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Wstęp
Drodzy Czytelnicy!
Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejny tegoroczny numer Przeglądu
Naukowo-Metodycznego. Edukacja dla Bezpieczeństwa mając nadzieję, że
zawarte w nim opracowania będą dla Państwa interesującą lekturą i skłonią do
przemyśleń. Z uwagi na tematy wiodące w pracach niniejszego numeru, artykuły
zostały zebrane w następujących działach: Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Zdrowotne, Zarządzanie, Psychologia
i Socjologia.
W części Bezpieczeństwo Narodowe znajdujemy przybliżenie postaci
generała Ignacego Prądzyńskiego, przypominające okoliczności i przyczyny
wybuchu powstania listopadowego. Przedstawiono taktykę Prądzyńskiego i jej
wpływ na przebieg powstańczych bitew. Opisano również plany uderzenia na
główne wojska rosyjskie. W kolejnym artykule zaprezentowano ewolucję budowy siły
i potęgi ChRL w ujęciu politycznym i gospodarczym. Podkreślono rolę kultury pokoju
jako fundamentu chińskiej cywilizacji i kultury oraz paradygmatu aktywności
międzynarodowej Chin. Zaprezentowano rywalizację polityczną i gospodarczą Chin
z USA. Wskazano, że przed nami okres strategicznej niepewności, napięć,
problemów i wyzwań, które w przypadku konfliktu między Chinami i USA stanowią
zagrożenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa. Ponadto zauważono, że
tematem, który w ostatnim czasie bardzo interesuje społeczeństwa jest terroryzm,
będący zagrożeniem współczesnego świata. Szczególnie w obecnej sytuacji, gdy
Państwo islamskie dopuszcza się okrutnych mordów na niewinnych ludziach, którzy
nie wyznają islamu. Autor wskazał, że temu zagrożeniu wszyscy mieszkańcy Ziemii
winni się przeciwstawić i położyć kres terroryzmowi. Uznał, że aby działania te były
skuteczne należy eksponować współpracę w walce z międzynarodowym
terroryzmem na poziomie narodowym i międzynarodowym. Współczesne
organizacje terrorystyczne zaprezentowano również w kontekście bezpieczeństwa.
Tematem, który często gości w naszym czasopiśmie są współczesne
uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju sił zbrojnych. Dodać tu należy także
zagadnienie zautomatyzowanego systemu radarowego nadzoru, jako narzędzie
ochrony granicy morskiej, które jest wykorzystywane w pracy morskiego oddziału
straży granicznej w Gdańsku. Praca zamykająca ten dział dotyczy bezpieczeństwa
funkcjownowania jednostki wojskowej, rozaważanego jako logistyczne cykle dostaw
w kształtowaniu zapasów normatywnych.
Tematy wiodące numeru zostały zawarte w pracach zebranych w dziale
Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Autorzy ujęli w nich współczesne zagrożenia
cywilizacyjne, jako próbę dookreślenia dyscypliny nauk o bezpieczeństwie.
Rozważyli organizacyjno-techniczne środki gwarancji bezpieczeństwa w lotnictwie
cywilnym w obrębie portu lotniczego. Ponadto, zaprezentowali wartość kontroli
operacyjnej jako narzędzia czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji. Omówili
wpływ migracji na kształtowanie polityki państwa, z naciskiem na status prawny
imigrantów i kwestie polityki integracyjnej. Przeanalizowali polityki sektorowe
w takich obszarach jak rynek pracy, edukacja i opieka społeczna i wskazali korzyści
oferowane imigrantom.
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Współcześnie bardzo aktualna jest problematyka bezpieczeństwa informacji
w systemach informatycznych, która została omówiona na przykładzie wybranej
jednostki samorządowej. Zapewne zainteresuje Czytelnika również zagadnienie
korupcji jako patologii życia społecznego. Innym ważnym społecznie zagadnieniem
poruszanym przez Autorów prezentowanych prac jest bezpieczeństwo socjalne
osób całkowicie niezdolnych do pracy w świetle ustawy o rencie socjalnej. Są to
również problemy bezpieczeństwa społecznego osób z niepełnosprawnościami
w świetle działań podejmowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON). W pracach kończących omawiany dział czasopisma
rozważono inne ważne zagadnienia: wpływ mediów społecznościowych na opinie
i nastroje społeczne, edukacji dla bezpieczeństwa w aspekcie metod kształcenia
przyszłych żołnierzy zawodowych oraz możliwości wykorzystania wywiadu białego
przez sieci handlowe w Polsce.
