta jest narzucona odgórnie lub wypracowana
przez zespół. Z założenia, osoby zarządzające, czy właściciele organizacji chcą aby
funkcjonowała ona efektywnie, dlatego wprowadzone normy mają służyć lepszemu
działaniu i osiąganiu założonych celów. Jak zauważa Sułkowski, kultura organizacji
pozwala zrozumieć jej misję, podejście strategiczne, a to pomaga w identyfikacji
pracownika z firmą.22
Praca zdalna i jej uwarunkowania
Praca zdalna do roku 2020 i pojawienia się pandemii, była uważana jako jeden
z benefitów pracowniczych. Tego rodzaju forma pracy zwykle realizowana była
maksymalnie kilka dni w miesiącu. Pandemia spowodowała próbę uregulowania
tego rodzaju pracy w przepisach i rozróżnienie jej od telepracy. W przypadku
telepracy, pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika na wykonywanie
obowiązków poza miejscem pracy. W przypadku pracy zdalnej, pracodawca może
samodzielnie skierować pracownika do takiego trybu pracy, co staje się poleceniem
służbowym ze wszelkimi tego konsekwencjami.23
Praca zdalna nie jest uważana za inną niż dotychczas formę zatrudnienia,
a przy jej wykonywaniu obowiązują standardowe umowy. W dalszym ciągu
pracownik musi wykonywać swoje zadania na rzecz pracodawcy, gdzie ten drugi
będzie oceniał i zatwierdzał uzyskane rezultaty. Jedyna różnica, jaka istnieje, to
miejsce jej wykonywania. Jeśli pracodawca uznaje taką konieczność za stosowną,
wysyła pracownika na konieczne szkolenia. Należy również pamiętać, że
pracodawca powinien wyposażyć pracownika w narzędzia niezbędne do
wykonywania przydzielonych czynności.24
Praktyka realizacji pracy zdalnej napotyka na szereg wątpliwości w interpretacji
zasad jej prowadzenia. W przypadku pracy zdalnej najczęściej nie rozliczane są
godziny pracy, choć mogą one znaleźć się w zapisach umowy, a efekty pracy.25
W 2020 r., gdy przyjrzano się bliżej takiemu rozwiązaniu zaproponowano, aby
rozliczanie 8-godzinnego czasu pracy rozpatrywać w ciągu 12 godzin. Trudności
interpretacyjne dotyczyć mogą określania realizacji nadgodzin, co może być
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oczywiste, jeśli występują trudności w wyliczeniach odnośnie podstawowego czasu
pracy.26
Praca zdalna niesie za sobą zarówno negatywne, jak i pozytywne skutki.
Przede wszystkim pracownicy wskazują na poczucie ciągłej obecności w pracy
i brak oddzielenia umownego czasu na pracę i życie prywatne. Oznacza to
zachwianie równowagi pomiędzy życiem osobistym a obowiązkami służbowymi.
Z jednej strony, pracownik nie musi pokonywać drogi do pracy i z pracy, co jest
oszczędnością czasu, z drugiej jednak, zła organizacja pracy, presja lub nadmiar
obowiązków, mogą powodować narastające zmęczenie. U jego źródła leżeć może
nagromadzenie zadań definiowanych jako pilne27 lub ograniczony dostęp do
zasobów organizacji. Ważnym problemem w czasie pracy zdalnej staje się poczucie
osamotnienia, wyobcowania, czy wręcz izolacji, co wynika z ograniczonego kontaktu
ze współpracownikami.28 W czasie lockdownu pracownicy zgłaszali trudności
z koncentracją i skupieniem się na obowiązkach zawodowych, szczególnie, gdy
jednocześnie sprawowali opiekę nad dziećmi.29 Z drugiej strony, wskazywali większą
elastyczność w planowaniu własnych aktywności, dostosowaną do indywidualnego
rytmu dnia i sposobu pracy, co podawali jako pozytyw wynikający z pracy zdalnej.30
Do częstych problemów organizacyjnych, związanych pracą w domu, należy brak
przystosowania warunków fizycznych miejsca pracy do potrzeb, co pogarsza
ergonomię, a dalej dobrostan fizyczny pracownika. Zadaniem pracodawcy jest
pomoc w przygotowaniu właściwego miejsca pracy w domu, w oparciu o zasady
BHP. Nie jest to jednak łatwe, jeśli na przykład z powodu małego metrażu nie da się
oddzielić stanowiska pracy od strefy prywatnej.
Z perspektywy pracodawcy praca zdalna pozwala na odniesienie określonych
korzyści, wśród których można wymienić:
• zmniejszenie ryzyka zachorowania na COVID w zespołach poprzez
powstrzymanie transmisji wirusa. To oznaczać będzie mniejsze ryzyko
absencji z powodu choroby;
• potencjalne zwiększenie efektywności pracy indywidualnej;
• zmniejszenie kosztów związanych z wynajmem powierzchni biurowej;
• większą elastyczność zatrudnienia pracowników rozsianych geograficznie.31
Warto zauważyć, że praca zdalna stanowi ciekawe rozwiązanie w przypadku
osób z niepełnosprawnością. Mogą one wyeliminować trudności jakie generują
bariery architektoniczne w biurze. Wykonując czynności w miejscu zamieszkania,
nie muszą mierzyć się z takimi trudnościami, jak dotarcie do pracy. Jest to atrakcyjna
możliwość zarobkowania, jakiej nie daje praca stacjonarna w tej grupie. Podobnie
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jak osoby mieszkające daleko, osoby niepełnosprawne nie muszą przeznaczać
środków na dojazdy, co wiąże się z dodatkową korzyścią.32
Założenia dotyczące pracy zdalnej wskazują, że decyzję odnośnie jej
zarządzenia może podjąć i tym samym zlecić jedynie pracodawca. To on ma
dokonać oceny, czy daną pracę można wykonywać w sposób zdalny w czasie
trwania epidemii. Dodatkowo informuje, iż może być ona wykonywana w tenże
sposób częściowo lub całościowo (tzw. praca hybrydowa).
Charakter pracy a praca zdalna
Obserwując specyfikę rynku pracy można wysnuć wniosek, iż nie wszystkich
pracowników praca zdalna może dotyczyć. Na wykresie 1 znajduje się wykaz
zawodów, w których realizowana była praca zdalna w czasie pandemii. Liczba osób
pracujących zdalnie wahała się w zależności od czasu, w jakim była mierzona.
Zdecydowanie więcej osób korzystało z możliwości pracy zdalnej w pierwszych
kwartałach 2020 r.
Jak wynika z rys. 4, największą grupę osób pracujących zdalnie stanowili
pracownicy pracujący w branży komunikacji oraz informacji. Było to prawie 70%
wszystkich zatrudnionych w tym sektorze. Kolejną liczną grupą byli nauczyciele osoby związane z edukacją stanowiły prawie 50%. Należy przy tym mieć
świadomość, że szkoły funkcjonowały w rożnym trybie przez kolejne fale pandemii.
O ile na początku była konieczność zamknięcia wszystkich placówek, później
nauczanie zdalne obowiązywało tylko na wybranych poziomach edukacyjnych lub
w konkretnych klasach.
Najmniejszą liczbę pracowników zdalnych zanotowały takie branże, jak:
budownictwo, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, górnictwo, gastronomia
i hotelarstwo, przetwórstwo przemysłowe, działalność usługowa, transport czy
handel. W sektorach tych praca zdalna nie przekraczała 10% wszystkich
zatrudnionych pracowników. Jest to oczywiste, biorąc pod uwagę charakter pracy.
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Rysunek nr 4: Udział osób pracujących zdalnie w pierwszym kwartale 2021 r.
Źródło: GUS, Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy 10.06.2021 r. rynku pracy
w Polsce w pierwszym kwartale 2021 r.,
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5820/4/5/1/wplyw_epidem
ii_covid19_na_wybrane_elementy_rynku_pracy_w_polsce_w_1_kwartale_2021_roku.pdf,
(dostęp: 11.03.2022).

Wpływ pracy zdalnej na zmiany w kulturze organizacyjnej
Wydaje się, że praca zdalna, początkowo traktowana podczas pandemii jako
przejściowa konieczność, zagości jako trwały model pracy. Jak wskazują badania,
w ciągu najbliższych lat, nawet 1/5 pracowników będzie pracować wyłącznie zdalnie
w różnych krajach.33
W dobie pracy zdalnej istnieje konieczność kształtowania lub dostosowania na
nowo kultury organizacji, a pracownicy pomimo dzielącej ich odległości muszą
sprostać temu wyzwaniu.34 Poprzez oddziaływanie społeczne, zadaniem kultury
organizacyjnej jest pozytywny wpływ na zaangażowanie, komunikację oraz
Polska Times, Pandemia zmienia kulturę organizacyjną na rynku pracy. Nastała era non-office centric,
https://polskatimes.pl/pandemia-zmienia-kulture-organizacyjna-na-rynku-pracy-nastala-era-nonofficecentric/ar/c3-15963745, (dostęp: 15.03.2022).
34
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określenie preferowanego stylu przywództwa.35 Tym samym należy się spodziewać,
że w czasie pracy zdalnej, kultura organizacji, może być poddana zmianom na
skutek ograniczeń w relacjach społecznych w firmie. Praca zdalna zmienia fizyczne
miejsce wykonywania pracy, a tym samym ogranicza bezpośrednie kontakty.
Przekształcenie kultury organizacyjnej umożliwia realizację misji firmy w nowych
warunkach. Zmianie będą podlegać cztery sfery kultury organizacyjnej36:
• sfera współżycia społecznego. W pracy zdalnej, członkowie zespołu
narażeni są na utratę więzi i poczucia przynależności. Komunikacja odbywa
się poprzez nowoczesne technologie, a nie bezpośrednio;
• sfera informacyjna – zmieniają się środki komunikacji, w kierunku
wykorzystania elektronicznych środków przekazu, spotkania online stają się
krótsze niż te w biurze, często mogą mieć charakter bardziej formalny
i precyzyjny. Zmienia się sposób kontroli pracowników poprzez bardziej
zaawansowane wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz tzw. miękki
monitoring pracy, realizowany w czasie wideokonferencji;
• sfera warunków materialnych – zmienia się fizyczne miejsce pracy i jego
organizacja;
• sfera własnej osobowości – praca zdalna umożliwia większą niezależność
w planowaniu pracy, nierzadko wzmacnia kulturę firmy poprzez
zaakceptowanie odrębnych potrzeb pracownika w zakresie planowania
pracy (np. w sytuacji opieki nad dziećmi w domu). Pracownik zyskuje
autonomię w realizacji zadań, będąc rozliczanym przede wszystkim
w oparciu o efekty, co może zwiększyć jego produktywność. Rozproszenie
pracowników różnych działów sprzyja uproszczeniu procedur i zniesieniu
dotychczas istniejącej formalizacji, aby nie spowalniać działań. Kultura firmy
może ewaluować w kierunku kultury celu, w której ceniona jest elastyczność
i możliwość dostosowania do zmieniających się warunków.37
Analizując poziomy kultury organizacyjnej opisane przez Scheina, należy
zauważyć, że praca zdalna oddziałuje na przekształcenia kultury organizacyjnej na
każdym poziomie. Na poziomie najbardziej widocznym – artefaktów, zmiany
dosięgają choćby artefaktów fizycznych (wprowadzenie nowych technologii
informatycznych). W przypadku poziomu norm i wartości, najbardziej znaczącą
zmianą kulturową wydaje się być zmiana stylu przywództwa z dyrektywnego na
partycypacyjny, oparty na zaufaniu. Najtrudniejszym do pozytywnej zmiany jest
poziom podstawowy, obejmujący między innymi relacje międzyludzkie, które
poprzez fizyczne ograniczenia i bez odpowiedniej uwagi przełożonego mogą ulec
pogorszeniu. Podstawowym mechanizmem budowania wartości organizacyjnych
jest zachowanie liderów, którzy decydują o tym jak pracownicy zdalni są rozliczani,
motywowani, wspierani i na ile sposób realizacji przywództwa jest transparentny.
Oprócz tego pierwotnego mechanizmu budowania kultury organizacyjnej istnieją
także mechanizmy wtórne, a w tym procedury i systemy.38 One także ulegają
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aktualizacji w czasie pracy zdalnej. Rozwiązanie jakim jest praca zdalna wskazuje,
czy pracodawca jest otwarty na nowe rozwiązania i czy jest elastyczny w tym
zakresie. Praca zdalna lub hybrydowa jest cenionym rozwiązaniem szczególnie
przez młodych pracowników. Zwracają oni uwagę na zaufanie, jakim są obdarzeni,
czego dowodem jest udzielenie zgody do wykonywania pracy poza miejscem do
tego przewidzianym, także wtedy gdy nie ma konieczności separacji związanej z
bezpieczeństwem epidemiologicznym.39 Wskazuje się przy tym, że nie można
właściwie organizować pracy, gdy nie bierze się pod uwagę opinii wszystkich
zatrudnionych.40
Podsumowanie
Celem niniejszej pracy było zwrócenie uwagi na zmiany w kulturze
organizacyjnej, będące uwarunkowane pracą zdalną. Niewątpliwie wprowadzanie
zmian wynikających z takiego charakteru pracy będzie wpływać na konieczność
dostosowania się organizacji do nowych warunków funkcjonowania,
a w szczególności zapewnienia pracownikom poczucia bezpieczeństwa i kontroli
w warunkach niepewności, jakie kreuje pandemia. Czas epidemii pokazał, że
wartościami oczekiwanymi przez pracowników staje się zaufanie, otwarta
komunikacja i szacunek dla pracownika wyrażony dbałością o komfort pracy –
fizyczny, ale także psychiczny. Zadaniem kultury organizacyjnej jest takie
przekształcenie, aby wzmocnić potrzeby i oczekiwania pracowników i połączyć je
mocną klamrą z celami organizacyjnymi.
Streszczenie
Artykuł przedstawia problematykę zmian w kulturze organizacyjnej w czasie
realizacji pracy w trybie zdalnym. Od momentu ogłoszenia epidemii COVID-19,
znacząco wzrosła liczba pracowników pracujących poza miejscem pracy,
najczęściej w domu. W artykule scharakteryzowano czym jest kultura organizacyjna,
na czym polega praca zdalna oraz jak wpływa ona na zmiany w kulturze organizacji.
Zwrócono uwagę na wyzwania, jakie stoją przed pracodawcami i pracownikami
w czasie pandemii w odniesieniu do zdalnego trybu realizacji obowiązków.
Słowa kluczowe: choroba, kultura, organizacja, praca, wirus.
Summary
The article presents the issues of changes in organizational culture during
remote work. Since the announcement of the COVID-19 epidemic, the number of
employees working outside the workplace, most often at home, has increased
significantly. The article describes what organizational culture is, what remote work
is and how it affects changes in the organizational culture. Attention was drawn to
the challenges faced by employers and employees during the pandemic with regard
to the remote mode of performance of duties.
Key words: disease, culture, organization, work, virus.
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ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM SYSTEMU UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH,
EKONOMICZNYCH, PRAWNYCH I FINANSOWYCH

Wprowadzenie
W prezentowanym artykule bezpieczeństwo państwa omawiane będzie
z perspektywy funkcjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu
bezpieczeństwa ekonomicznego, publicznego oraz socjalnego. Zadaniem
podsystemu bezpieczeństwa ekonomicznego jest ochrona rozwoju gospodarczego
państwa, w tym zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, energetycznego
i żywnościowego. Podsystem bezpieczeństwa publicznego ma na celu zapewnienie
porządku publicznego, a także przeciwdziałanie zagrożeniom psychologicznosocjologicznym nastawionym na wywoływanie emocji sprzyjających destabilizacji
państwa. Główną rolą podsystemu bezpieczeństwa socjalnego jest natomiast
zapewnienie podstawowych warunków do godnej egzystencji jednostek.1
Bezpieczeństwo socjalne jest nierozerwalnie związane z polityką społeczną, która
zgodnie ze słynną definicją T. H. Marshalla, oznacza politykę instytucji rządowych
dotyczącą działalności mającej bezpośredni wpływ na dobrobyt obywateli, przez
dostarczanie im usług lub dochodu.2 Tradycyjnie problematykę nauki o polityce
społecznej dzieli się na następujące działy: zatrudnienie, kształtowanie dochodów
z pracy, ochrona pracy i środowiska, zabezpieczenie społeczne, ochrona zdrowia,
polityka oświatowa i kulturalna, polityka mieszkaniowa oraz polityka w zakresie
rekreacji i wypoczynku. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w ujęciu
funkcjonalnym polega w pierwszej kolejności na planowaniu, czyli na wyznaczaniu
celów i kierunków działania organizacji, określeniu istniejącej sytuacji, ustaleniu, co
sprzyja, a co nie przeszkadza w realizacji celów, a w rezultacie opracowaniu planu
lub zbioru działań prowadzących do osiągnięcia celu (celów).3
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest najważniejszą instytucją
polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W obecnym kształcie działa na
podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń
społecznych. W przekonaniu autora niniejszych rozważań ZUS jest organizacją
działającą na rzecz bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności podejmuje
działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa 4
1