W pracach zgromadzonych we fragmencie pt. Zarządzanie Autorzy starali się
wyjaśnić wiele zagadnień ważnych społecznie. Są to problemy dotyczące
zarządzania karierą na przykładzie żołnierzy zawodowych oraz zagadnienie wpływu
zarządzania instytucją na zaufanie społeczne a także wpływu sytuacji kryzysowej na
zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji. Zwrócono również uwagę Czytelnika
na zarządzanie kryzysowe w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych na
przykładzie powiatu nyskiego oraz zarządzanie bezpieczeństwem w administracji
publicznej. Ponadto, znajdujemy także wyjaśnienie zastosowania krzywej
obojętności w decyzjach gospodarczych oraz konsumenckich, czy też odniesienia
badawcze (studium przypadku) dotyczące wybranych elementów kultury
organizacyjnej w instytucji zhierarchizowanej.
W dziale Psychologia zebrano cztery artykuły. Pierwszy z nich zawiera
przegląd badań dotyczących ciemnej triady w populacji osadzonych - makiawelizmu,
narcyzmu, psychopatii. W kolejnych pracach Autorzy omówili problemy wypalenia
zawodowego nauczycieli oraz przedstawili zjawisko karoshi (śmierć z przepracowania) jako skrajny wymiar pracoholizmu. Poruszyli również problemy aleksytymii
w odniesieniu do przyjmowania zachowań agresywnych, autoagresywnych oraz
występowania objawów somatycznych u członków rodziny w sytuacji rozwodu.
W ostatniej części czasopisma pt. Socjologia polecam Państwa uwadze dwa
opracowania. Autor pierwszego z nich przedstawił rezultaty badań dotyczących
wpływu zdarzeń traumatycznych na funkcjonowanie żołnierzy po powrocie z misji
zagranicznych. Natomiast w drugim artykule czytelnik może poznać problematykę
kultury sieci w ujęciu socjologicznym.
Życzę Państwu ciekawej i inspirującej lektury.
Maria Kozielska
Redaktor naczelny
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Adriana ŚREDNICKA
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
CHOPIN STRATEGII WOJSKOWEJ - GEN. IGNACY PRĄDZYŃSKI
Wstęp
Przełom XVII i XVIII wieku zapisał się w kartach historii Polski jako okres
ciągłych sporów i wewnętrznych rywalizacji. Nasze położenie geograficzne nigdy nie
ułatwiało nam funkcjonowania. Silne państwa ościenne wykorzystywały wewnętrzne
problemy, a terytorium traktowały jako strefę buforową. Konsekwencją tych
wydarzeń było zniknięcie z map państwa polskiego. Powrót do poprzedniego stanu
trwał zdecydowanie za długo i pochłonął wiele ofiar, których należy nazywać
bohaterami walki o niepodległość. Zdecydowanie jednym z bohaterów walki
o niepodległość był generał Ignacy Prądzyński1. Przez wielu historyków uważany za
jednego z najwybitniejszych strategów w historii Polski. Zasłynął jako zwolennik
prowadzenia operacji zaczepnych. Był autorem planów wojny polsko-rosyjskiej,
planów koordynacji działań partyzanckich w Królestwie, a dzięki jego zdolnością
strategicznym wojska polskie, wykonując z Warszawy manewr na Siedlce, odniosły
trzy zwycięstwa taktyczne: pod Wawrem (31 III), Dębem Wielkim (21 III) i Iganiami
(10 IV)2.
Opracowanie strategii nie jest rzeczą prostą. Trzeba posiadać niezbędną
wiedzę i umiejętności, jak również należy wziąć pod uwagę wiele czynników.
Jednym z nich jest ukształtowanie terenu. To podstawowy element w opracowaniu
planu działania i doskonale zdawał sobie z tego sprawę Prądzyński. Tereny
znajdujące się na Podlasiu (to tam głównie dochodziło do starć wojska polskiego
z armią rosyjską) to przede wszystkim mokradła. Znajdują się tak również rzeki,
które, bez wcześniejszego zaplanowania, mogą przysporzyć wielu problemów
logistycznych. Ignacy Prądzyński zdawał sobie sprawę, jak ważne dla prowadzenia
działań wojennych jest ukształtowanie terenu i wiedział, w jaki sposób można
wykorzystać naturalne przeszkody. W związku z tym, że na Podlasiu odbywały się
główne działania wojny polsko-rosyjskiej, Prądzyński dokonał analizy terenu. Jednak
żaden z ówczesnych Naczelnych Dowódców nie chciał słyszeć o pomysłach
Prądzyńskiego. Często uważano je za zbyt ryzykowne, a niektórzy uczestnicy
powstania nie darzyli zaufaniem samego autora.
Początki w wojsku
Ignacy od najmłodszych lat wychowywał się w atmosferze szczerego
patriotyzmu i pod wpływem wielkich wydarzeń dziejowych, takich jak wojna 1792 r.
w obronie Konstytucji 3 maja, powstanie kościuszkowskie 1794 r. i wreszcie upadek
państwa polskiego, żywych wówczas jeszcze stale w uczuciach i świadomości

Urodził się 20 VII 1792 w Sannikach, zmarł 4 VIII 1850 na niemieckiej wyspie Helgoland. Był inżynierem
wojskowym oraz wybitnym strategiem.
2
J. Strychalski, Operacyjne znaczenie Podlasia w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku, Szkice Podlaskie
2, 5-14, 1986, s. 10.
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całego narodu3. W jego otoczeniu znajdowały się osoby, które brały czynny udział
w tych wydarzeniach. W swym pamiętniku4 stwierdził, że to właśnie otoczenie
wojskowe i opowiadania tamtych wydarzeniach były dla niego inspiracją i natchnęły
go do założenia munduru. Od małego był przygotowywany do zawodu żołnierza.
Jego ojciec, Stanisław, został mianowany przez ówczesnego Ministra
Sprawiedliwości na prokuratora Trybunału i cała rodzina przeprowadziła się do
Poznania. Następnie trafił do szkoły w Dreźnie, gdzie kontynuował kształcenie. To
właśnie w tym momencie zainteresował się inżynierią wojskową oraz ujawnił się
u niego talent inżynierski. W wolnych chwilach spędzał czas na pogłębianiu tajników
architektury wojskowej, fortyfikacji i artylerii.
Karierę wojskową rozpoczął od wstąpienia do wojsk Księstwa Warszawskiego.
Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał podczas kampanii Napoleona. Wraz ze
swoim pułkiem w składzie dywizji gen. Dąbrowskiego brał udział w kampanii
i w walkach pod Gdańskiem i Tczewem oraz we wszystkich wydarzeniach, aż do
upadku Księstwa Warszawskiego w 1815 roku. W tym czasie, jako młody oficer
wykazał się nieprzeciętną inteligencją, zaangażowaniem i zdyscyplinowaniem.
Wkrótce powierzano jemu coraz ważniejsze zadania, co pozwalało przyszłemu
generałowi na rozwój, doskonalenie umiejętności i wypracowywanie pozycji
w wojsku polskim. Szybko zauważono jego zaangażowanie i na mocy rozkazu
Józefa Poniatowskiego został oddelegowany do nowej, wzorowanej na kształt
francuskich szkół wojskowych, Szkoły Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierii w Warszawie.
Jego kolega Kołaczkowski5 w swych pamiętnikach pisał: Pomiędzy młodzieżą
zwracał na siebie uwagę Ignacy Prądzyński, adiutant podoficer 11 pułku piechoty,
przybyły z Gdańska dla złożenia egzaminu, którego odpowiedzi jasne i zwięzłe nie
zostawiały nic do życzenia6.