2
3
4

M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012,
s. 38-39
T. H. Marshall, Social Policy, Hutchison, London 1965, s. 7.
M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym…, s. 162-165.
K. Żukrowska postuluje dwa ujęcia problematyki związanej z bezpieczeństwem ekonomicznym: makroi mikroekonomiczne. W ujęciu makroekonomicznym bezpieczeństwo ekonomiczne to stabilność
zatrudnienia, niski poziom bezrobocia, przewidywalne perspektywy rozwoju gospodarki,
charakteryzujące się̨ płynnością̨ finansową. Natomiast w ujęciu mikroekonomicznym bezpieczeństwo
oznacza wypłacalność gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa. W obu przypadkach chodzi
o możliwość równoważenia zobowiązań w stosunku do potrzeb w średnim okresie. Zob. K. Żukrowska,
Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa, (w:) K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Zuber (red.),
Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, wiedza, demarkacja, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2013, s. 35.
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z jednej strony oraz bezpieczeństwa socjalnego obywateli z drugiej. Biorąc pod
uwagę obecną oraz prognozowaną sytuację demograficzną i gospodarczą Polski
można przyjąć, że zorganizowany przez państwo system ubezpieczeń społecznych
będzie odgrywał kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego obywateli
w nadchodzących dziesięcioleciach.
Zabezpieczenie społeczne
Prawo do zabezpieczenia społecznego zostało umocowane zarówno
konstytucyjnie jak również w przepisach prawa międzynarodowego. Normy
konstytucyjne określają zobowiązanie dla państwa do ustanowienia ochrony w razie
zajścia określonych ryzyk socjalnych. Państwo realizuje to zadanie wydając ustawy,
które dotyczą szeroko rozumianego systemu zabezpieczenia społecznego
i przewidują ochronę prawną dla skutków zajścia ryzyk socjalnych. Zgodnie z art.
67-69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. prawo do zabezpieczenia
społecznego przysługuje w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub
inwalidztwo, po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz w razie pozostawania bez
pracy nie z własnej woli i nie mając innych środków utrzymania. Obejmuje ono
również prawo do ochrony zdrowia. Jako podstawowe źródła międzynarodowego
prawa do zabezpieczenia społecznego należy wskazać konwencje i zalecenia
Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), konwencje i kodeksy Rady Europy (RE)
oraz prawo Unii Europejskiej (UE). Pojęcie zabezpieczenia społecznego nie jest
zdefiniowane ex lege. Można jednak powiedzieć, że jest to całokształt rozwiązań
prawnych, finansowych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa
socjalnego obywateli poprzez gwarancję udzielenia świadczeń i usług mających na
celu kompensowanie negatywnych następstw zdarzeń, które powodują utratę
możliwości zarobkowania, zmniejszenie dochodu lub zwiększenie potrzeb.
W dyskursie akademickim wyodrębnia się, z prawnego punktu widzenia, trzy
następujące zasady (metody) na których oparte jest zabezpieczenie społeczne:
metoda ubezpieczeniowa (składki, podatki), zaopatrzeniowa (podatki) oraz
opiekuńcza (podatki). Metoda ubezpieczeniowa finansowana jest przede wszystkim
ze składek – mamy tutaj do czynienia ze świadczeniem wzajemnym, które polega
na tym, że z tytułu pobieranych składek na ubezpieczenia społeczne państwo
zobowiązuje się, że w razie zajścia ryzyka uprawniony opłacający składkę ma prawo
do świadczeń. Obecnie, zarówno w Polsce jak i wielu krajach Unii Europejskiej
państwowe systemy ubezpieczeń społecznych nie są w stanie same finansować się
i potrzebują dotacji z budżetu państwa. Poziom bezpieczeństwa socjalnego zależy
od:5 (1) sytuacji demograficznej społeczeństwa, (2) poziomu rozwoju
gospodarczego kraju oraz (3) przyjętego modelu polityki społecznej i rozwiązań
prawnych. Świadczenia udzielane według metody zaopatrzeniowej są finansowane
z funduszy publicznych (podatków), a ich wysokość i warunki udzielania są
określone ustawowo i zasadniczo przysługują obywatelom (mieszkańcom) danego
kraju należącym do określonej grupy zawodowej, społecznej, np. osobom starszym,
niepełnosprawnym, rodzinom z dziećmi. Świadczenia przysługujące w ramach
metody opiekuńczej (pomoc społeczna) są przyznawane indywidualnie z funduszów
publicznych (centralnych i lokalnych), po zbadaniu warunków życia osoby o nie
5
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wnioskującej. Warunki nabycia prawa do nich są określone w obowiązującym
prawie.6
Ryzyko społeczne
Systemy zabezpieczenia społecznego są konstruowane według katalogu ryzyk
społecznych. Ryzyko społeczne wiąże się ze stratą lub szkodą, którą powoduje
czasowa lub trwała niezdolność do zarobkowania, utrata dochodu lub zwiększenie
potrzeb. Niezwykle istotny jest katalog ryzyk społecznych ustalony w Konwencji nr
102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm
zabezpieczenia społecznego. Pomimo, że Konwencja powstała w roku 1952, do
dnia dzisiejszego wszystkie ryzyka w niej wymienione pozostają aktualne. Na
potwierdzenie tej hipotezy można przytoczyć fakt, iż prawo Unii Europejskiej nie
wprowadziło swojego katalogu ryzyk, przeciwnie, opiera się na katalogu
ustanowionym w Konwencji nr 102. Ryzyka społeczne opisane w konwencji
obejmują: (1) ryzyko zaistnienia stanu wymagającego opieki lekarskiej (zdrowotne),
(2) ryzyko choroby (chorobowe), (3) ryzyko braku możliwości odpowiedniego
zatrudnienia przez osobę zdolną i gotową do pracy (bezrobocia), (4) ryzyko starości
(emerytalne), (5) ryzyko wypadku przy pracy i choroby zawodowej (wypadkowe), (6)
ryzyko odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (rodzinne), (7) ryzyko ciąży i połogu
(macierzyńskie), (8) ryzyko trwałej lub długotrwałej niezdolności do pracy (rentowe),
(9) ryzyko utraty utrzymania przez wdowę lub dziecko (śmierć żywiciela). Powyższy
katalog ryzyk społecznych daje ogromne możliwości, jeżeli chodzi o rozwój prawa
krajowego. Ocena prawa zabezpieczenia społecznego obowiązującego w Polsce
czy innych krajach nie polega wyłącznie na stwierdzeniu czy wymienione powyżej
ryzyka socjalne są chronione na gruncie obowiązujących przepisów prawnych, ale
także na tym jaka jest faktyczna wysokość świadczeń w porównaniu do wartości
minimalnych i przeciętnych.
W Polsce dominuje metoda ubezpieczenia społecznego, która polega przede
wszystkim na gwarancji prawnej państwa (instytucji), że w zamian za składkę
zobowiązuje się do finansowej kompensacji ewentualnych strat (transfer ryzyka).
Jednocześnie następuje rozłożenie ciężaru finansowego tej kompensaty na
wszystkich objętych ochroną ubezpieczeniową (repartycja ryzyka). System
ubezpieczenia społecznego istniejący ex lege w Polsce to system świadczeń
zagwarantowanych ustawowo, związanych z pracą, o charakterze roszczeniowym,
pokrywających potrzeby wywołane przez realizację ryzyka społecznego,
wypłacanych przez zobowiązane do tego instytucje i finansowanych co do zasady
przez zbiorowość osób ubezpieczonych (składki, podatki).
Świadczenie należy rozumieć jako przedmiot zobowiązania i uprawnienia, który
może przybierać nie tylko formę pieniężną, ale również usługi jak w przypadku prawa
do opieki zdrowotnej czy szeregu innych świadczeń rzeczowych. Na ubezpieczenia
społeczne składają się ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe
i wypadkowe. Realizacja ich oparta jest na określonym schemacie finansowania,
organizacji oraz zasad przyznawania prawa do świadczeń. Ubezpieczenia
społeczne są filarem państwa, o czym dobrze świadczą następujące liczby. W 2019
r. przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosły 246,2 mld zł, czyli tyle
co 61% dochodów budżetu państwa, natomiast wydatki 246,4 mld zł, czyli tyle co
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59% wydatków budżetu państwa. Liczba emerytów i rencistów w 2020 r.
przekroczyła 7,8 mln osób, natomiast liczba ubezpieczonych 15,9 mln osób.7
Ubezpieczenia społeczne funkcjonują w Polsce od 1919 roku,8 a w 1934 r.
został utworzony Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest do dnia dzisiejszego
odpowiedzialny za stosowanie prawa ubezpieczeń społecznych. Najistotniejszym
rozwiązaniem w zakresie ubezpieczenia społecznego jest obowiązkowość.
Obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowych dotyczy m.in. pracowników
(11,5 mln osób średnio miesięcznie w 2020 r.), zleceniobiorców (1,1 mln osób
średnio miesięcznie w 2020 r.), osób prowadzących pozarolniczą działalność (1,6
mln osób średnio miesięcznie w 2020 r. ) oraz bezrobotnych (994 tys. osób średnio
miesięcznie w 2020 r.). Ubezpieczeniu chorobowemu podlegają obowiązkowo m.in.
pracownicy, natomiast w przypadku zleceniobiorców oraz przedsiębiorców ma ono
charakter dobrowolny. Natomiast ubezpieczeniu wypadkowemu obowiązkowo
podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Do
podstawowych zasad ubezpieczeń społecznych zaliczamy: (1) przymusowość,
powszechność i automatyzm prawny ubezpieczenia, (2) schematyzm prawa do
świadczeń, który oznacza brak uznaniowości – wystarczy spełniać warunki
ustawowe, (3) równe traktowanie ubezpieczonych, (4) składka podzielona według
ryzyk oraz między ubezpieczonego i płatnika, (5) ochrona ubezpieczonego mimo
zaniedbań płatnika oraz prawa nabyte i gwarancje ze strony państwa w odniesieniu
do wypłaty świadczeń, (6) obowiązek samodzielnego obliczania i opłacania składek
przez płatnika oraz (7) sądowa kontrola decyzji wydanych przez instytucje
ubezpieczeniowe.
Państwa tworzą systemy ubezpieczeń społecznych oraz zapewniają ich
wypłacalność po to, aby w razie zajścia ryzyk społecznych zagwarantować osobom
ubezpieczonym prawo do świadczeń, np. emerytury, co nazywamy ochroną
ubezpieczeniową. Realizacja tego prawa odbywa się na wniosek.9 Prawo do
świadczeń może być ograniczone dodatkowymi ustawowymi warunkami, takimi jak:
zajście zdarzenia w okresie ubezpieczenia (lub krótko po ustaniu ubezpieczenia),
minimalny okres wyczekiwania, minimalny staż ubezpieczeniowy (w tym minimalna
gęstość stażu) oraz maksymalny okres wypłaty świadczenia.
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych dzielimy co do zasady na
długookresowe, krótkookresowe, jednorazowe i rzeczowe. Świadczenia
długookresowe to emerytury i renty (renty z tytułu niezdolności do pracy,
wypadkowe, szkoleniowe oraz renty rodzinne) – w roku 2020 wypłacono je dla 7,8
mln osób. Świadczenia krótkookresowe obejmują zasiłki (chorobowe,
macierzyńskie, opiekuńcze, wyrównawcze) i świadczenie rehabilitacyjne. W 2020 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił zasiłki dla przeszło 5,9 mln osób.
Świadczenia jednorazowe to odszkodowania oraz zasiłki pogrzebowe, natomiast
świadczenia rzeczowe są udzielane ubezpieczonym w ramach prewencji rentowej
i wypadkowej oraz jako świadczenia zdrowotne z ubezpieczenia wypadkowego.10
Z prawnego punktu widzenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową
jednostką organizacyjną, której państwo z mocy prawa powierzyło zarządzanie
Portal Statystyczny ZUS, https://psz.zus.pl (dostęp: 06.06.2022).
W 1919 r. wszedł w życie dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby. Dokument ten
stał się podstawą do tworzenia polskiego systemu ubezpieczeniowego.
9
Można polemizować z tym stwierdzeniem podając przykład, że w czasie pandemii COVID-19 Zakład
Ubezpieczeń Społecznych z mocy samego prawa, bez konieczności składania wniosków, umożliwiał
osobom uprawnionym realizację bonu turystycznego.
10
Zob. Portal Statystyczny ZUS, https://psz.zus.pl (dostęp: 06.06.2022).
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funduszami. Fundusze to byty prawne, których zadaniem jest gromadzenie składek
i wypłata świadczeń. Kluczowym instrumentem finansowym państwa jest Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych (FUS), ponieważ transferowane są do niego składki na
poszczególne rodzaje ubezpieczeń. W ramach Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych wyodrębnione zostały następujące fundusze: emerytalny, rentowy,
chorobowy, wypadkowy i rezerwowy (dla rentowego, chorobowego i wypadkowego).
Ważną rolę pełnią również: Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) – powołany do
wypłaty emerytur pomostowych, Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) –
odpowiada za uzupełnianie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego
z przyczyn demograficznych oraz otwarte fundusze emerytalne (OFE) –
odpowiadają za gromadzenie środków pieniężnych oraz ich lokowanie
z przeznaczeniem na wypłatę emerytur po osiągnieciu wieku emerytalnego. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych jako państwowa jednostka organizacyjna jest
odpowiedzialny z mocy prawa za pobieranie składek i wypłatę świadczeń
z ubezpieczeń społecznych, rozliczanie płatników ze składek i zasiłków,
stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, prowadzenie kont
ubezpieczonych i płatników składek, kontrolę ubezpieczonych i płatników składek,
wydawanie orzeczeń lekarskich w celu ustalenia prawa do świadczeń, finansowanie
prewencji rentowej i wypadkowej, zarządzanie funduszami: FUS, FEP, FRD,
pełnienie roli łącznikowej w sprawach międzynarodowych, opracowywanie analiz
i prognoz oraz opiniowanie aktów prawnych.
Wyzwania systemu ubezpieczeń społecznych
Zdaniem autora niniejszego publikacji do najważniejszych wyzwań stojących
obecnie przed systemem ubezpieczeń społecznych należą wyzwania
demograficzne, ekonomiczne, prawne i finansowe.
Wyzwania demograficzne związane są ze starzeniem się społeczeństwa oraz
rozwojem ryzyka niesamodzielności i opieki długoterminowej. Starzenie się
społeczeństwa oznacza wzrost odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym, spadek
dzietności – przeciętnej liczby dzieci urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu
całego okresu rozrodczego, spadek umieralności – liczby zgonów populacji
w danym czasie oraz wydłużanie przeciętnego trwania życia.11 Według szacunków
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2020 r. odnotowano 355 tys. urodzeń
żywych, tj. o około 20 tys. mniej niż w 2019 r. Co do zasady rośnie średnie trwanie
życia seniorów, które ma wpływ na wysokość emerytury. Wskaźnik obciążenia
demograficznego osobami starszymi, liczony jako liczba osób w wieku 65 lat i więcej
przypadających na 100 osób w wieku 15-64 lata, osiągnie w 2050 r. w Polsce 53,
podczas gdy w 2013 r. wynosił 20.12 Oznacza to, że wydatki na świadczenia
z ubezpieczenia społecznego będą coraz wyższe, natomiast wpływy z podatków
i składek ubezpieczeniowych będą malały.
Wydłużenie średniego dalszego trwania życia po przejściu na emeryturę
powoduje systematyczny spadek stopy zastąpienia, czyli relacji przeciętnej
emerytury do przeciętnego wynagrodzenia. Według różnych szacunków prognozuje
się, że w Polsce będzie to spadek z 53,8% w 2020 r. do 40% w 2040 r. i dalszy
w następnych latach. Spadek stopy zastąpienie wynika z tego, że zgromadzony
Przewiduje się̨, że liczba osób w Polsce w wieku od 15-64 lat w perspektywie 2013-2050 zmniejszy się̨
o 8,3 mln osób, tzn. o 33%. Zob. Główny Urząd Statystyczny, Prognoza Ludności na lata 2014-2050,
Warszawa 2014, s. 131-132.
12
Zob. Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa 2014, s. 139-140.
11
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kapitał emerytalny będzie dzielony na coraz więcej lat. Dlatego tak ważne są dłuższa
aktywność zawodowa oraz indywidualna przezorność obywateli w oszczędzaniu
środków na okres po zakończeniu tej aktywności.13
Rozwój ryzyka niesamodzielności i opieki długoterminowej stanowi problem nie
tylko Polski, ale również wielu krajów Unii Europejskiej. Ryzyko niesamodzielności
można zdefiniować jako sytuację, w której ktoś potrzebuje opieki osoby trzeciej
w wykonywaniu swoich podstawowych czynności życiowych. Należy odnotować, że
w dniu 1 października 2019 r. ryzyko niesamodzielności zostało de lege lata
wprowadzone w Polsce poprzez świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji.14
Do wyzwań ekonomicznych należą wyzwania rynku pracy. Są one istotne ze
względu na fakt, iż sytuacja na rynku pracy (wskaźniki zatrudnienia
w poszczególnych przedziałach wiekowych) w sposób bezpośredni przenosi się na
wpływy do systemu ubezpieczenia społecznego. W Polsce mamy do czynienia ze
stosunkowo niską stopą zatrudnienia – w 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób
w wieku 15+ wynosił 54,0%, osób w wieku 18-59/64 – 73,6%, a osób w wieku 60/65+
kształtował się na poziomie 8,0%. Możliwości zwiększenia aktywności zawodowej
oraz zatrudnienia istnieją przede wszystkim wśród osób w wieku przedemerytalnym,
bezrobotnych, kobiet, wśród ludności obszarów wiejskich oraz osób
z niepełnosprawnościami. Kolejnym wyzwaniem związanym z rynkiem pracy jest
upowszechnianie nietypowych form zatrudnienia. Według szacunków GUS w roku
2018 ponad 1,3 mln osób zatrudnionych było na podstawie umowy zlecenia lub
o dzieło, bez żadnej umowy o pracę. Jednocześnie 1,3 mln osób wykonywało
jednoosobową działalność gospodarczą, czyli tzw. Samozatrudnienie.15 Niektóre
z nietypowych form świadczenia pracy nie zostały jeszcze uwzględnione w systemie
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, np. praca wykonywana za pośrednictwem
platform internetowych, w której nie ma typowego pracodawcy czy zleceniodawcy.
Trudno w świetle aktualnie istniejących przepisów jednoznacznie określić, czy osoby
wykonujące pracę za pośrednictwem platform mają status pracownika,
zleceniobiorcy czy może osoby samozatrudnionej. Dlatego też nie można
zdefiniować zakresu ubezpieczeń, jakim powinni podlegać, co powoduje problemy
z uzyskaniem świadczeń i jest przyczyną zagrożeń dla bezpieczeństwa socjalnego
tych osób.
Warto podkreślić, że wysokość składek i wydatków z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych zależy w dużym stopniu od tego, jak dużą część społeczeństwa
stanowią osoby aktywne zawodowo i opłacające składki na ubezpieczenia
społeczne, a jak dużą osoby niepracujące i nieopłacające składek, a zwłaszcza
osoby w wieku poprodukcyjnym, których odsetek wzrasta. Duże dysproporcje
w udziale grup w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w społeczeństwie
powodują konieczność poszukiwania innych źródeł finansowania świadczeń.16
Dziennik Gazeta Prawna z 19 listopada 2019 r., Prezes ZUS: Przyszła emerytura powinna opierać się
na kilku źródłach, nie tylko na publicznym systemie, https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-irenty/artykuly/1440243,prezes-zus-przyszla-emerytura-powinna-opierac-sie-na-kilku-zrodlach-nietylko-na-publicznym-systemie.html (dostęp: 06.06.2022).
14
Zob. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842 z późn. zm.).
15
Zob. Główny Urząd Statystyczny, Rynek pracy, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/
(dostęp: 06.06.2022).
16
Stąd bierze się poszukiwanie nowych tytułów do ubezpieczeń, które pozwoliłby na dodatkowe zasilenie
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ostatnio coraz wyraźniej podnoszone są postulaty likwidacji
13
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Wyzwania prawne to przede wszystkim uproszczenie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym oraz ustalania podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne. Ważne wyzwanie stanowi również reforma orzekania
o niesamodzielności i niepełnosprawności. Międzyresortowy Zespół ds.
Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności i Niezdolności do Pracy
przygotował analizę obecnych rozwiązań i opracował reformę systemu orzekania
o niepełnosprawności i niesamodzielności zgodnie z którą do polskiego systemu
prawnego wprowadzone zostałaby następujące rozwiązania: jedno orzeczenie do
wszystkich celów, z kompleksową oceną funkcjonalną osoby, stopnie
niepełnosprawności i niesamodzielności, centra orzecznicze nadzorowane przez
jednostkę centralną, orzekanie przez lekarzy specjalistów, psychologów,
pedagogów, doradców zawodowych, fizjoterapeutów, logopedów i pracowników
socjalnych. Problemem systemu emerytalnego są ponadto tzw. świadczenia
groszowe, czyli emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura. Ponieważ
prawo do świadczenia emerytalnego przysługuje po opłaceniu nawet jednej składki,
systematycznie rośnie liczba osób otrzymujących właśnie takie niskie świadczenia
– na koniec 2020 r. było to ponad 300 tys. osób. Bez wątpienia świadczenie
emerytalne w tak niskiej wysokości nie spełnia swoich podstawowych funkcji
i sprawia, że osoby je pobierające są zmuszone do korzystania z pomocy
społecznej.
Podstawowym wyzwaniem finansowym jest stabilność finansowa Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (FUS), bowiem z jego środków finansowane są
świadczenia, m. in. emerytury, renty i zasiłki. Przychody FUS w 2020 r. wyniosły
290,8 mld zł, czyli tyle co 69% dochodów budżetu państwa, natomiast wydatki tego
funduszu w 2020 r. wyniosły 277,3 mld zł, czyli tyle co 55% wydatków budżetu
państwa. Istotnym wskaźnikiem w tym zakresie jest stopień pokrycia wydatków FUS
ze składek, który w roku 2019 r. osiągnął rekordowy poziom 81%. Natomiast w roku
2020, głównie z powodu licznych zwolnień z opłacania składek spowodowanych
pandemią COVID-19, stopień pokrycia wydatków FUS ze składek wyniósł 74,7%.
Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, które są wpłacane do tego funduszu,
jest on zasilany dotacjami z budżetu państwa, może również zaciągać kredyty.
Sytuacja poszczególnych funduszy w ramach FUS przedstawia się odmiennie.
Saldo funduszu emerytalnego wykazuje znaczny deficyt m. in. z uwagi na znaczny
udział kapitału początkowego w podstawie wymiaru lub obliczenia emerytur obecnie
wypłacanych. Saldo funduszu rentowego jest od czterech lat dodatnie, co wynika m.
in. ze spadającej liczby osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy.
Saldo funduszu wypadkowego od wielu lat jest dodatnie. Saldo funduszu
chorobowego od 2010 r. jest coraz bardziej ujemne z uwagi na rozszerzanie zakresu
ochrony ubezpieczeniowej bez dostosowania stopy procentowej składki.17
Uwagi końcowe
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemu zabezpieczenia
społecznego są jednym z największych wyzwań najbliższych lat i dekad. Zadaniem
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że w 2020 r. ubytek
składki emerytalno-rentowej z tytułu wprowadzenia wspomnianego limitu w 2020 r. wyniósł 12 mld zł.
17
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Informacja o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (FUS) w 2020 r.,
https://www.zus.pl/documents/10182/24154/Informacja+o+sytuacji+finansowej+FUS+w+2020.pdf/8af
b3f68-15f7-7e67-4447-8d704884a39d (dostęp: 06.06.2022).
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państwa jest przede wszystkim zapewnienie wydolności finansowej tego systemu,
jak również ekwiwalentności wypłacanych świadczeń. To właśnie sytuacja
demograficzna i jej perspektywy stawiają poważne wyzwania dla stabilności
finansowej systemu zabezpieczenia społecznego i zapewnienia w przyszłości
wypłaty świadczeń na godziwym poziomie. Ubezpieczenia społeczne same nie są
w stanie rozwiązać tych problemów. Niezbędne są działania w wielu obszarach
gospodarczych oraz społecznych takich jak ochrona zdrowia, dokształcanie
zawodowe osób w wieku przed- i okołoemerytalnym, rozwój świadomości społecznej
o konieczności własnej dbałości o zabezpieczenie dodatkowych środków
finansowych na czas po zakończeniu pracy zawodowej, jak również tworzenie
warunków do tego by w rodzinach rodziło się więcej dzieci. Zarządzanie
bezpieczeństwem oznacza znajomość prawa, finansów i instytucji. Jednak, aby
kolejne pokolenia miały możliwość zachowania obecnego standardu życia, a także
realne szanse na jego powiększenie czy doskonalenie konieczne jest wsparcie
wszelkich form aktywności, tak aby seniorzy mogli pozostać w jak najlepszym
zdrowiu i pełnej samodzielności. Równie ważne są także zmiany mentalnościowe
Polaków. Ważne jest wytworzenie w młodym pokoleniu, które wychodzi na rynek
pracy, pozytywnego stosunku do myślenia o przyszłości, które zaowocuje
oszczędzaniem pieniędzy na lata senioralne. Już od samego początku, od
pierwszego wynagrodzenia trzeba mieć świadomość i dążyć do tego, aby z naszego
wynagrodzenia były odprowadzane składki na przyszłą emeryturę. Potrzebne jest
również przełamanie obaw i rozwinięcie kultury finansowej obywateli tak aby
zwiększyła się ilość osób korzystających z dodatkowych, dobrowolnych programów
oszczędzania na okres jesieni życia. Ich celem, dzięki dywersyfikacji źródeł dochodu
ma być zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego w obliczu zmaterializowania się
ryzyka dożycia wieku emerytalnego. Dochód ten powinien pochodzić nie tylko od
państwa, ale także z dodatkowych, grupowych form oszczędzania w ramach filaru
konstruowanego przez pracodawców wspólnie z pracownikami oraz filara opartego
na indywidualnej przezorności samych zainteresowanych. Należy pamiętać również
o tym, że choć ustawowy wiek emerytalny pozostaje na poziomie 60 lat dla kobiet
i 65 lat dla mężczyzn, to jednak osoby, które mają taką możliwość powinny wydłużać
aktywność zawodową. Pozwoli to uzyskać wyższą emeryturę, ponieważ w modelu
zdefiniowanej składki, który funkcjonuje w Polsce od 1 stycznia 1999 r. wysokość
emerytury zależy od sumy składek zgromadzonych i zwaloryzowanych na
indywidualnym koncie danej osoby w ZUS, a także od długości średniego dalszego
trwania życia ustalonej dla wieku, w którym dana osoba przechodzi na emeryturę.
Praktyka życia codziennego daje podstawy by sądzić, że państwowy system
zabezpieczenia społecznego jeszcze na wiele lat pozostanie głównym gwarantem
bezpieczeństwa socjalnego dla milionów mieszkańców naszego kraju.
Streszczenie
W artykule przedstawiono Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jako
państwową jednostką organizacyjną działającą na rzecz bezpieczeństwa socjalnego
obywateli oraz bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ustalono, że Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych (FUS), którym zarządza ZUS jest kluczowym
instrumentem finansowym państwa. Zidentyfikowano najważniejsze wyzwania
stojące obecnie przed systemem ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz podano
ich krótką charakterystykę. Stwierdzono, że zarządzanie bezpieczeństwem systemu
ubezpieczeń społecznych oznacza podejmowanie działań również w wielu
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obszarach gospodarczych i społecznych nie związanych wprost z ubezpieczeniami
społecznymi, takich jak ochrona zdrowia, dokształcanie zawodowe osób w wieku
przed- i okołoemerytalnym, rozwój świadomości społecznej o konieczności
dodatkowego oszczędzania na wypadek zajścia ryzyk socjalnych oraz tworzenie
warunków do tego by w rodzinach rodziło się więcej dzieci.
Słowa kluczowe: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), ryzyko socjalne,
bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo ekonomiczne.
Summary
In this article The Social Insurance Institution (ZUS) is presented as a state
organizational unit supporting social security of citizens as well as economic security
of the state. It has been stated that the Social Insurance Fund (FUS) which is
administered by ZUS is a key financial instrument of the state. Main challenges
facing Polish social insurance system have been identified and briefly characterized.
It has been concluded that security management of social security system requires
actions in economic and social areas which do not relate directly to social insurance
system, namely health care, continuing training for people in the pre- and nearretirement age, developing a social awareness of the need to have savings in case
social risks materialize and creation of conditions for families to have more children.
Key words: the Social Insurance Institution (ZUS), social risk, social security,
economic security.
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Robert WÓDKIEWICZ
7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
KONCEPCJA MODELOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
NA PRZYKŁADZIE RAFINERII W GDAŃSKU
Wstęp
Model to układ założeń przyjmowanych w danej nauce w celu ułatwienia
rozwiązania danego problemu badawczego. Jest to hipotetyczna konstrukcja
myślowa będąca uproszczonym obrazem badanego fragmentu rzeczywistości,
w którym pomija się elementy nieistotne dla danego celu. Modele wprowadza się do
nauki ze względu na ich przydatność w trakcie budowania teorii naukowej. Służą
one do zmniejszania złożoności rozpatrywanych zjawisk w stopniu umożliwiającym
ich poznanie. Ułatwiają zrozumienie zjawisk przeszłych i umożliwiają przewidywanie
zjawisk przyszłych. Szczególne znaczenie dla współczesnej nauki mają modele
matematyczne, czyli opisy obiektów w języku matematyki i logiki formalnej. Są one
również konstrukcją hipotetyczną obejmującą układ założeń przyjętych w nauce
społecznej, jaką jest ekonomia. Jej cel stanowi uchwycenie najistotniejszych cech
oraz zależności występujących w danym procesie ekonomicznym.1
Celem artykułu jest zaproponowanie koncepcji modelowego systemu
zarządzania kryzysowego w rafinerii w Gdańsku, który ma uprościć proces
decyzyjny dotyczący uruchamiania kolejnych elementów przewidywanych do użycia
w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie rafinerii oraz wskazać miejsce
elementu militarnego w systemie zarządzania kryzysowego i w maksymalny sposób
wykorzystać posiadany przez niego potencjał w czasie reagowania na sytuacje
kryzysowe.
Pojęcie modelu i jego typologie
Najbardziej znaną klasyfikacją modeli jest podział na fizyczne i abstrakcyjne.
Modele fizyczne przedstawione są za pomocą pewnych obiektów fizycznych (np.
mechanicznych, elektronicznych, hydraulicznych). Modele abstrakcyjne wyrażone
są w pewnym języku i w zależności od tego wyróżnia się modele liczbowe – zapisane
za pomocą wzorów, modele logiczne – zapisane za pomocą wyrażeń logicznych
oraz modele graficzne – zapisane w postaci wykresów, diagramów, rysunków.2 Inne
rodzaje modeli to modele teoretyczne (nominalne), modele realne, modele
semantyczne, modele przyszłości i modele socjologiczne.
Model polega na zbudowaniu pewnej hipotezy będącej uproszczonym obrazem
badawczym, pewnego typu skrótem myślowym badanego przez nas obiektu, bądź
badanej przez nas sytuacji. We wzorcu teoretycznym stopniowo eliminuje się cechy,
relacje oraz pozostałe drugorzędne elementy. Model teoretyczny (nominalny)
wprowadza się głównie w celu stworzenia teorii naukowej. Model realny określa
przedmiot lub układ przedmiotów (jednakże mogą to być zdarzenia lub układy
zdarzeń), które spełniają założenia pewnej, już istniejącej tezy bądź teorii. Model
określa się często mianem realizacji lub interpretacji. Można go również zdefiniować
1
2

Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Model.
A. Falkowski, Model, badanie, eksperyment, analiza danych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 1994, s. 7-10.
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jako przedmioty lub zdarzenia (sytuacje) dostatecznie podobne do układu
badanego, ale prostsze i łatwiej dostępne badaniom. Ważny aspekt w modelu
realnym stanowi idealizacja i konkretyzacja. Model semantyczny to logiczne
odzwierciedlenie, czyli odtworzenie/interpretacja danej teorii w postaci układu
(dziedziny) przedmiotów opisywanego istotnie przez daną teorię. Model przyszłości
to socjologiczny obraz prawdopodobnego rozwoju społeczeństwa, sporządzony dla
danego okresu na podstawie prognoz dotyczących różnych dziedzin rzeczywistości.
Model socjologiczny to uproszczony opis odnoszący się do rzeczywistości
społeczeństwa lub jego wycinków ważnych dla badań socjologicznych w danym
zakresie.3
Według J. Apanowicza model to hipotetyczna konstrukcja myślowa będąca
uproszczonym
obrazem
badanego
fragmentu rzeczywistości, stanowi
sformalizowane ujęcie pewnej teorii lub sytuacji przyczynowej, w której zakłada się,
że generuje on badane dane.4 Z kolei F. Neal i R. Stone rozpatrują model
w kontekście ekonomii, i określają go jako formalną prezentację wyobrażeń
o zjawiskach ekonomicznych.5 T. Pszczółkowski w Małej encyklopedii prakseologii
i teorii organizacji przedstawia pojęcie modelu jako przedmiotu złożonego (także
abstrakcyjnego) odwzorowującego dla celów poznawczych lub praktycznych
bardziej od niego złożony, istniejący albo projektowany, fragment rzeczywistości.6
Bardzo interesującą definicję modelu zaprezentował J. Zieleniewski, który pojęcie
modelu utożsamia z teorią skonstruowaną w taki sposób, aby można było
operatywnie manipulować zmiennymi wchodzącymi w jej skład. Teoria ta służy nie
tylko orientacji w rzeczywistym otoczeniu, ale i zastąpieniu realnego eksperymentu
rozumowaniem polegającym na zmienianiu wartości poszczególnych zmiennych
i na sprawdzaniu, jakie konsekwencje wywołuje to w odniesieniu do pozostałych
zmiennych.7 Model to także konstrukcja myślowa stanowiąca uproszczony obraz
badanego fragmentu rzeczywistości, nie uwzględniająca tych cech i relacji, które są
nieistotne dla danego problemu badawczego,8 a według Leksykonu zarządzania,
model to uproszczone wyobrażenie lub odwzorowanie rzeczywistości prezentujące
strukturę, cechy, funkcjonowanie istniejącego lub projektowanego obiektu
dostarczające informacji umożliwiających jego poznanie.9
Modelowanie często stanowi metodę naukowego opisu zjawisk, służącą celom
badawczym. Może składać się z projektowania modelu według przyjętych założeń,
imitowania zależności pomiędzy determinantami danego zjawiska, rozwiązywania
układu równań opisującego dane zjawisko.10 Uwaga badacza powinna być
skoncentrowana na tym, co najważniejsze, ponieważ istotą modelu jest pomijanie
istotnych elementów wpływających na dane zjawisko i zachowywanie zasady ceteris
paribus.11
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J. Apanowicz uważa, że konstruowanie modeli jest metodą stosowaną w nauce
w celu uproszczenia problemów zwiększających szansę ich rozwiązania.12 Ponadto
twierdzi, że każda teoria może prowadzić do niemal nieskończonej liczby modeli,
a model niekoniecznie przedstawia coś, co istnieje, wiele modeli prezentuje projekty,
wizje, które nigdy nie następują. Twierdzi on również, że modele nie są tworem
natury, lecz są zbudowane przez człowieka, a także że modele jako opisy są niemal
zawsze cząstkowe lub niekompletne, ponieważ dotyczą tylko wybranych
charakterystyk.13
W modelu pomija się zwykle mniej istotne elementy rzeczywistości. Konstruuje
się je, aby skupić się na najistotniejszych czynnikach czy też elementach
wpływających na przebieg określonego procesu14 oraz zrozumieć mechanizm
danego zjawiska w krótszym czasie i mniejszym kosztem.15
Przy tworzeniu koncepcji modelu zarządzania kryzysowego należy wziąć pod
uwagę rozważania F. Neala i R. Shone’a, którzy twierdzą, że „wybór tego, co ma
być uwzględnione w modelu, a co można pominąć, zależy od celu budowy modelu,
czyli innymi słowy od tego, na jakie pytanie ma on dostarczyć odpowiedzi”.16
Analiza ustawowego systemu zarządzania kryzysowego w Polsce
W skład systemu zarządzania kryzysowego w Polsce wchodzą organy
administracji rządowej oraz samorządowej. Według ustawy z dnia 26 kwietnia 2007
r. o zarządzaniu kryzysowym17 najważniejsze jest określenie zadań decydentów
w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym Rady Ministrów, Prezesa Rady
Ministrów, ministrów kierujących działaniami administracji publicznej, kierowników
urzędów centralnych, wojewodów oraz starostów, wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast.
Koncepcja zarządzania kryzysowego skupia się na zasadzie prymatu układu
terytorialnego, tzn. główny ciężar decyzji i odpowiedzialności spoczywa na władzy
funkcjonującej na określonym stopniu podziału terytorialnego kraju, na którym
wystąpił kryzys. Na poszczególnych poziomach władzy administracyjnej znajdują się
odpowiednie narzędzia do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Zalicza się do nich służby ratowniczo-medyczne, straż pożarną, służby utrzymania
porządku publicznego (policja, straż miejska) oraz inspekcje i inne podmioty.18
Obowiązek podjęcia działań z zakresu zarządzania kryzysowego spoczywa na
organie, który jako pierwszy otrzymał informację na temat wystąpienia zagrożenia.19
Jego zadaniem jest niezwłoczne poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu organów
wyższego lub niższego szczebla, dodając jednocześnie swoją ocenę zaistniałej
sytuacji, a także informację o działaniach, jakie należałoby podjąć.20
W systemie zarządzania kryzysowego w Polsce funkcję nadrzędną pełni organ
zarządzający, a do jego głównych zadań zalicza się: podejmowanie decyzji, podział
J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania…, dz. cyt., s. 113.
Tamże.
14
Leksykon zarządzania…, dz. cyt., s. 343.
15
F. Neal., R. Shone, Proces budowy…, dz. cyt., s. 35.
16
Tamże, s. 12.
17
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz.U.2020.0.1856 Nr 89 poz. 590 t.j.).
18
G. Sobolewski, Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy,
ASzW, Warszawa 2013, s. 74.
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zadań dla poszczególnych wykonawców, koordynowanie działań w czasie
wystąpienia sytuacji kryzysowej.21
Organ ten składa się z trzech elementów, które spełniają odpowiednio
następujące role:
a) organu decyzyjnego (Rada Ministrów, minister działu administracji np.
Minister Obrony Narodowej, wojewoda, starosta, wójt, burmistrz, prezydent
miasta, którzy posiadają prawo do decyzji władczych, zapisanych w ustawie
lub rozporządzeniach, co wpływa na pozostałe podmioty, realizujące swoje
zadania z zakresu zarządzania kryzysowego);
b) organu doradczego (Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zespół
funkcjonujący przy ministrze konkretnego działu administracji, wojewódzkie
zespoły zarządzania kryzysowego, powiatowe zespoły zarządzania
kryzysowego, gminne zespoły zarządzania kryzysowego, które posiadają
funkcję opiniotwórczo-doradczą, określają strategie działania w danej
sytuacji kryzysowej, rekomendując propozycję rozwiązań, dodatkowo
zapewniają komunikację między członem decyzyjnym oraz planistycznokoordynacyjnym);
c) komórki planistyczno-koordynującej, która analizuje i ocenia informację,
przygotowuje warianty działań oraz propozycję rozwiązań, odpowiada za
wdrożenie podjętych decyzji, podział zadań, jak również za koordynację
działań.22
Podsystem wykonawczy jest drugim elementem systemu zarządzania
kryzysowego. W jego skład wchodzą: służby, straże, inspekcje w postaci zasobów
ludzkich oraz technologii. Elementy tego podsystemu stanowią zasadniczą siłę
wykonawczą, bez której nawet najbardziej złożone systemy decyzyjne i organy
odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie byłyby w stanie realizować ustawowych
zadań. W zarządzaniu kryzysowym ich rola przejawia się w zorganizowanym
współdziałaniu, przestrzeganiu szeregu zasad kształtujących ich działanie oraz
współdziałanie w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.23
W budowaniu koncepcji modelu zarządzania kryzysowego istotne miejsce
rezerwowane jest dla Sił Zbrojnych RP, których udział w systemie zarządzania
kryzysowego reguluje ustawa o zarządzaniu kryzysowym. W myśl jej zapisów użycie
pododdziałów lub oddziałów wojskowych do wykonywania zadań, między innymi
współudziału
w
monitorowaniu
zagrożeń,
poszukiwawczo-ratowniczych,
współudziału w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania
zagrożeń, usuwania skażeń promieniotwórczych oraz likwidowania skażeń
chemicznych, a także skażeń i zakażeń biologicznych odbywa się na wniosek
wojewody do Ministra Obrony Narodowej.24
Warunkiem użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w sytuacji
kryzysowej jest wystąpienie sytuacji, w której użycie innych sił i środków jest
niemożliwe lub może okazać się niewystarczające w opanowaniu sytuacji
kryzysowej.
Jak już wspomniano powyżej, działania w zakresie zarządzania kryzysowego
inicjuje organ, który pierwszy otrzymał informację na temat zagrożenia. Może to być
G. Sobolewski, Siły Zbrojne RP…, dz. cyt., s. 76.
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przykładowo Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Gdy organ ten oceni
sytuację i stwierdzi, że siły i środki własne są niewystarczające do opanowania
sytuacji kryzysowej, opracowuje wniosek do właściwego wojewody o wydzielenie
pododdziałów Sił Zbrojnych RP w celu ich udziału (pomocy) w neutralizacji sytuacji
kryzysowej.
Zgodnie z Art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny Dowódca
Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) odpowiada za planowanie, koordynowanie
i wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów Sił
Zbrojnych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań
w zakresie ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz akcjach ratowania lub
ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także udziału w realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego. Tym samym dowódca WOT pełni obowiązki Szefa
Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a dowódcy Brygad Obrony Terytorialnej
zastąpili w tym zakresie Szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i zostali
koordynatorami tych przedsięwzięć na szczeblu wojewódzkim. W tym zakresie będą
ściśle współpracować z poszczególnymi wojewodami właściwymi dla rejonu
odpowiedzialności brygad.25 Będą pełnić rolę łącznika pomiędzy resortem obrony
narodowej a administracją publiczną w obszarze spraw operacyjno-obronnych
i rządowej administracji niezespolonej w na terenie województwa. Jako doradcy
wojewody w sprawach wojskowych uczestniczą w planowaniu użycia oddziałów
i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wojewódzkiego
planu zarządzania kryzysowego i uzgadniają go. Działając w wojewódzkim zespole
zarządzania kryzysowego wspierają wojewodę poprzez przygotowanie propozycji
rozwiązań istniejącej sytuacji kryzysowej w zakresie udziału sił i środków resortu
obrony narodowej. Tym samym aktywnie uczestniczą w przygotowaniu wniosku
wojewody o użycie Sił Zbrojnych.26 Wniosek ten przesyłany jest przez wojewodę do
Centrum Zarządzania Kryzysowego MON (Rys. 1) i dalej procedowany w resorcie
obrony narodowej. Procedura ta obejmuje szereg przedsięwzięć, w tym czynności
z zakresu planowania operacyjnego tj. ocenę sytuacji kryzysowej, wariantowanie
działań, a także wskazanie sił i środków niezbędnych do wykonania zadań
zarządzania kryzysowego.27
Ilość sił i środków wydzielonych i utrzymywanych w gotowości do użycia
adekwatnie do zaistniałej sytuacji kryzysowej określona jest w „Planie użycia
oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych.”28
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Przykładowo:
MIEJSKI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