W kwietniu 1809 roku, gdy Austria wypowiedziała wojnę Księstwu, Prądzyński
wraz z trzema kolegami ze szkoły zostali wybrani i przydzieleni do pomocy ppłk.
Jean-Baptiste Malletowi7, gdzie w praktyczny sposób uczyli się pracy inżyniera
wojskowego.
Nauka w szkole trwała rok i kończyła się egzaminami. Po ich zdaniu Prądzyński
został mianowany na porucznika I klasy oraz przydzielony do pracy jako adiunkt
w Dyrekcji Inżynierów. Praca przy boku ppłk. Malleta pozwoliła na samodoskonalenie. Jego zadania polegały na tworzeniu i opisie map: rozpoznawaniu dróg
i rzek, nanoszeniu granicy Księstwa.
Sytuacja międzynarodowa szybko się zmieniała, a małe Księstwo Warszawskie
leżało pomiędzy dwoma mocarstwami, Francją a Rosją. W czasie trwania kampanii
Napoleona, głównym zadaniem Prądzyńskiego była praca nad fortyfikacjami nad
Bugiem i Narwią. Sytuacja uległa zmianie po francuskiej próbie najazdu na Moskwę.
Z rozkazu gen. Dąbrowskiego zadaniem adiunkta było rozpoznanie potencjału
C. Bloch, Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850, wydanie I, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, Warszawa 1974, s. 18.
4
Zob. I. Prądzyński, Pamiętnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej w roku 1831, Kraków
1894. Wersja elektroniczna dostępna na: https://polona.pl/item/pamietnik-historyczny-i-wojskowy-owojnie-polsko-rosyjskiej-w-roku-1831,MjQwOTc2/2/#info:metadata
5
Klemens Kołaczkowski (1793-1873) – polski generał i wojskowy inżynier. Uczestnik kampanii
napoleońskich oraz powstania listopadowego. Wraz z Prądzyński pracowali u boku ppłk. Malleta oraz
przy budowie fortyfikacji w Modlinie i Zamościu.
6
K. Kołaczkowski, Wspomnienia, księga I, Spółka wydawnicza Polska, Kraków 1898, s. 23.
7
Francuski inżynier wojskowy, generał dywizji Wojska Polskiego.
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wojskowego przeciwnika, terenu, dróg oraz możliwości rozlokowania swoich wojsk.
Wyprawa Napoleona na Moskwę zakończyła się niepowodzeniem. Cofające się
wojska francuskie zostały otoczone przez Rosjan. W 1812 doszło do bitwy pod
Berezyną, w której udział brał dywizjon Dąbrowskiego. Do ostatnich dni walki wojska
Księstwa Warszawskiego, w tym Prądzyński, pomagały Napoleonowi w przeprawie
i powrocie do kraju. Pomimo, że Wielka Armia była osłabiona, wojskom rosyjskim
nie udało się wygrać. Za udział w bitwie, niezwykłe męstwo i poświecenie Prądzyński
otrzymał najwyższe wojskowe odznaczenie Order Virtuti Militari.
Powstanie listopadowe
Po długoletnich wojnach i obaleniu Napoleona należało ustabilizować sytuacje
w Europie. W tym celu Austria, Anglia, Prusy i Rosja spotkały się na największej
politycznej konferencji w Wiedniu (wrzesień 1814 – czerwiec 18150). Kongres
wiedeński miał na celu przywrócenie ładu zrujnowanej Europie. Jednym z podjętych
tematów była kwestia polska. Na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego
powstało Królestwo Polskie. Według nadanej przez cara Aleksandra I konstytucji
Królestwo było monarchią konstytucyjną. Jednak byliśmy nierozerwalnie połączeni
unią personalną z Rosją. W ramach unii Królestwo posiadało wspólną politykę
zagraniczną z Rosją, natomiast pozostałe aspekty państwowości zachowały swą
odrębność. Należy wspomnieć, że otrzymanie tak dużej autonomii było dla
Królestwa dużym osiągnięciem.