Rysunek nr 1: Aktywowanie Sił Zbrojnych RP w procesie zarządzania kryzysowego.
Źródło: wykonanie własne.

Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wydzielenia
oddziałów i pododdziałów SZ RP do wsparcia organów administracji publicznej
zostają wydane rozkazy i uruchomione siły oraz środki z pododdziałów, a także
oddziałów podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy
Garnizonu Warszawa, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Szefowi
Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego
(w zależności od zgłoszonych potrzeb i możliwości), i skierowane do Wojskowego
Zgrupowania Zadaniowego. Za przygotowanie przyjęcia Wojskowego Zgrupowania
Zadaniowego i koordynację jego działań w terenie odpowiada dowódca właściwej
terytorialnie Brygady Obrony Terytorialnej, współpracując w tym zakresie
z organami administracji publicznej.29
Badanie procesu zarządzania kryzysowego
Wiedzę o faktach zdobywa się za pomocą obserwacji, rozumianej jako
postrzeganie kierowane pytaniem. Może ona polegać na rejestrowaniu naturalnych,
istniejących niezależnie od woli badacza stanów rzeczy i ich zmian.30 Obserwacja
stanowi osobliwy sposób postrzegania, gromadzenia i interpretowania
poznawanych danych w naturalnym ich przebiegu i pozostających w bezpośrednim
lub pośrednim zasięgu widzenia i słyszenia obserwatora.31
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W obserwacji uczestniczącej, którą autor zastosował w procesie badawczym
przyjął on rolę obserwatora jako uczestnika. Obserwację autor przeprowadził na
terenie rafinerii w Gdańsku, podczas kompleksowego ćwiczenia służb ratowniczych
rafinerii i zewnętrznych sił ratunkowych, które odbyło się we wrześniu 2019 r.
Podstawą przeprowadzenia ćwiczenia była realizacja postanowienia art. 261 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.32 W ćwiczeniu uczestniczyły
wydzielone pododdziały Państwowej Straży Pożarnej, pododdziały rafineryjnej
straży pożarnej, zastępy ratowniczo – gaśnicze Przedsiębiorstwa Eksploatacji
Rurociągów Naftowych i Portowej Straży Pożarnej Florian. W scenariuszu założono
niewielką nieszczelność jednej z instalacji co spowodowało zagrożenie pożarowe,
wybuchowe i toksyczne. W kolejnym etapie ćwiczenia założono powiększenie
nieszczelności, która wywołała awarię o charakterze katastrofalnym, w czasie której
nastąpiło uwolnienie fazy gazowej (węglowodory, wodór, siarkowodór). Ćwiczenie
wykazało dobre przygotowanie elementów systemu ratowniczego do neutralizacji
zdarzenia o charakterze kryzysowym. Wystąpiły również błędy, które mogły
rzutować na właściwy przebieg reakcji służb na zagrożenie. Zasadniczym jest brak
powiadomienia o zdarzeniu niektórych organów zarządzania kryzysowego.
Zastanawiający jest również fakt, że w żadnym scenariuszu ćwiczeń nie
przewidziano udziału elementów sektora militarnego. Dynamika działań, szybkość
rozwoju sytuacji kryzysowej powodują, że rola elementu militarnego w neutralizacji
zagrożenia na terenie rafinerii (a także w pesymistycznym scenariuszu również poza
jej rejonem) sprowadzać się może do działań typowo pomocniczych, takich jak:
ewakuacja ludności, organizacja punktów opieki medycznej, ochrona mienia,
zabezpieczenie dróg dojazdowych (regulacja ruchu), izolowanie obszaru zagrożeń,
organizacja miejsc czasowego pobytu ludności wraz z zabezpieczeniem
logistycznym. Po neutralizacji zagrożenia pododdziały sił zbrojnych mogą być użyte
do oczyszczania miejsca zdarzenia przy użyciu ciężkiego, specjalistycznego
sprzętu.
W przeprowadzonym procesie badawczym zastosowano również metodę
porównania, która jest procesem myślowym lub logiczną metodą badawczą
polegającą na wykrywaniu cech podobieństwa i odmienności w badanym
przedmiocie, zjawisku, procesie przez odniesienie go do innych przedmiotów,
zjawisk, procesów. Pozwala to ustalić podobieństwa i różnice między badanymi
zjawiskami (przedmiotami itp.).33 Porównanie należy do podstawowych czynności
poznawczych, które polega na stwierdzeniu istnienia albo braku takich samych cech
jakościowych, takich samych albo różnych odmian cech jakościowych, a także
takiego samego, podobnego albo różnego stopnia nasilenia tych samych cech
występujących w różnych przedmiotach i zjawiskach.34 Według R. Tokarczyka
wszelka wiedza ludzka opiera się na porównaniu i można wnioskować, że każde
poznawanie wiąże się de facto z porównaniem.35
Stosując metodę porównania, należy porównywać zjawiska podobnego
rodzaju, pozostające ze sobą w określonych związkach oraz współmierzalne,
ujawniać nie tylko cechy podobieństwa, lecz i różnice w zjawiskach stanowiących
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.0.1973 t.j.).
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35
R.A. Tokarczyk, Komparastyka prawnicza, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE s.c., Kraków-Lublin
1997, s. 28.
32
33