Można podać kilka przyczyn wybuchu powstania:
 sprzeczność interesów Rosji i Królestwa;
 prześladowanie i skazywanie na więzienie osób walczących o odzyskanie
niepodległości;
 surowe traktowanie wojska polskiego przez Wielkiego Księcia
Konstantego8;
 nałożenie cenzury;
 zakazanie zgromadzeń publicznych;
 planowanie użycia polskiej armii do poskromienia powstania belgijskiego,
jak również lipcowej rewolucji we Francji.
Zdaniem historyków spiskowcy domyślali się, że projektowana wyprawa
wojenna stanowiła zasłonę dymną przed wprowadzeniem do Królestwa oddziałów
rosyjskich celem pacyfikacji kraju, zniesienia konstytucji i likwidacji Wojska
Polskiego9. Analizując dostępną literaturę, za główną przyczynę wybuchu powstania
można uznać łamanie przez carat ustanowionej konstytucji. Jednak to wieści
o upadku prorosyjskiego rządu Wielkiej Brytanii skłoniły polskich dowódców do
powstania.
Powstanie rozpoczęło się w nocy 29 listopada 1830 roku nieudanym atakiem
spiskowców na Belweder oraz ucieczką Wielkiego Księcia Konstantego. Celem
spiskowców było opanowanie stolicy, odebranie władzy i przekazanie jej grupie
cieszącym się dużym poparciem społecznym. Wynikiem nocnych walk była ucieczka
Konstantego i opanowanie Warszawy przez buntowników. Niestety nie posiadano
Wielki Książe Konstanty Pawłowicz Romanow (1779-1831) - brat cara Mikołaja I i Aleksandra I. Od 1814
roku był naczelnym wodzem Wojska Polskiego oraz sprawował kontrolę nad Królestwem z ramienia cara.
9
187 lat temu wybuchło Powstanie Listopadowe, http://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-wybuchupowstania-listopadowego [dostęp: 21.06.2018 r.].
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żadnych planów dalszych działań. Chociażby tak prozaicznych jak wyznaczenie
grupy osób, które mogłyby przejąć władzę. W związku z brakiem rządu
powstańczego władza została przejęta przez konserwatystów pod przywództwem
Adama Jerzego Czartoryskiego. Pojawiło się najważniejsze pytanie: co dalej?
Walczyć z Rosją czy szukać kompromisu?
Dziesięciomiesięczna walka nazywana jest powstaniem straconych szans.
Pomimo wielu wygranych bitew, nie potrafiliśmy wykorzystać sytuacji i pójść za
ciosem. Było to spowodowane nastawieniem samych dowódców. Nie każdy był
zwolennikiem powstania, mimo, że czynnie brali udział w towarzyszących jej
wydarzeniach.
Według ekspertów było to jedyne powstanie, na które byliśmy przygotowani 
zarówno militarnie, jak i finansowo. Niestety dały się we znaki błędy w dowodzeniu,
niezdecydowanie dowódców oraz niewykorzystanie planów ofensywnych
Prądzyńskiego. Ponadto, po raz kolejny złudnie liczyliśmy na międzynarodową
pomoc.
Taktyczne przygotowania do zwycięskich bitew
Na terytorium Królestwa znajdowała się gwardia carska oraz VI korpus, na
czele którego stał generał Rosen10. Korpus ten otrzymał zadanie osłony głównej linii
operacyjnej wojsk rosyjskich, obrony Siedlec i utrzymania komunikacji z Brześciem
. Natomiast gwardia została rozlokowana w rejonie Łomży i Ostrołęki. Takie
rozłożenie wojsk stworzyło dogodną sytuacje dla dowództwa polskiego.
Postanowiono wykorzystać sytuacje i całkowicie zniszczyć wojska generała Rosena
oraz zająć Siedlce. Było to kluczowe miasto dla armii rosyjskiej. Znajdował się w nim
główny ośrodek wywiadowczy oraz rosyjskie magazyny z zaopatrzeniem i potężnym
składem broni. Opanowanie głównego ośrodka i filaru rosyjskiej armii spowodowało
by osłabienie przeciwnika na kilka miesięcy. Najprawdopodobniej w tym czasie
każda bitwa między polskimi i rosyjskimi armiami zakończyła by się zwycięstwem
Królestwa.