134
przedmiot porównań, a także porównywać przede wszystkim właściwości (cechy)
istotne badanych zjawisk.36 Należy jednak pamiętać, że określone fakty (zjawiska,
zdarzenia) mogą zostać ocenione właściwie jedynie wtedy, gdy zastosuje się
porównanie z innymi podobnymi lub niepodobnymi pod jakimś względem zjawiskami
lub faktami,37 a porównanie parametrów lub faktów z reprezentatywnymi wartościami
umożliwia ich dokładne rozpoznanie, ale nie pozwala stwierdzić, czy otrzymane
rozwiązanie jest optymalne.38 Dzięki tej metodzie można także dotrzeć do syntezy
tego, co wspólne danym przedmiotom badań, czyli dokonać różnych uogólnień
i ustalić istniejące zależności.39
Rozpoczynając proces porównania należy przyjąć określone kryteria,
w odniesieniu do których będą porównywane interesujące nas podmioty. Na
potrzeby porównywanych sektorów militarnego i niemilitarnego uczestniczących
w neutralizacji zdarzenia o charakterze kryzysowym na terenie rafinerii w Gdańsku,
przyjęto następujące kryteria: miejsce Sił Zbrojnych RP i Państwowej Straży
Pożarnej w systemie bezpieczeństwa narodowego RP oraz ich czas osiągniecia
gotowości do podjęcia działań.
Państwowa Straż Pożarna (PSP) będąca częścią podsystemu ochronnego
i Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej (SZ RP), które stanowią element podsystemu
obronnego są podmiotami bezpieczeństwa, które realizują nałożone na nie zadania
w oparciu o współpracę i współdziałanie. Zakres tej współpracy obejmuje wiele
aspektów dotyczących ratownictwa i przeciwdziałania różnego rodzaju
zagrożeniom, a charakter tego współdziałania w poszczególnych podsystemach
determinowany jest obowiązującym porządkiem prawnym. Państwowa Straż
Pożarna to zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt
formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi
miejscowymi zagrożeniami. Jest także organizatorem krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego. Swoje zadania realizuje poprzez: rozpoznawanie zagrożeń
pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji
ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych
zagrożeń.40
Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej to siły i środki wydzielone przez
Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Są
podstawowym elementem systemu obronnego państwa przeznaczonym do
skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej. SZ RP utrzymują
gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa
i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji
międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach
humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.
Zadaniem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jest ochrona niepodległości
państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa
i nienaruszalności jego granic. Ważnym obszarem zadaniowym realizowanym
przez SZ RP jest możliwość udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich
skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz
R.A. Tokarczyk, Komparastyka prawnicza…, dz. cyt., s. 78.
M. Cieślarczyk (red.), Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz elementy statystyki stosowane
w pracach magisterskich i doktorskich, wyd. AON, Warszawa 2006, s. 51.
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ratowania życia ludzkiego. Istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa zadaniem
realizowanym przez wojsko jest oczyszczanie terenów z materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, a następnie ich unieszkodliwianie.41
W oparciu o zakresy funkcjonowania PSP i SZ RP, a także zasady realizacji
działań przez te formacje, można wskazać płaszczyzny ich współpracy oraz
współdziałania w dziedzinie zapewniania szeroko pojętego bezpieczeństwa. Do
najważniejszych z nich można zaliczyć współdziałanie w ramach podsystemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym, przeciwdziałanie i likwidacja skutków
klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych. Funkcjonowanie
podsystemu kierowania można podzielić na cztery obszary zadaniowe, to jest
monitoring zagrożeń uwzględniający ich rodzaj, skalę i miejsce powstania,
zapobieganie powstawaniu zagrożeń, reagowanie związane z wystąpieniem
konkretnego zagrożenia oraz usuwanie jego skutków. Czwartą dziedziną
funkcjonowania podsystemu kierowania jest kierowanie obroną państwa. Istotną
rolę w kierowaniu bezpieczeństwem, biorąc pod uwagę aspekt zagrożeń
niemilitarnych, odgrywają na wszystkich poziomach organizacyjnych państwa
zespoły zarządzania kryzysowego. Ich rola jako organów doradczych polega na
ocenie zagrożeń (potencjalnych i występujących) i ich wpływu na stan
bezpieczeństwa oraz prognozowaniu rozwoju zagrożeń, a także przygotowywaniu
propozycji działań w oparciu o plany zarządzania kryzysowego. W związku z tym,
że w skład zespołów zarządzania kryzysowego wchodzą między innymi
przedstawiciele SZ RP i PSP, realizacja ustawowych zadań przewidzianych dla
zespołów wymaga ich wzajemnej współpracy.
Wykorzystując metodę porównania, wzięto pod uwagę czasy reakcji elementów
systemu militarnego i niemilitarnego i na tej podstawie określono zadania, w którym
mogą uczestniczyć pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej w procesie reagowania
kryzysowego w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na terenie rafinerii
w Gdańsku.
Na podstawie własnych doświadczeń autor uważa, że pododdziały właściwej
terytorialnie Brygady Obrony Terytorialnej osiągną gotowość do podjęcia działań
(w tym zmiana dyslokacji wojsk w rejon rafinerii) w czasie do dwóch godzin.
Oczywiście jest to I rzut, który pozostaje w ciągłej gotowości do działania, a kolejne
pododdziały będą włączane do działań sukcesywnie. Porównując to z czasem
reakcji sektora niemilitarnego, przede wszystkim zastępów LOTOS Straż, których
czas reakcji wynosi około pięciu minut, widać wyraźnie, że główny wysiłek
bezpośredniej walki z sytuacją kryzysową spocznie na specjalistycznych
pododdziałach pożarniczych, kolejno: LOTOS Straż, Państwowej Straży Pożarnej,
Zakładowej Straży Pożarnej PERN, Portowej Straży Pożarnej FLORIAN oraz
Zakładowej Straży Pożarnej Stoczni Gdańskiej. Na miejsce zdarzenia przybędą
również zastępy ochotniczej straży pożarnej OSP Świbno.
Jak już wspomniano, pierwsze pododdziały właściwej terytorialnie Brygady
Obrony Terytorialnej osiągną gotowość do wykonywania zadań w rejonie rafinerii po
około dwóch godzinach od wystąpienia zdarzenia, dlatego też zakres zadań które
będą one realizować to przede wszystkim działania zabezpieczające i ochronne, nie
związane bezpośrednio z akcją ratowniczą w miejscu wystąpienia zdarzenia
o charakterze kryzysowym. Do działań tych można zaliczyć:
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• monitorowanie zagrożenia, a przede wszystkim skutków jego wystąpienia
wykorzystując do tego bezzałogowe statki powietrzne;
• ewakuowanie z zagrożonych rejonów poszkodowanej ludności i mienia
wykorzystując do tego celu będące na wyposażeniu samochody ciężarowe;
• wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do
czasowego przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach
wykorzystując do realizacji tego zadania element logistyczny brygady, to jest
kompanię logistyczną;
• współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych oraz
prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu
technicznego wykorzystując przede wszystkich posiadany potencjał
osobowy oraz między innymi spycharkoładowarki;
• udzielanie pomocy medycznej przez etatowych ratowników medycznych
brygady.
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano również metodę sondażu. Jest
to metoda służąca do systematycznego zbierania danych od członków określonych
zbiorowości.42 Mogą mieć one charakter jednorazowy, w celu określenia cech, opinii,
postaw danej populacji badawczej w danym przedziale czasowym, a następnie
ustalenia związków przyczynowych lub powtarzalny, w celu określenia dynamiki
cech, opinii, postaw badanej populacji.43 Do najczęściej stosowanych technik
badawczych zalicza się wywiad, a narzędziem badawczym w metodzie wywiadu jest
kwestionariusz, definiowany jako lista pytań służących do zbierania informacji
w procesie wzajemnego komunikowania się.44 J. Sztumski definiuje wywiad jako
rozmowę kierowaną, w której udział biorą co najmniej dwie osoby – ankieter
(badacz) oraz respondent.45 Według W. Zaczyńskiego jest to metoda zdobywania
informacji przez bezpośrednie stawianie pytań tym wybranym osobom, które mogą
nam udzielić pewnej sumy wiadomości”.46
Wywiad ma na celu poznanie pewnych zjawisk i stanów rzeczywistości drogą
ustalenia opinii, poglądów odpowiednio dobranej grupy respondentów
w bezpośredniej rozmowie.47 Jest to sposób zbierania informacji i badania opinii
publicznej, który polega na przeprowadzeniu odpowiednio ukierunkowanych
rozmów.48 W naukach społecznych wyróżniamy szereg klasyfikacji wywiadu jako
metody badawczej. Począwszy od charakteru wywiadu, standaryzacji, struktury,
poprzez swobodę zadawania pytań i udzielania odpowiedzi czy chociażby miejsca
jego przeprowadzania. Wśród wywiadów można wyróżnić indywidualny (rozmowa
osoby przeprowadzającej wywiad z jednym respondentem), zbiorowy (prowadzenie
rozmowy z grupą osób, która winna charakteryzować się pewną jednorodnością),
jawny (respondent został poinformowany o prowadzonym wywiadzie oraz celu, do
jakiego dąży prowadzący rozmowę), ukryty (respondent nie jest zaznajamiany
A. A. Campell, G. Katon, Sondaże na próbie reprezentatywnej, [w:], S. Nowak (red.) Metody badań
socjologicznych, PWN, Warszawa 1965, s. 351.
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z celem rozmowy, ani rolą, jaką odgrywa osoba prowadząca rozmowę),
standaryzowany (ustalony, wcześniej przygotowany, najczęściej prowadzony przy
pomocy kwestionariusza wywiadu) i niestandaryzowany (zwykła, luźna rozmowa,
z reguły naturalna, niewyreżyserowana).49
W badaniach zastosowano metodę wywiadu eksperckiego, to znaczy wywiadu
z respondentami, o których z założenia wiadomo, że mają dużą wiedzę na temat
przedmiotu badań.50 W wywiadach eksperckich pytania zadane respondentom
dotyczą nie tylko faktów lub stosunku do nich, lecz także prób ich wyjaśniania
i przewidywania. Przyjmuje się zarazem, że respondenci cechujący się dużym
dorobkiem zawodowym lub profesjonalną wiedzą na dany temat, mogą prezentować
interesujące propozycje analityczne. Dzięki wiedzy fachowej mogą również tworzyć
wartościowe (realistyczne) prognozy rozwoju sytuacji w danym fragmencie
rzeczywistości społecznej.51 Wywiad ekspercki, który zastosowano w procesie
badawczym, był wywiadem indywidualnym, jawnym oraz standaryzowanym. Każdy
z respondentów został zapoznany z kwestionariuszem wywiadu po jego
przeprowadzeniu. Respondenci nie zgłaszali uwag co do treści zawartych
w kwestionariuszu wywiadu. Poszczególne wywiady miały wspólną tematykę,
jednak nie w każdym wywiadzie został zadany ten sam zestaw (głównie otwartych)
pytań w tej samej postaci i kolejności. Co więcej, nie wszystkie zagadnienia były
poruszone w rozmowie z każdym z respondentów.
Respondentów przypisano do czterech grup, które z punktu widzenia autora są
charakterystyczne dla podmiotów uczestniczących w systemie zarządzania
kryzysowego realizującego zadania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na
terenie rafinerii w Gdańsku:
Grupa Nr 1 – podmiot koordynujący działania ratownicze na szczeblu województwa
pomorskiego, to jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku;
Grupa Nr 2 – podmiot reprezentujący element niemilitarny systemu, to jest
zakładowa i Państwowa Straż Pożarna;
Grupa Nr 3 – podmiot reprezentujący element militarny systemu, czyli Wojska
Obrony Terytorialnej;
Grupa Nr 4 – podmiot reprezentujący zagrożony obiekt, czyli rafinerię w Gdańsku.
Pytania, które autor zadał respondentom oraz ich odpowiedzi dotyczyły
bezpieczeństwa obiektu infrastruktury krytycznej – rafinerii w Gdańsku oraz działań,
jakie należy przedsięwziąć, aby w maksymalny sposób móc wykorzystać potencjał
sektora militarnego i niemilitarnego w celu wspólnego, sprawnego i efektywnego
działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa rafinerii w przypadku wystąpienia
sytuacji o charakterze kryzysowym.
Respondenci kategorycznie wykluczają możliwość współdziałania sektora
cywilnego i militarnego, ale tylko w bezpośrednich działaniach na terenie rafinerii.
W tym konkretnym przypadku uważają oni, że bezpośrednią walką z żywiołem
powinny zajmować się tylko i wyłącznie specjalistyczne pododdziały zakładowej
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i PSP. Dopuszczają oni możliwość wspólnego działania oraz współpracy
w działaniach pomocniczych i zabezpieczających.
Reasumując wypowiedzi ekspertów, można na ich podstawie sprecyzować
konkretne wnioski dotyczące głównych obszarów zadaniowych, które mają
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania rafinerii w Gdańsku jako
obiektu infrastruktury krytycznej:
− działania pododdziałów SZ RP mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo
funkcjonowania rafinerii w Gdańsku w czasie zaistnienia sytuacji
kryzysowej;
− działania te nie mogą mieć charakteru bezpośredniej walki z żywiołem;
− pododdziały SZ RP w czasie udziału w akcji ratowniczej mogą wykonywać
działania pomocnicze określone w ustawie o zarządzaniu kryzysowym;
− system uruchomiania pododdziałów SZ RP celem ich wykorzystania
w operacji reagowania kryzysowego, w związku z zakłóceniem
funkcjonowania rafinerii w Gdańsku, powinien być w maksymalnym stopniu
uproszczony;
− jedną z podstawowych form współpracy sektora cywilnego i militarnego
w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym na terenie rafinerii
w Gdańsku powinny być wspólne, cykliczne ćwiczenia odbywające się na
terenie rafinerii oraz w jej bliskim otoczeniu.
Proponowany model zarządzania kryzysowego dla obiektu infrastruktury
Krytycznej
Obowiązujący obecnie model zarządzania kryzysowego funkcjonujący
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie rafinerii w Gdańsku nie
wykorzystuje w pełni dostępnych sił i środków będących w dyspozycji podmiotów
mogących realizować zadania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom
o charakterze kryzysowym, które występowały, występują i będą występować na
terenie obiektów infrastruktury krytycznej, w tym rafinerii w Gdańsku. Usunięcie
w 2009 r. z ustawy o zarządzaniu kryzysowym wszystkich kwestii określających
współpracę wojska z organami administracji rządowej w ramach wzorowanego na
standardach NATO Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego (NSPK),
spowodowało według autora zaniechanie tej współpracy, co wykazały
przeprowadzone badania, w szczególności obserwacja bezpośrednia ćwiczeń
(gdzie w scenariuszu ćwiczenia nawet nie rozpatrywano udziału w nich
przedstawicieli sektora militarnego), a także wywiady, w których eksperci
wskazywali na brak takiego współdziałania.
Kolejnym negatywnym elementem, który wpływa bezpośrednio na
bezpieczeństwo rafinerii w Gdańsku są podstawy prawne wykorzystania SZ RP
w działaniach o charakterze kryzysowym na terenie rafinerii w Gdańsku.
Zastrzeżenie, że uruchomienie sił i środków Sił Zbrojnych RP następuje wówczas,
gdy użycie innych sił oraz środków jest niemożliwe lub może okazać się
niewystarczające, powoduje uzależnienie wykorzystania wojska od „wyczerpania”
się możliwości innych służb. Jest to czynnik dość niewymierny i w sytuacjach
wystąpienia klęsk żywiołowych trudny do określenia ze względu na
nieprzewidywalność rozwoju wydarzeń.52
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Opóźnienie w podejmowaniu stosownych decyzji może negatywnie wpływać na
racjonalne wykorzystanie dostępnych sił i środków oraz dotarcie z pomocą zbyt
późno. Innymi determinantami mogącymi utrudnić dotarcie z pomocą na czas są
obecna dyslokacja oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP przewidzianych do
wsparcia działań administracji publicznej, nie zawsze funkcjonalna w stosunku do
rejonów ich potencjalnego użycia. Wpływa to negatywnie na dyspozycyjność
jednostek wojskowych, ich przygotowanie do działań ratowniczych i prewencyjnych,
jak też możliwość użycia sprzętu specjalistycznego.53
Dynamika działań ratowniczych i szybkość zmiany aktualnej sytuacji, co
pokazały praktyczne ćwiczenia na terenie rafinerii w Gdańsku, powodują, że czynnik
najistotniejszy w skutecznym wprowadzeniu pododdziałów wojska do działania
stanowi natychmiastowa decyzja o ich użyciu oraz przede wszystkim bliskość ich
stacjonowania w stosunku do epicentrum zdarzenia kryzysowego.
Ten drugi determinant spełniają niewątpliwie Wojska Obrony Terytorialnej,
które posiadają zdolności do realizowania misji wspierania podsystemów
ochronnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu.
Fundamentalne znaczenie mają: terytorialność – specyfika działania Wojsk Obrony
Terytorialnej polegająca na ich użyciu w stałych rejonach odpowiedzialności (SRO)
oraz masowość – w ich skład wchodzą oddziały i pododdziały formowane głównie
na podstawie miejscowych zasobów.
Głównym determinantem sprawnego udziału WOT w zwalczaniu klęsk
żywiołowych jest nawiązanie współpracy WOT z administracją publiczną i służbami,
inspekcjami oraz strażami w SRO przed zaistnieniem zagrożenia (Rys. 2).
Współpraca Wojsk Obrony Terytorialnej z terenowymi organami administracji
rządowej i samorządowej realizowana jest zasadniczo w województwie, poprzez
etatowe komórki odpowiedzialne za wypełnianie zadań współpracy cywilnowojskowej brygad OT oraz w batalionach lekkiej piechoty w powiatach, natomiast
w gminach poprzez osoby wyznaczone z kompanii do realizacji zadań z zakresu
współpracy cywilno-wojskowej.54
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Rysunek nr 2: Struktury
w województwie.
Źródło: wykonanie własne.
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administracji

publicznej

W ramach współpracy należy zapewnić m.in. bieżącą wymianę informacji
o zagrożeniach, incydentach, katastrofach poprzez dostępne dla obu stron kanały
wymiany informacji. Z ramienia administracji publicznej właściwe w tym zakresie
będą centra zarządzania kryzysowego funkcjonujące w każdym powiecie
i województwie, wyposażone w środki łączności, odpowiadające za monitorowanie
i analizowanie informacji o zagrożeniach. Tam też docierać powinny informacje
o aktualnym stopniu zaangażowania sił ratowniczych, zaistniałych brakach
i ograniczeniach w prowadzeniu akcji ratowniczych, dające obraz sytuacji
decyzyjnej. Za przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie decydentom
wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania procedur oraz działań
w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej, ujętych w planach zarządzania
kryzysowego, w administracji odpowiadają zespoły zarządzania kryzysowego.
Decyzję o użyciu wojska (gdy użycie innych sił okaże się niemożliwe lub
niewystarczające) powinien podjąć, na wniosek wojewody, dowódca brygady obrony
terytorialnej. Skraca to do minimum okres decyzyjny, a także błyskawicznie
uruchamia siły i środki wojsk obrony terytorialnej stacjonujące w rejonie
odpowiedzialności. Szybkość podjęcia decyzji o użyciu pododdziałów WOT na linii
wojewoda–dowódca brygady OT skraca maksymalnie proces decyzyjny oraz
powoduje praktycznie natychmiastowe uruchomienie procesu osiągania gotowości
do działania pododdziałów brygady na korzyść zagrożonego obiektu infrastruktury
krytycznej.
Niezbędnym elementem współpracy sektora cywilnego z sektorem militarnym
jest prowadzenie wspólnych szkoleń, ćwiczeń i treningów. Każdy z badanych
respondentów wskazywał na konieczność usankcjonowania prawnego wspólnych
ćwiczeń (sektora militarnego i niemilitarnego), które realizowałyby scenariusz
dotyczący zagrożenia funkcjonowania obiektu infrastruktury krytycznej. Rafineria
w Gdańsku jako obiekt infrastruktury krytycznej jest znana decydentom sektora
militarnego szczebla brygady jedynie z faktu produkcji produktów naftowych
i specjalnych, w tym na potrzeby SZ RP. Ćwiczenia (usankcjonowane prawnie)
umożliwiłyby im zapoznanie z infrastrukturą rafinerii, optymalnymi drogami
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dojazdowymi, a także miejscami, w których można zorganizować punkty wsparcia
logistycznego dla mieszkańców z zagrożonych terenów. Prowadzenie ćwiczeń
i szkoleń zapewnia doskonalenie umiejętności kierowania zwalczaniem klęsk
żywiołowych przez poszczególne osoby funkcyjne oraz zespoły. Stanowi też okazję
do sprawdzenia przygotowania podmiotów wykonawczych, jeśli ćwiczenia mają
charakter praktyczny. Nie mniej istotne jest zgrywanie i doskonalenie wspólnych
działań WOT ze służbami i strażami, które będą prowadziły akcje ratownicze
w czasie klęsk żywiołowych na terenie rafinerii. Powinien przyświecać im wspólny
cel, którego osiągnięcie możliwe będzie dzięki połączeniu kompetencji i środków
działania, znajomości dostępnych procedur i możliwości posiadanych przez nich
zasobów sprzętowych, będących w dyspozycji. Znaczny wpływ na efektywność
współdziałania ma także uprzednie uzgodnienie szczegółowych zasad wspólnie
wykonywanych zadań, które pozwoli między innymi uniknąć powielania
prowadzonych działań przez różne podmioty.
Do priorytetowych obszarów współpracy pododdziałów WOT ze służbami,
inspekcjami i strażami powinna należeć także wzajemna wymiana informacji,
konsultacje, wymiana doświadczeń z ćwiczeń oraz prowadzonych działań,
uczestnictwo w przedsięwzięciach szkoleniowych, współpraca kadr instruktorskich,
wzajemne wsparcie logistyczne, a także wspólne przedsięwzięcia planistycznie,
w tym uzgadnianie procedur współdziałania. Stanowiąc siły wspierające
profesjonalne służby ratownicze, żołnierze WOT powinni być przygotowywani do
realizacji wspólnych zadań z takimi podmiotami jak: Państwowa Straż Pożarna,
Policja, służbami ratownictwa medycznego, technicznego itp.55
Autor wskazuje na konieczność umieszczenia zapisu o obowiązku
przeprowadzania wspomnianych ćwiczeń. W art. 265 ust. 9 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska „Komendant wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej jest obowiązany do przeprowadzania analizy i przećwiczenia
realizacji zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (dotyczy zakładu o dużym
ryzyku) co najmniej raz na 3 lata (autor proponuje: co najmniej raz w roku), w celu
wprowadzenia w nim niezbędnych zmian; w szczególności należy brać pod uwagę
zmiany dokonane w instalacji, w sposobie funkcjonowania jednostek ochrony
przeciwpożarowej, stan wiedzy dotyczącej zapobiegania, zwalczania i usuwania
skutków awarii przemysłowej, a także postęp naukowo-techniczny. (Autor
proponuje: W ćwiczeniach, jako element zabezpieczający, realizujący zadania
określone w art. 25 ustawy o zarządzaniu kryzysowym biorą również udział
pododdziały właściwej terytorialnie Brygady Obrony Terytorialnej)”.
Art. 261 ust. 3 tej ustawy określa także, że „Prowadzący zakład o dużym ryzyku
jest obowiązany do przeprowadzania analizy i przećwiczenia realizacji
wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego co najmniej raz na 3 lata (autor
proponuje: co najmniej raz w roku), w celu jego aktualizacji i dokonania w nim
uzasadnionych zmian; w szczególności należy brać pod uwagę zmiany
wprowadzone w instalacji, w sposobie funkcjonowania jednostek ochrony
przeciwpożarowej, stan wiedzy dotyczącej zapobiegania, zwalczania i usuwania
skutków awarii przemysłowej, a także postęp naukowo-techniczny (autor proponuje:
W ćwiczeniach, jako element zabezpieczający, realizujący zadania określone w Art.
25 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym biorą również udział pododdziały właściwej
terytorialnie Brygady Obrony Terytorialnej).
55
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Wnioski
Współcześnie rozumiane zarządzanie kryzysowe oznacza zdolność państwa
do koordynacji działań różnych podmiotów, zarówno cywilnych jak i wojskowych,
z uwzględnieniem ich możliwości oraz posiadanych zasobów. Podmioty te ujęte są
w zintegrowany system zarządzania kryzysowego, którego zadaniem jest
zapewnienie zsynchronizowanie i ukierunkowanie ich działań. Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym uchwalona w kwietniu 2007 roku stała się podstawą
prawną funkcjonowania tego systemu. Nowelizacja ustawy w 2009 roku i przyjęcie
rozwiązań osłabiających tworzenie centrum koordynującego (o czym mówił już
w 2011 r. aktualny Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch
w komentarzu dla Instytutu Sobieskiego (https://sobieski.org.pl/komentarz-is92/#return-note-1782-8) wskazując między innymi na nieuzasadnione wzmocnienie
pozycji ABW wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz na fakt,
że ABW stała się obok Rządowego Centrum Bezpieczeństwa drugim ośrodkiem
koordynującym zarządzanie kryzysowe, co pociąga za sobą ryzyko chaosu
organizacyjnego. Jego wątpliwości budziły wprowadzone w noweli ustawy
uprawnienia ABW wobec przedsiębiorstw publicznych i prywatnych) utrudniły
możliwość budowy zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego. Jednym
z najważniejszych negatywnych aspektów wprowadzonych zmian, było usunięcie
z ustawy treści dotyczących współpracy organów administracji rządowej i sił
zbrojnych rezygnując z budowy systemu pozwalającego na współdziałanie
w sytuacjach kryzysowych sfery cywilnej i wojskowej. W 2009 r. z ustawy usunięto
wszystkie kwestie określające współpracę wojska z organami administracji rządowej
w ramach wzorowanego na standardach NATO Narodowego Systemu Pogotowia
Kryzysowego (NSPK). Chodziło o nałożenie na rząd obowiązku przygotowania
zadań i procedur, jakie wojsko polskie i administracja miały wspólnie podejmować
na każdym szczeblu po to, aby zapobiegać i reagować w sytuacjach kryzysowych
(tzw. wykaz przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego). NSPK,
o którym mowa w ustawie, jest katalogiem procedur opisujących rolę i zadania
podmiotów administracji rządowej odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe.
Stanowi on implementację na grunt krajowy Systemu Reagowania Kryzysowego
Organizacji Traktatu Północno-Atlantyckiego. W ustawie o zarządzaniu kryzysowym
przed nowelizacją, znajdował się zapis o Narodowym Systemie Pogotowia
Kryzysowego, który zawierał w sobie zadania i procedury realizowane przez organy
administracji rządowej oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu
zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi
kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowanie w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych. Zachowanie zapisów ustawy dotyczących NSPK i ich
konsekwentna realizacja po 2007 roku z pewnością pozwoliłaby na poprawienie
zdolności mobilizacyjnych polskiej armii wobec różnego rodzaju zagrożeń, w tym
także dotyczących obiektów infrastruktury krytycznej.
Przeprowadzone badania opierające się na metodzie obserwacji, porównania
oraz wywiadu wskazały na konieczność formalnego unormowania zasad współpracy
podmiotów cywilnych oraz wojskowych w działaniach mających na celu
zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz wspólnego reagowania w sytuacji ich
wystąpienia. W przypadku obiektów infrastruktury krytycznej, takich jak przykładowo
rafineria w Gdańsku, zasadnym jest wprowadzenie regulacji prawnych,
nakładających na podmioty uczestniczące w procesie neutralizacji zagrożenia
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kryzysowego obowiązku realizacji wspólnych ćwiczeń. Pozwoliłyby one na
przeprowadzanie rekonesansów bliskiego otoczenia rafinerii, poznanie optymalnych
rozwiązań dojazdu na miejsce zdarzenia, wcześniejsze wyznaczenie miejsc
czasowego przebywania zagrożonej ludności, a także praktycznego przećwiczenia
założonych scenariuszy wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie rafinerii
w Gdańsku (przykładowo pożaru zbiornika lub nieszczelności instalacji).
Streszczenie
W artykule przedstawiono pojęcie modelu oraz jego typologie, a także
wyjaśniono proces modelowania. Zaprezentowano strukturę i funkcjonowanie
systemu zarządzania kryzysowego oraz podstawy prawne użycia Sił Zbrojnych RP
w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze kryzysowym. Scharakteryzowano
podstawowe zadania, które mogą być realizowane przez ogniwo militarne, a także
rolę Wojsk Obrony Terytorialnej w realizacji zadań w na rzecz neutralizacji sytuacji
kryzysowej. Zaprezentowano proces badawczy funkcjonowania elementów systemu
zarządzania kryzysowego i na podstawie wypracowanych wniosków
zaproponowano model zarządzania kryzysowego dla obiektu infrastruktury
krytycznej.
Słowa kluczowe: model, infrastruktura krytyczna, zarządzanie kryzysowe,
Wojska Obrony Terytorialnej
Summary
The article introduces the concept of a model and its typologies, and explains
the modeling process. The structure and functioning of the crisis management
system and the legal basis for the use of the Armed Forces of the Republic of Poland
in the event of a crisis event are presented. Characterized the basic tasks that can
be carried out by the military link, as well as the role of the Territorial Defense Forces
in carrying out tasks in favor of neutralizing a crisis situation. The research process
of the functioning of the elements of the crisis management system is presented and,
based on the conclusions developed, a crisis management model for the critical
infrastructure facility is proposed.
Key words: model, critical infrastructure, crisis management, Territorial
Defense Forces.
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Katarzyna ORDOWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
AUTORYTET NAUCZYCIELA VS NAUCZYCIEL SPRAWCĄ PRZEMOCY
WOBEC UCZNIÓW
Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…
Janusz Korczak

Wstęp
Agresja i przemoc są od dawna charakterystycznymi zjawiskami występującymi
w społeczeństwie, a tym samym w szkołach. Niezależnie od kierunku ludzkich
rozważań przemoc od zawsze stanowi problem zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci.
Szkoła jest miejscem, w którym stykają się różne osobowości, powstają konflikty na
różnych płaszczyznach relacji także nauczyciel- uczeń. Nader często w szkołach
dochodzi do przemocy lecz zmienia się proporcjonalność przemocy fizycznej do
słownej. W poprzedzających latach według badań udokumentowano występowanie
przemocy fizycznej w większym stopniu lecz obecnie zauważa się zmiany
wskazujące wzrost przemocy psychicznej ze strony sprawców. W środowisku
szkolnym oprócz występowania zachowań agresywnych uczniów wobec siebie
widnieje również przemoc ze strony nauczyciela wobec ucznia. Ten problem
występującego braku bezpieczeństwa w placówkach oświatowych wskazuję
potrzebę
wprowadzania
i
regulowania
programów
profilaktycznych
wspomagających redukcję zachowań agresywnych i przemocy na ich terenie.
Możemy zaobserwować dużo działań ze strony Kuratorium Oświaty czy Rzecznika
Praw Dziecka mających na celu zminimalizowanie występowania przemocy wobec
dzieci i młodzieży, a także zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa.
Uświadamiając i kierując apele do dorosłych zwiększamy prawdopodobieństwo
reakcji i podjęcia próby przeciwdziałania przemocy. Warto zwrócić uwagę, iż
w literaturze znajdziemy dużo informacji na temat przemocy pojawiającej się w domu
rodzinnym, jeżeli jednak chodzi o doświadczanie przemocy przez dzieci z rąk
nauczycieli, bądź innych pracowników szkoły wciąż tej literatury i badań nie ma
wystarczająco dużo, aby skutecznie przeciwdziałać tego rodzaju przemocy.
Sposoby przeciwdziałania przemocy i dostępność wsparcia oferowane przez
placówki interwencyjne są ogólnodostępne dla osób potrzebujących. Zwiększenie
skuteczności działań interwencyjnych jakie niosą specjalistyczne ośrodki wsparcia
interwencji kryzysowej zarówno publiczne jak i niepubliczne ma na celu możliwe
najszybsze zaopiekowanie ofiary w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. W tym
również celu ośrodki pomocy wymieniają się informacjami z policją jednak w dużej
mierze informację te dotyczą przemocy pojawiającej się w rodzinie. Analizując ten
fakt należy wziąć pod uwagę, iż zgłaszanie przez uczniów informacji o nauczycielach
stosujących wobec nich przemoc będzie zdecydowanie niższa. Uczniowie często
nie dostrzegają sposobów na ochronę swojej osoby przed niepożądanym
traktowaniem nauczyciela będącego poniekąd autorytetem w murach szkoły. Z tej
przyczyny należy wzmocnić bezpieczeństwo podopiecznych i udostępniać jeszcze
więcej wiedzy wspomagającej ochronę praw dzieci. Temat przemocy w szkole budzi
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wewnętrzną niezgodę zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczoną linię obrony i często
bezradność dzieci.
Przemoc i zagadnienia z nią związane
Istnieje wiele definicji przemocy, jednakże zawsze jest kojarzona
z zamierzonym działaniem mającym na celu wywołanie cierpienia bądź szkody
poszkodowanego. Naruszanie praw i dóbr osobistych przez agresora skutkujące
wyrządzeniem krzywdy bądź narzuceniem władzy, które destabilizuję godność
człowieka i powoduję szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Przemoc
stosowana wobec dzieci przybiera różne formy. Szkoła jest miejscem publicznym,
w którym występuję cały wachlarz możliwości występowania zachowań
agresywnych, część z nich wymaga jednak natychmiastowej interwencji, ponieważ
konsekwencję jakie niosą znacznie wpływają na stan psychiczny dziecka.
Rozgraniczenie krzywdzenia dziecka od dyscyplinowania ma duże znaczenie
w kwestii prawnej. Badacze potrafią rozgraniczyć te dwie kwestie za pomocą
kryterium intencjonalności, czyli zamierzeń osoby dorosłej względem dziecka.
Dorośli często nie wiedzą z jak wieloma przeżyciami mierzą się młodzi ludzie.
W życiu codziennym doświadczają trudnych sytuacji, które czasem stwarzają dla
nich zagrożenie bądź dla ich cenionych wartości. Ponad co trzeci nastolatek stał się
ofiarą przemocy ze strony osoby dorosłej, a u co piątego była to przemoc
psychiczna.1 Skutki takich doświadczeń mogą być dramatyczne, zwłaszcza dla
dzieci wrażliwych.
Rodzaje przemocy występujące w szkole
Najczęściej spotykane formy przemocy szkolnej ze strony nauczycieli to:
szarpanie, wyśmiewanie, ale również obrażanie, stosowanie gróźb, nadmierne czy
wręcz wygórowane wymagania względem ucznia, zbyt surowe wystawianie ocen,
obrażanie godności ucznia, a także stosowanie kar niewspółmiernych do win. Ze
względu na swoją pozycję, nauczyciele w szkole najczęściej dopuszczają się
przemocy słownej i psychicznej, która biorąc pod uwagę pozycję dziecka może być
trudniejsza do udowodnienia. Dzieci często nie przyznają i nie zgłaszają rodzicom
o doświadczeniu przemocy. Nie wiedzą co w tak trudnej sytuacji zrobić i często
zostają same z problemem. Dyskryminacja ucznia przez nauczyciela nie powinna
mieć miejsca w szkole. Równość oznacza, że każde dziecko bez względu na
pochodzenie, kolor skóry czy wierzenia religijne zasługuję na takie samo traktowanie
jak inni.2 Polska wyróżnia się bogatą tradycją promującą i wzywającą do godnego
traktowania dzieci oraz szanowania ich praw na równi z osobami dorosłymi. Dziecko
powinno być traktowane podmiotowo, mieć dostęp i być w pełni świadome
przysługujących mu praw. Prawa dzieci nie kolidują w żaden sposób z prawami
dorosłych. Postępowanie wobec dzieci powinno być zawsze przedłożone etycznymi
zasadami i standardami międzynarodowymi ujętymi w Konwencji o Prawach
Dziecka.

1

2

J. Włodarczyk, K. Makaruk, Fundacja Dzieci Niczyje (2012). Ogólnopolska diagnoza problemu
przemocy wobec dzieci: www.fdn.pl/badania-fdn (dostęp: 17.06.2022).
Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.
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Prawa dziecka
Istnieje szereg działań i utworzonych zasad mających chronić najmłodszych
przed nadużyciami ze strony dorosłych. Upowszechnianie wiedzy na ten temat nie
jest skierowane przeciw dorosłym lecz ma za zadanie uświadamiać o ważności tych
praw i równości bez względu na wiek człowieka. W Konstytucji Rzeczypospolitej
zaznaczono, że każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony
dziecka zarówno przed przemocą, ale również wyzyskiem czy demoralizacją. 3
Kształcenie i wychowanie ma służyć dzieciom w rozwoju ich poczucia
odpowiedzialności, szacunku do kultury ojczyzny oraz kultur innych Państw. Szkoła
ma zapewnić odpowiednie warunki niezbędne do rozwoju i wypełniania obowiązków
obywatelskich.4 Najbardziej podstawowym aktem prawnym regulującym prawa
dziecka jest przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
Konwencja o Prawach Dziecka obowiązująca w naszym kraju od 7 lipca 1991 roku.
Wszelkie utworzone prawa zapewniają, iż zgłoszone do władz publicznych
naruszenia zostaną z pełną powagą i obowiązkiem zbadane, a małoletniemu
poszkodowanemu zostanie zapewniona ochrona. Psychiczna dominacja jaka może
zajść w relacji nauczyciel – uczeń ukierunkowuje w ofierze bezradność,
a wielokrotne doświadczanie urazu ze strony tego samego dorosłego zniekształca
osobowość i negatywnie wpływa na rozwój dziecka.
Problem przemocy ze strony nauczycieli
Występowanie przemocy w szkole jest zjawiskiem istniejącym od dekad, gdy
jeszcze w latach 70-tych było przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych przez
nauczycieli, obecnie to zjawisko nie powinno mieć już miejsca. Faktem jest jednak,
że problem wciąż istnieje. Naruszenie praw ucznia przez nauczyciela podważa
ustawę z 7 września 1991 o systemie oświaty. 5 Na różnego rodzaju przemoc
i agresję wskazują doniesienia i sprawozdania Rzecznika Praw Dziecka, jednak
biorąc pod uwagę przemoc ze strony nauczyciela wciąż brakuje rzetelnych
informacji, na których można bazować. Dzieci boją się zgłaszać doświadczanej tego
rodzaju przemocy, nie wiedzą czy ktoś im uwierzy i nie zbagatelizuję ich problemu.
Strach może być wywołany także autorytetem nauczyciela i jego pozycją w szkole,
i w najbliższym środowisku. Dziecko doskonale zdaje sobie sprawę, że jego słowo
przeciw słowu dorosłego nie będzie postrzegane na równi. Natura dzieci, ich stan
zależności i rozwoju, a także wrażliwość wymagają zwiększonej ochrony prawnej
przed wszelkimi formami przemocy.6 Karygodne jest bowiem, aby osoba mająca być
wzorem i pełniąca funkcję publiczną dopuszczała się przemocy wobec małoletniego
człowieka i tym samym pozbawiała go godności i wolności osobistej. W 2012 roku
zostało zarejestrowanych aż sto skarg na stosowanie przemocy przez nauczycieli.
Najczęściej stosowaną formą przemocy było zastraszanie niedopuszczeniem do
kolejnej klasy, ośmieszanie na forum publicznym czy wypowiadanie sarkastycznych
uwag.7 Poczucie odpowiedzialności za przygotowanie młodego człowieka do
3
4
5
6

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425.
Tamże.
P. Jaros, M. Michalak, Prawa dziecka. Rzecznik Praw Dziecka. Warszawa 2016, s. 525.
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dorosłości, kształtowanie u niego postaw szacunku i tolerancji wyklucza całkowicie
stosowanie przemocy. Niestety raport z badań przeprowadzonych przez Instytut
Badań Edukacyjnych wskazuję, że nauczyciele stosują różne formy przemocy
wobec uczniów. Nauczyciel, któremu zarzucono stosowanie przemocy, jest
zobowiązany przedłożyć dyrektorowi szkoły wyjaśnienia w obecności zastępcy
dyrektora bądź pedagoga szkolnego. Z takiego spotkania należy sporządzić
odpowiednią notatkę służbową. W celu ustalenia okoliczności zdarzenia,
potwierdzenia bądź odrzucenia postawionych nauczycielowi zarzutów należy
przeprowadzić rozmowę ze świadkami zdarzenia. W przypadku potwierdzenia
zarzutu dyrektor jest zobowiązany zgłosić sprawę do organu prowadzącego oraz
organu nadzoru pedagogicznego, a nauczyciel zostaję zawieszony w pełnieniu
obowiązków.
Stres w zawodzie nauczyciela
Stres pojawia się w różnych sytuacjach ludzkiego życia. Wpływa na reakcję
człowieka często stanowiąc impuls do podjęcia decyzji. W zależności od charakteru,
osobowości, umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi przez daną
osobę, może on pobudzać do działania lub wręcz odwrotnie, paraliżować, odbierać
pewność siebie oraz ograniczać sprawność funkcjonowania. Zagadnieniem stresu
zajmują się przedstawiciele wielu dziedzin nauki między innymi psychologii,
socjologii czy medycyny. Stres wpływa bowiem na różne aspekty ludzkiego życia,
obniżając jego jakość, pogarszając stan zdrowia. Oddziałuje na stan psychiczny
i fizyczny człowieka. Specjaliści tychże dziedzin od lat definiują pojęcie stresu,
opisując jego przyczyny oraz krótko- i długofalowe skutki oddziaływania. Pojęcia
stres użył w literaturze naukowej już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku
fizjolog węgierskiego pochodzenia – Hans Selye, który zastosował go opisując jako
reakcję organizmu stanowiącą odpowiedź na pojawiające się stresory. Stres
i wydarzenia życiowe, które są z nim związane mogą stanowić współprzyczyny
chorób somatycznych, powodować dysfunkcje psychosomatyczne, a tym samym
destabilizować ludzkie zachowania. Zawód nauczyciela jest wymagający zarówno
ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, ale i presje otoczenia. Budowanie
wzorowego wizerunku wśród uczniów i rodziców jest powszechnie oczekiwany.
Społeczeństwo wymaga profesjonalnego podejścia, opieki i kształcenia młodych
ludzi. W XXI wieku biorąc pod uwagę warunki procesów globalizacyjnych
i integracyjnych, zawód nauczyciela- wychowawcy odgrywa bardzo dużą rolę.
Rozwój cywilizacji niesie za sobą wiele nowych zagrożeń, które wcześniej nie miały
miejsca, co stawia nauczycieli w jeszcze trudniejszej pozycji wymagając od nich
mocniejszego akcentowania wzorców i autorytetu wśród dzieci i młodzieży.8 Proces
wychowania zachodzący we współczesnej szkole jest dużo bardziej rygorystyczny
dla nauczyciela. Zwraca się szczególną uwagę na posiadaną wiedzę, umiejętności
jej przekazania, ale również temperament i osobowość. Warunki, które w danym
zawodzie należy spełniać cały czas są poddawane analizie, ewoluują i zwiększają
się. Stres spowodowany wzrastającymi oczekiwaniami i zadaniami utrudnia
skupienie się na potrzebach uczniów. Należy wziąć pod uwagę, że podopieczni
pochodzą z różnych rodzin, gdzie sytuacja materialna, wsparcie i opieka nie zawsze
8

J. Zimny, Wartości autorytetu w procesie pedagogicznym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II, Stalowa Wola 2008, s. 267.
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wspomagają rozwój i stan emocjonalny dzieci. W rodzinach dysfunkcyjnych
zaburzone relacje rzutują na samopoczucie psychiczne i fizyczne dziecka, co
oddziałuje także na ich zachowanie w szkole względem rówieśników i nauczycieli.
Analizując temperament i osobowość nauczyciela, jego podatność na stres i warunki
pracy należy wziąć pod uwagę możliwość pojawienia się frustracji, a przy nacisku
grupy społecznej także odczuwanie braku kontroli lub presji. W zależności od
predyspozycji, aktualnego stanu psychicznego, stanu zdrowia i sytuacji życiowej,
każdy nauczyciel inaczej oceni wpływ tego samego stresora. Dla jednego będzie za
silny, a dla drugiego umiarkowany lub lekki. Analiza konkretnego stresora zależy od
bardzo wielu czynników.
Autorytet nauczyciela
Człowiek z natury potrzebuję autorytetu, wzorca, z którego bierze przykład.
Zagadnienie autorytetu nauczyciela wzbudza zainteresowanie przedstawicieli wielu
dyscyplin. Społeczeństwo wskazuję hierarchię wartości wskazując na postawę
i powagę ludzi reprezentujących cenione wartości. Autorytetu najbardziej poszukują
ludzie młodzi, na drodze swojego rozwoju szukają wzorów dla swojego niebawem
dorosłego życia.9 Poznawanie istoty i uwarunkowań autorytetu ma obecnie
znaczenie praktyczne. Pobudza zmysł pedagogiczny nauczyciela nad własną osobą
i pracą, stosunkiem do niej oraz swoim rozwojem osobistym i zawodowym.
Umożliwia na drodze samodoskonalenia zwiększyć skuteczność i efektywność
pracy zawodowej oraz zadowolenia. Pozytywne rezultaty samokształcenia dotyczą
nie tylko nauczyciela, ale również uczniów. Im lepiej nauczyciel pozna siebie
i własne możliwości twórcze, tym skuteczniej może wykorzystać wiedzę we
współpracy z podopiecznymi.10 Autorytet posiada osoba ceniona w społeczeństwie,
otoczeniu. Jest to osoba posiadająca wiedzę, bogactwo, siłę lub inne powszechnie
doceniane wartości.11 Zawód nauczyciela wymaga etyki ze względu na możliwości
wpływu i kształtowania młodych obywateli naszego społeczeństwa. Wiedza,
kompetencję, a także poniekąd władza nauczyciela i możliwość wskazywania reguł
postępowania czy wręcz moc karania daję wpływ modelowania poglądów młodych
ludzi. Kształtuję ich wizerunek świata, dorosłych i priorytetów w życiu. Wzmacnia
bądź osłabia obraz siebie i swoich umiejętności. Wobec nauczycieli, wychowawców
wystosowano znaczną ilość wymagań, w których mają realizować cele i zadania
wychowawcze, w tym troszczyć się o wszechstronny rozwój osobowości
wychowanków, a także przygotowywać ich do życia w teraźniejszym i przyszłym
społeczeństwie.12 Autorytet nauczyciela uznawany jest za pożądany i wysoko
wartościowany element w edukacji, celowe wydaje się wskazanie jego
uwarunkowań. Kształtowanie się autorytetu zależy od globalnej wizji wychowania
i kształcenia, jak również poszerzania kompetencji do stawianych wymagań.
Wychowawca inspirujący i konstruktywny mobilizuję swoich podopiecznych do

J. Kosmala, Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
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inicjatywy i podejmowania samodzielnych
odpowiedzialności za własny rozwój.13

decyzji,

pogłębia ich

poczucie

Przygotowanie nauczyciela do sytuacji kryzysowych
Studia pedagogiczne nie przygotowują nauczycieli do występujących
w szkołach sytuacji kryzysowych. Występowanie naruszeń względem uczniów może
wskazywać na fakt, iż nauczyciele nie radzą sobie ze złością i frustracją. Wyładowują
nadmiar emocji i wzbierający stres na uczniach. Zdarza się jednak, że niektórzy
świadomie stosują przemoc bo jest skuteczna i przynosi szybszy efekt zmiany
zachowania ucznia. W roli nauczyciela brak odporności na stres oraz nieumiejętność
opanowania emocji jest powodem zachowań agresywnych wobec podopiecznych.
Obciążenia związane z pracą nauczyciela nie są ogólnie jasne dla osób postronnych
niemających z tym zawodem żadnego związku. Zawód nauczyciela należy do grup
pomocowych, wspierających rozwój młodego pokolenia. W tej pracy mamy
specyficzną relację pomagający – osoba przyjmująca pomoc. Wymagania stawiane
osobom pracującym w takiej profesji są wysokie, związane z postrzeganiem tego
zawodu jako misyjny. Występuje tu dysproporcja między dawaniem ze strony
nauczyciela, a braniem ze strony ucznia, co stanowi obciążenie dla wychowawcy.
Dodatkowo utrudnione warunki pracy, w których uczniowie pochodzący często
z dysfunkcyjnych rodzin wykazują potrzebę większego zaangażowania, przez co
zużywana energia na przekazanie wiedzy i przyciągnięcie uwagi jest nadwyrężona.
Trudność w opanowaniu emocji i stresu ma swoje źródło w czynnikach
wewnętrznych, to znaczy w samym człowieku, jego emocjach, reakcjach
i przeżyciach. Społeczeństwo wywiera nacisk na nauczycielach – muszą być
autorytetem stale, bez względu na miejsce i okoliczności. Bycie autorytetem jest
wartością samą w sobie lecz jest to cecha przypisana człowiekowi, który mimo
wachlarzu swoich zalet, posiadanej wiedzy cały czas jest istotą ludzką posiadającą
również granice cierpliwości i wytrzymałości.
Na przestrzeni lat definicje stresu ulegały niewielkim zmianom, były ujmowane
ogólnie bądź bardziej szczegółowo w związku z funkcjonującą teorią. Współcześnie
charakteryzuje się go jako reakcję ludzkiego organizmu na wszelkie bodźce, które
negatywnie wpływają na jego równowagę i funkcjonowanie.
Jak wskazują badania, sukcesy i korzystne rozwiązania sytuacji są częściej
uzyskiwane dzięki stosowaniu mechanizmów obronnych, a ich niedobór
w osobowości człowieka może mieć poważne konsekwencje zdrowotne takie, jak
załamanie nerwowe czy depresja. W zawodzie nauczyciela obciążenia wynikają
również z konieczności funkcjonowania w relacji z uczniami o specjalnych
potrzebach kształcenia, mających trudności na różnym poziomie. Wartości leżące
u podstaw autorytetu nauczyciela wyznacza skuteczność jego oddziaływania.
Dlatego też wskazane jest rozwijanie umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy.
Warunkiem
sprawnie
funkcjonującego
systemu
edukacyjnego
jest
niekwestionowany autorytet szkoły i nauczyciela, dzięki którym prawidłowo rozwija
się społeczeństwo. Kolejny aspekt oceniania wynika ze zmiany sytuacji szkoły
i nauczyciela w środowisku regionalnym.14 Nauczyciele poza samokształceniem nie
otrzymują wystarczających środków wspomagających ich w trudnych sytuacjach
13
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występujących w szkołach. Wydarzenia mające miejsce często są wyzwaniem dla
niedoświadczonych nauczycieli, którzy rozpoczynają swoją profesję. Zapewnienie
nauczycielom przez szkoły odpowiednich szkoleń w celu radzenia sobie ze stresem
i sytuacjami kryzysowymi wydaje się więc koniecznością, która jeszcze nie jest
zagwarantowana. Efektywność pracy i utrzymanie odpowiedniego stanu
emocjonalnego wychowawcy ma duże znaczenie dla relacji nauczyciel – uczeń
i przekłada się na wizerunek szkoły wśród społeczności lokalnej.
Konsekwencje oddziaływania warunków pracy na nauczycieli
Obciążenie jakiemu są poddawani nauczyciele ma swoje skutki psychiczne, jak
i fizyczne. Profesja ta bowiem wymaga szczególnej wiedzy i kompetencji, ale także
odporności na występujące stresory. Ilość przypadających obowiązków w szkole, jak
i poza nią znacząco wpływa na kondycję psychiczną. Praca nauczyciela nie kończy
się po opuszczeniu szkoły lecz trwa cały czas. Nauczyciel zatrudniony w pełnym
wymiarze godzin ma obowiązek realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze oraz zajęcia, i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły.
Dodatkowo zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.
Nauczyciele często dopiero w warunkach domowych mają czas na sprawdzanie
prac, sprawdzianów i zeszytów uczniów co ogranicza ich czas wolny na odpoczynek
i spędzenie go w gronie rodziny. Wymagania zgodne ze statutem szkoły stawiane
nauczycielom wraz z wywieraną presją przez rodziców, która ma coraz częściej
miejsce stwarza obciążające środowisko pracy dla wychowawców. Konsekwencje
oddziaływania silnych lub długotrwałych stresorów, z którymi pracownik profesji
pomocowej nie potrafi sobie poradzić doprowadza do zmniejszenia odporności na
stres, a następnie wypalenia zawodowego. Wyczerpanie emocjonalne obniża
zaangażowanie nauczyciela w powierzone obowiązki. Spadek predyspozycji do
pełnienia tej roli zawodowej sprawia, że zaczynają traktować wychowanków
przedmiotowo i ignorują ich problemy. Praca na rzecz uczniów staje się w ich oczach
nieefektywna. Według psychologów wypalenie zawodowe stanowi efekt
przedłużającej się reakcji stresowej, jako odpowiedzi na stres związany z pracą.
Dlatego ważny jest wkład szkoły w budowanie odporności psychicznej oraz
asertywności u nauczycieli, które sprzyjają poczuciu samoakceptacji, akceptacji
swojego życia, innych ludzi, ich wad i zalet, a także wymagań i wydarzeń
występujących w tym rodzaju pracy.
Podsumowanie
Przemoc występująca w szkole z rąk nauczyciela jest niedopuszczalnym
zjawiskiem wciąż mającym miejsce w społeczeństwie. Postać wzorca zostaje
w związku z tym zaburzona, co budzi uzasadniony sprzeciw. Trudne warunki pracy
i obciążenie nakładane na tą profesję nie są usprawiedliwieniem dla dopuszczania
się przemocy wobec małoletnich wychowanków. W obecnych czasach istnieją różne
środki pomocy, które wspierają w kształceniu i uodparnianiu się na stresory
występujące w tym otoczeniu. Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych jest
wymagane w tak specyficznym zawodzie. Umiejętności życiowe powiązane
z kompetencjami psychospołecznymi definiowanymi jako umiejętności
umożliwiające pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym można
skutecznie sobie radzić z zadaniami i wyzwaniami życia codziennego, i zawodowego
wspierają samodoskonalenie, które w roli nauczyciela powinno mieć swoje stałe
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miejsce. Nauczyciel jako autorytet nie może sobie pozwolić na nieetyczne
postępowanie wobec uczniów, albowiem dzieci mają takie samo prawo do godności
i wolności, jak dorośli.
Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony jest zjawisku jakim jest przemoc występująca
w szkole – w miejscu, które powinno zapewniać bezpieczeństwo swoim
podopiecznym. Dotyczy również podjęcia się przez nauczycieli rozwijania
kompetencji wychowawczych i odpowiednich technik, które wspierają radzenie
sobie ze stresem w tym zawodzie. Zrozumienie przez wychowawcę, że zachowania
uczniów nie są skierowane przeciwko niemu lecz uwarunkowane większą liczbą
czynników. Poruszane treści zostały opracowane w oparciu o wybraną literaturę
oraz określoną grupę społeczną, jaką stanowią nauczyciele zajmujący się pracą
z młodym pokoleniem oraz występującego stresu, radzenia sobie z nim, a także
wartość autorytetu, którym zostają pełniąc wskazaną profesję.
Słowa kluczowe: przemoc, nauczyciel, stres, uczeń, wolność.
Summary
This article presents the phenomenon of violence at school, a place that should
ensure the safety of its students. It shows that teachers undertake the development
of educational competences and appropriate techniques that support coping with
stress in this profession. Understanding by the educator that the behaviour of
students is not directed against him, but conditioned by a greater number of factors.
The discussed content was developed on the basis of the selected literature and
a specific social group of teachers dealing with work with the young generation and
the stress that occurs, ways of dealing with it, as well as the value of the authority
that I become when fulfilling a given profession.
Key words: violence, teacher, stress, student, freedom.
Bibliografia
Buksik, D. (2000). Wybrane psychologiczne teorie cech osobowości. Seminare.
Poszukiwania naukowe, nr 16, s. 192-193.
Chrząścik, M. (2018). Stres jako czynnik kształtujący zachowanie pracownika
w środowisku pracy. Zeszyty Naukowe WSP nr 2/2018, Warszawa: Wyższa Szkoła
Promocji, Mediów i Show Businessu, s. 25.
Drabek, M., Merecz, D., Waszkowska, M. (2009). Programy prewencji stresu
zawodowego-strategie, techniki, ocena skuteczności. Część I. Narodowe
i międzynarodowe działania na rzecz przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy,
Medycyna Pracy 60(6), s. 523.
Frączek, A., Kofta, M. (1982). Frustracja i stres psychologiczny. W: T. Tomaszewski
(red.), Psychologia (s. 651), Warszawa: PWN.
Herman Lewis, J. Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi, GWP, Gdańsk
1992.
Korczak, J. Prawo dziecka do szacunku, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2012.
Łosiak, W. (2008). Psychologia stresu. Warszawa: WAiP, s. 51-54.
Pyżalski, J., Merecz, D. (red.): Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli,
Impuls, Kraków 2011, s. 31, 53.
Włodarczyk, J. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Vol. 16 Nr 4, 2017.

157
Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Dz. U. 1991 Nr 120 poz. 527- Konwencja o Prawach Dziecka z 7 lipca 1991 r.
Dz.U.1997.78.483- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 30.
Dz.U.1997.78.483- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 72.
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/jezyk_szkola_religia/jezyk_szkola_religiar2011-t6/jezyk_szkola_religia-r2011-t6-s113-124/jezyk_szkola_religia-r2011-t6s113-124.pdf (dostęp: 30.04.2022).

Monika NIEDZIELKO
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju
Katedra Nauk Humanistycznych
ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY POTRZEBĄ, A ZASPOKAJANIEM NAUKI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA STUDIACH WYŻSZYCH
Podobnie jak globalizacja języka angielskiego, jak i rozpowszechnienie
wielojęzyczności wywierają namacalny wpływ na rozwój i sposób używania tego
języka. Takie zjawiska jak code-switching – czyli zmiana kodu/przechodzenie
z jednego języka na drugi (zob. np. Auer red. 2013) – i translanguaging, tj. użycie
wszystkich pokładów językowych w interakcji wśród mówców wielojęzycznych, które
kilka lat temu były oceniane jako niestandardowe użycie języka, są nie tylko
akceptowane, ale nawet protegowane w wielu środowiskach. Zmiany te niewątpliwie
wpływają na komunikację społeczności. Moje zainteresowanie tymi zmianami,
szczególnie dotyczącymi języka angielskiego, który jest nauczany nadal na
uczelniach wyższych, i analiza dyskursu w obu językach: polskim i angielskim, dały
efekt napisania artykułu o potrzebach studentów w nauczaniu języka na poziomie
nauki na studiach wyższych
Angielski dla początkujących
W roku 2012 został opublikowany wspólny tekst w Publishing academic texts in
English: A Polish perspective duetu Duszak i Lewkowicz 20121, w którym głównym
nurtem rozważań dotyczy zrozumienia trudności, z którymi muszą się zmierzyć
polscy naukowcy, publikując w międzynarodowych czasopismach anglojęzycznych.
Ogromny nacisk został położony na zrozumienie, czym jest dobra praktyka
akademicka w użyciu języka angielskiego i jak się ona progresowała w ostatnich
latach. Zagadnienia te mają szczególne znaczenie dla lepszego przygotowania
praktyków i przyszłych naukowców do publikowania swoich doświadczeń i prac
naukowych. Można je rozpatrywać także z innej perspektywy – z perspektywy
studentów, którzy zaczynają naukę na studiach wyższych. Perspektywa ta chcę
przeanalizować w niniejszym artykule. Zamierzam również odpowiedzieć na
następujące pytania: Czy treści podręczników do nauki języka odzwierciedlają
potrzeby uczących się? Czy podręczniki adresowane do studentów i określane jako
podręczniki języka akademickiego odpowiadają potrzebom studentów? W ostatnich
latach coraz więcej studentów podejmuje studia za granicą. Jest to możliwe dzięki
temu, że coraz więcej kierunków studiów, nawet w krajach nieanglojęzycznych, jest
prowadzonych w języku angielskim. Dzięki komercjalizacji studiów wyższych
i tworzeniu warunków zachęcających do studiowania, nawet w Polsce, która jest
krajem jednolitym językowo, coraz więcej wydziałów oferuje studia w języku
angielskim (np. studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, studia
magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim). Nasza uczelnia również
zaczyna wprowadzać elementy języka angielskiego podczas realizacji zajęć
1
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dydaktycznych. Język angielski stał się lingua franca nie tylko na uniwersytetach, ale
powszechnie na świecie (zob. np. Jenkins, Congo i Dewey 2011; Mauranen 2012;
Seidlhofer 2011).2 Lepiej lub gorzej posługuję się nim co trzeci mieszkaniec naszego
globu. Przewiduje się, że do roku 2050 procentowy udział rodzimych użytkowników
języka angielskiego wśród posługujących się tym językiem spadnie z 8% do 5%
(Crystal 2012).3
Język uczony, a język żywy
Rozpowszechnienie języka angielskiego ma konkretny wpływ na posługiwanie
się tym językiem nie tylko przez użytkowników języka angielskiego jako języka
drugiego/obcego, ale także przez jego rodzimych użytkowników. Język bez przerwy
się zmienia, a ponadto różni ludzie używają go w różny sposób. Tak więc jakikolwiek
opis ogólny języka jest do pewnego stopnia wyidealizowany, zwłaszcza dotyczy to
języka mówionego. Wyraźne zmiany typowe dla użytkowników języka angielskiego
jako lingua franca to np. użycie w liczbie mnogiej rzeczowników, które
w standardowym angielskim nie mają liczby mnogiej. Dostosowanie się do takich
zmian przez studentów i pracowników naukowych jest konieczne, aby skutecznie
porozumiewać się, przedstawiając wyniki własnych prac i analiz innym pracującym
nad podobnymi zagadnieniami. Jest to niezbędne do osiągnięcia sukcesu na
studiach wyższych. Znajomość gramatyki i słownictwa jest konieczna, ale
niewystarczająca. Użytkownicy powinni także zrozumieć społeczno-kulturowe
uwarunkowania języka oraz techniczne warunki języka, w którym pracują,
uwzględniając, że np. opis czy prezentacja doświadczenia w naukach
przyrodniczych różni się od raportu czy prezentacji w naukach społecznych. Jednak
podręczniki przygotowujące studentów na studia anglojęzyczne i testy
potwierdzające znajomość języka angielskiego koncentrują się na gramatyce
i słownictwie kosztem społeczno-kulturowych aspektów języka. Staje się to wyraźnie
widoczne, gdy porównujemy typowe ćwiczenie z powszechnie używanego
podręcznika z żywym językiem.
Autentyczność języka pisanego i mówionego
Nie ma wątpliwości, że podręczniki języka angielskiego przeszły metamorfozę
w ciągu ostatnich lat. Dla naszej dyskusji ważne jest, jak się zmieniło rozumienie
języka autentycznego i jak obecne podręczniki odzwierciedlają autentyczność.
Wystarczy przejrzeć różne wydania podręczników, np. Headway (Soars i Soars
1984)4 i New Headway (Soars i Soars 2009),5 aby dostrzec różnice. W przypadku
Headway’a i innych podręczników z tego okresu (np. English File, Latham-Koenig6),
jako przykłady tekstów autentycznych podawane były artykuły z gazet, czasopism
itp. Były to materiały pisane przez rodzimych użytkowników języka dla rodzimych
użytkowników języka, a nie materiały pisane w celach dydaktycznych. Tematy
tekstów do czytania i do omówienia dotyczyły przeważnie świata anglojęzycznego
(kultury brytyjskiej lub amerykańskiej), a nie doświadczeń uczących się (np. kupno
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domu w mieście lub na wsi). Od pewnego czasu przyjęło się, że materiały do ćwiczeń
powinny być bardziej zróżnicowane, a nie tylko skupione na wyidealizowanym
świecie anglojęzycznym. Przykłady językowe powinny odnosić się do kontekstów
życia studentów, którzy pochodzą z różnych części świata i którzy zetkną się w życiu
z szerokim zakresem zastosowań języka angielskiego, m.in. w literaturze naukowej,
w negocjacjach biznesowych, ale także podczas podróży i w zwykłych kontaktach
międzyludzkich (zob. Leung i Lewkowicz 20177). Stąd we współczesnych
podręcznikach wprowadzane są różne odmiany językowe, takie jak np. dialekty
australijskie i brytyjskie. Wprowadzane są też różne sytuacje międzykulturowe, takie
jak porównanie życia rodzinnego w Kenii i Chinach lub prowadzenie kuchni przez
gospodynię włoską, amerykańską i hiszpańską. Jednak pomimo tych pozytywnych
zmian, poprawne formy językowe, według standardów i norm rodzimych
użytkowników angielskiego, są nadal podstawą większości zadań w tych
podręcznikach. Ponadto wymagane w podręczniku formy językowe sugerują
uczącym się, że istnieje jedno pojęcie poprawności. Istotne braki współczesnych
podręczników ujawniają się w propozycjach tego, o czym studenci mają mówić lub
pisać. Zakres proponowanych tematów jest zwykle ograniczony, powtarza się
w różnych podręcznikach i na różnych poziomach (np. ekologia, technologia,
podróże). Często występują tematy, które nie interesują studentów, ale są
politycznie poprawne. Wydawcy podręczników, aby zwiększyć sprzedaż swoich
książek, polecają autorom unikanie następujących tematów: polityka, alkohol,
religie, seks, narkotyki, -izmy (seksizm, rasizm, radykalizm itp.), pornografia. Dlatego
proponowane tematy, pomimo tego, że mogą wydawać się autentyczne, nie są
istotne dla studentów; nauczenie prawidłowych form językowych staje się tu
głównym celem. W autentycznej komunikacji przekazanie treści jest ważniejsze niż
użycie właściwych form językowych.
Podręczniki języka specjalistycznego do celów akademickich
Powyżej przedstawiono porównanie między żywym językiem, a podręcznikami
ogólnymi do nauki języka angielskiego, jednak podobne różnice zauważalne są
w podręcznikach służących głównie do przygotowania na studia anglojęzyczne
Podręczniki te różnią się od bardziej ogólnych tym, że mają za zadanie
przygotowanie przyszłych studentów do komunikowania się na studiach wyższych.
W podręcznikach tych przyjmuje się podstawowe założenie, że wymagania
językowe są jednolite, niezależne od kierunku studiów akademickich. Ponadto
zakłada się, że wymagania te mogą być dokładnie opisane. Jest to wątpliwe ze
względu na szerokość pojęcia Academic Purposes (cele akademickie), które
zawiera całą gamę kierunków: ścisłe, humanistyczne, medyczne, nauki społeczne,
techniczne itp. Ich celem jest realizacja potrzeb jak największej liczby uczących się,
a więc podręczniki te, podobnie jak wcześniej omówione podręczniki ogólne, nie
zawierają de facto treści i tematów ściśle specjalistycznych. Jest to atut podkreślany
we wstępie do Cambridge Academic English (Hewings 2012).8 Ponadto
podstawowym celem większości zadań jest poprawność językowa lub zapoznanie
uczących się z przyjętymi stereotypami językowymi (np. z organizacją typowego
wypracowania). W podręcznikach tych nie mówi się o tym, że wypowiedzi pisemne
7
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różnią się nie tylko warstwą leksykalną, ale także strukturą wypowiedzi oraz
sposobem przedstawienia tezy i własnych przemyśleń, w zależności od dziedziny
nauki. Uczący się może więc odnieść wrażenie, że w świecie nauki obowiązuje jeden
powszechnie przyjęty wzorzec poprawności i dlatego podręczniki te mogą bardziej
szkodzić, niż pomagać.
Podręczniki przygotowujące do egzaminów językowych
Studenci mają obowiązek zdawać egzamin z języka obcego. Jest on wymagany
od osób, które nie mają wykształcenia anglojęzycznego, ale starają się o przyjęcie
na studia anglojęzyczne. Wynik takiego egzaminu ma udowodnić sprawność
językową i wykazać, że brak znajomości języka nie będzie stanowił przeszkody do
ukończenia studiów. Najczęściej uznawane egzaminy to: IELTS (International
English Language Testing Service, opracowany przez Cambridge English Language
Assessment z British Council i International Development Program [IDP], Australia)
oraz TOEFL (opracowany przez Educational Testing Service [ETS], USA). Do
każdego egzaminu są podręczniki, których celem jest zapoznanie studentów
z wymaganiami egzaminacyjnymi i przygotowanie do egzaminu. Każdy
z podręczników przedstawia wymagania egzaminacyjne i na tych wymaganiach
będą koncentrowały się poniższe rozważania.
Egzaminy z języka akademickiego
Egzaminy z języka akademickiego (EAP), a także podręczniki, które do nich
przygotowują, są do pewnego stopnia porównywalne do podręczników omówionych
wcześniej. Podstawowe założenie opiera się na możliwości stosowania jednego
egzaminu dla wszystkich kierunków studiów. Zatem treści tekstów do słuchania,
czytania i mówienia muszą być ogólne, przystępne dla wszystkich zdających.
Oceniana jest głównie poprawność języka używanego przez egzaminowanego –
zarówno w piśmie, jak i w mowie. W podręcznikach podkreśla się znaczenie
poprawności językowej. Jako przykład weźmiemy wymagania dotyczące części
pisemnej. Pomimo tego, że treść wypowiedzi jest uwzględniana w ocenianiu
wypracowań wymaganych zarówno na egzaminie TOEFL, jak i IELTS, to jakość tej
wypowiedzi wydaje się być drugorzędna. Jak wynika ze skali oceniania
wypracowania/rozprawki na egzaminie TOEFL (wersja internetowa), oceniane są
cztery aspekty językowe. Jeden z nich odnosi się wprawdzie do treści, ale z punktu
widzenia jej dostatecznego rozwinięcia, a nie dotyczy jakości argumentacji i wiedzy
kandydata. Pozostałe aspekty odnoszą się do struktury wypowiedzi, poprawności
gramatycznej i właściwego użycia słownictwa. Drugie zadanie w tym egzaminie
z pisania polega na podsumowaniu i skomentowaniu wypowiedzi wysłuchanej
i przeczytanej. Jest ono poprawiane komputerowo. Aspekty pisania, które oceniane
są automatycznie, to: błędy gramatyczne, użycie języka (np. wybór przyimka),
interpunkcja, styl, struktura dyskursu, użycie słownictwa, różnorodność użytych
zdań, użycie źródeł, jakość spójności dyskursu (www.ets.org/research/ topics).
Dodatkowo każde wypracowanie jest też oceniane przez egzaminatora. Jednak
z powyższej listy wynika, że poprawność językowa oraz trzymanie się pewnych
przyjętych schematów są najważniejsze. Egzaminy mają jednak swoją specyfikę,
która zawęża jeszcze bardziej niż podręczniki do języka akademickiego (EAP) typ
zadań, które mogą być zastosowane podczas testu. Ograniczony czas trwania
egzaminu (TOEFL wersja internetowa trwa 4 godziny, a IELTS 3 godziny 30 minut
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+ 11-14 minut test z mówienia) powoduje, że części poświęcone słuchaniu są dużo
krótsze niż wykłady na uczelni, że długość tekstów do czytania jest ograniczona oraz
że studenci mają niewiele czasu, aby się zastanowić nad tematem wypowiedzi
pisemnej. Przygotowanie studentów do takich egzaminów nie jest równoznaczne
z przygotowaniem ich do podjęcia studiów anglojęzycznych. Z wywiadu ze
studentami, którzy zdali test z biegłości języka, wynika, że na początku roku
akademickiego bardzo słabo rozumieli swoich wykładowców, którzy podczas
wykładów mówili szybko i nie dostosowywali swoich wypowiedzi do faktu, że
w wykładach uczestniczyło około 25% studentów używających języka angielskiego
jako obcego. Dopiero po pierwszym semestrze ankietowani byli w stanie zrozumieć
60%-80% tego, co wykładowcy mówili (Ingram i Bayliss 2007).9 W tym samym
badaniu D. Ingram i A. Bayliss stwierdzili, że wielu studentów niechętnie brało udział
w dyskusji podczas zajęć, bo brakowało im stosownego języka i pewności siebie.
J. Jenkins (201410) opisuje wywiad przeprowadzony ze studentką niezadowoloną
z oceny pracy pisemnej, która dowiaduje się od prowadzącego zajęcia, że styl
i organizacja jej wypracowania nie są stosowane w dziedzinie, którą ona studiuje,
mimo tego, że były one wyuczone podczas przygotowywania się do egzaminu
z języka angielskiego. Te przykłady sugerują, że jest pewien dysonans między tym,
co jest wymagane na studiach, a tym, co jest uczone na językowych kursach
przygotowawczych.
Konkluzje
Materiały dydaktyczne, czy to w postaci podręcznika, czy egzaminu
językowego, mają charakter komercyjny. Są przeznaczone dla szerokiej grupy
odbiorców, więc nie mogą zadowolić wszystkich. Pomimo dużych postępów
technicznych, które umożliwiają dostęp do różnych źródeł autentycznych, muszą
one zostać uwierzytelnione przez użytkowników. Materiały aktualne zwykle szybko
się przedawniają. Jest to kolejny powód wyboru przez wydawców neutralnych
tematów i tekstów, które mogą nie odpowiadać potrzebom i zainteresowaniom
uczących się. Skutkuje to brakiem zaangażowania uczących się w dyskusje i analizę
ich treści. Aby zwiększyć zaangażowanie w naukę języka, materiały dydaktyczne
powinny zachęcać do refleksji i być bardziej kontrowersyjne, tak by zachęcały
uczących się do wprowadzania własnych przemyśleń. Międzynarodowe,
komercyjne podręczniki nie są w stanie zaspokoić oczekiwań w tym zakresie. Aby
sprostać potrzebom studentów i lepiej ich przygotować do studiowania w języku
angielskim, materiały dydaktyczne powinny być dostosowane do wskazanych wyżej
potrzeb. Zamiast koncentrować się na ogólnej wiedzy o języku akademickim,
powinny zapoznawać uczących się z praktykami stosowanymi w danej dziedzinie
i różnicami między dziedzinami. Mogliby też sami podjąć analizę materiałów pod
nadzorem nauczyciela. Przykładowy opis takich zajęć prowadzonych na jednej
z londyńskich uczelni przedstawili Ch. Tribble i U. Wingate (2013).11 Proponowane
podejście wymaga poniesienia większego nakładu pracy, czyli wybrania stosownych
materiałów lub zachęcenia studentów, aby sami wybrali materiały dla nich ważne
i interesujące. Może to stanowić problem dla nauczycieli języka angielskiego, którzy
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są ekspertami w zakresie języka, ale nie w innych dziedzinach. Nauczyciele języka
powinni więc współpracować z innymi ekspertami oraz mieć możliwości
dokształcania się w zakresie dyscyplin, których dotyczą prowadzone przez nich
zajęcia. Korzyści płynące z takiego podejścia do nauczania języka przeważają nad
jego negatywnymi aspektami, zbliżając nauczycieli języka i innych dyscyplin
naukowych. Wkład studentów w przygotowanie zajęć z pozostałych umiejętności
językowych (słuchanie i mówienie) jest równie ważny. Zwiększenie wkładu własnego
otwiera możliwość wzrostu osobistego zaangażowania, co przyczynia się do rozwoju
nie tylko językowego, ale także intelektualnego. Odwrócenie uwagi od poprawności
i skierowanie jej na treść przekazywanych myśli i opinii na tematy ważne dla
uczących się pozwoli im uzyskać większą płynność językową oraz pewność siebie.
W takiej interakcji może się zdarzyć, że będą oni sięgali po różne zasoby językowe,
nie trzymając się ściśle jednego języka (angielskiego). To z kolei stanowić może
odpowiedź na oczekiwania dzisiejszego wielojęzycznego świata, w którym użycie
jednego tylko języka nie wydaje się ani istotne, ani praktyczne. W końcu pozostaje
także kwestia egzaminów z języka akademickiego (i przygotowujących do nich
podręczników). Jeżeli uznamy, że pojęcie EAP jest zbyt ogólne, a więc nie ma
jednolitych standardów językowych, które mogą być sprawdzone na drodze
egzaminacyjnej, to może warto zastanowić się nad bardziej lokalnymi
rozwiązaniami, stosownymi dla danej uczelni lub danego wydziału. Istnieje
możliwość, aby uczący się udostępniali egzaminatorom swoje nagrania i portfolia,
które lepiej odzwierciedlają ich umiejętności niż trzy- lub czterogodzinny egzamin.
Takie rozwiązanie, proponowane przez C. Leung, I. Lewkowicz i J. Jenkins (2016).12
zwiększyłoby ich zainteresowanie procesem uczenia się oraz zaangażowanie
w zajęcia, w których biorą udział.
Streszczenie
Aby sprostać potrzebom studentów i lepiej ich przygotować do studiowania
w języku angielskim, materiały dydaktyczne powinny być dostosowane do
wskazanych wyżej potrzeb. Zamiast koncentrować się na ogólnej wiedzy o języku
akademickim, powinny zapoznawać uczących się z praktykami stosowanymi
w danej dziedzinie i różnicami między dziedzinami. Dopiero wtedy studenci
pracowaliby z materiałami autentycznymi, dostosowanymi do ich zainteresowań
i potrzeb. Mogliby też sami podjąć analizę materiałów pod nadzorem nauczyciela.
Proponowane podejście wymaga poniesienia większego nakładu pracy, czyli
wybrania stosownych materiałów lub zachęcenia studentów, aby sami wybrali
materiały dla nich ważne i interesujące. Może to stanowić problem dla nauczycieli
języka angielskiego, którzy są ekspertami w zakresie języka, ale nie w innych
dziedzinach. Nauczyciele języka powinni więc współpracować z innymi ekspertami
oraz mieć możliwości dokształcania się w zakresie dyscyplin, których dotyczą
prowadzone przez nich zajęcia. Korzyści płynące z takiego podejścia do nauczania
języka przeważają nad jego negatywnymi aspektami, zbliżając nauczycieli języka
i innych dyscyplin naukowych. Wkład studentów w przygotowanie zajęć
z pozostałych umiejętności językowych (słuchanie i mówienie) jest równie ważny.
Zwiększenie wkładu własnego otwiera możliwość wzrostu osobistego
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zaangażowania, co przyczynia się do rozwoju nie tylko językowego, ale także
intelektualnego.
Słowa kluczowe: język angielski, język obcy, nauka, filologia, nauczyciel.
Summary
In order to meet the needs of students and to better prepare them for studying
in English, didactic materials should be adapted to the above-mentioned needs.
Rather than focusing on general knowledge of an academic language, they should
familiarize learners with practice in a given field and the differences between fields.
Only then would students work with authentic materials, tailored to their interests and
needs. They could also undertake the analysis of the materials themselves under
the supervision of the teacher. The proposed approach requires a greater amount of
work, i.e. selecting appropriate materials or encouraging students to choose
materials that are important and interesting for them. This can be a problem for
English teachers who are language experts but not in other areas. Language
teachers should therefore collaborate with other experts and have the opportunity to
learn more about the disciplines they teach. The benefits of this approach to
language teaching outweigh its negative aspects, bringing teachers closer to
language and other scientific disciplines. The contribution of students to the
preparation of classes in other language skills (listening and speaking) is equally
important. Increasing one's own contribution opens the possibility of increasing
personal involvement, which contributes to not only linguistic but also intellectual
development.
Key words: English, Foreign language, science, philological faculty, teacher.
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