Prądzyński był przeciwny planom działania Skrzyneckiego11, które zakładały
rozlokowanie wojska wzdłuż Wisły, zmuszając w ten sposób wracające spod Pragi
wojska gen. Dybicza12 do rozciągnięcia linii frontu. Powoływał się na przykład bitwy
grochowskiej i na wyniesienia z niej doświadczenia, wskazywał na słabość
fortyfikacji Warszawy i szczupłość artylerii do jej obrony, dowodził, że przegrana pod
Pilicą wyda stolicę w ręce nieprzyjaciela 13. Nawet jeśli doszłoby do poniesienia
porażki przez przeciwnika, ten by się wycofał na drugi brzeg Wisły, spaliłby mosty
uniemożliwiając pościg, odczekałby na dotarcie wsparcia i zrewanżowałby się

Grigorij Rosen (1782-1841) – rosyjski generał z niemieckimi korzeniami. Brał udział w kampanii
francuskiej, w wojnie rosyjsko-szwedzkiej oraz w powstaniu listopadowym.
11
Jan Zygmunt Skrzynecki (1787-1860) – generał armii Królestwa Polskiego, Naczelny Dowódca
powstania listopadowego. Przez wielu historyków jego postać opisywana jest jako antytalent dowodzenia.
Przez złą ocenę sytuacji i nie odpowiednie wydawanie rozkazów, szansa na powodzenie powstania
i wygraną z Rosją zostały zaprzepaszczone.
12
Iwan Dybicz (1785-1831) – rosyjski feldmarszałek. Był głównodowodzącym podczas powstania
listopadowego
13
C. Bloch, dz. cyt., s. 277.
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potężnym kontratakiem. Jego wizje podzielał Chrzanowski14, osłabiając pozycje
Skrzyneckiego i pokazując, że wspólne działanie wybitnych taktyków znaczy więcej
niż słowa i pomysły Naczelnego Dowódcy.
Prądzyński szacował możliwości oraz liczebność armii wroga. Według jego
ustaleń wynikało, że wojsko Dybicza jest nieliczne, a dodatkowo rozmieszczone na
całym terytorium. Swój plan projektował, ażeby z wszystkimi siłami wyjść nagle
z Pragi, znieść Geismara15 i korzystając z możliwości szybkiego poruszania się
szosą jak najprędzej rozbić Rosena, odrzucić jego resztki do Siedlec i osłoniwszy
się przed nim nieznacznym oddziałem, ruszyć przez Siennicę, Latowicz, Żelechów
na rozrzucone korpusy Dybicza w klinie rozlanych rzek: Wieprza i Wisły 16.
Pozwoliłoby to na wykorzystanie momentu zaskoczenia, uniemożliwienie
wykorzystania dróg komunikacyjnych, w konsekwencji pokonanie rozproszonych sił
wroga.
Opracował dwie możliwości działania Dybicza:
 wycofanie się na południowy wschód (Lubelskie), gdzie Rosjanie nie
posiadali magazynów z zaopatrzeniem; wycofywanie się po grzęzawiskach
naraziłoby go na utratę sprzętu wojskowego;
 rezygnacja z komunikacji, zgromadzenie wojsk oraz przystąpienie do bitwy.
Bez względu na podjętą decyzję Dybicza czekała nieuchronna porażka. Plan
działania zakładał wzrost morali wśród żołnierzy po wygranych bitwach.
Bezpośrednim następstwem – według Prądzyńskiego – byłoby wygranie przez
Polaków kampanii 1831 r., zajęcie wschodnich obszarów za Bugiem i Niemnem,
opanowanie dojścia do moczarów poleskich, które rozdzielały siły przeciwnika na
dwa teatry wojny i w końcowym wyniku – uznanie przez Europę niepodległej
Polski17. Jego zdaniem taka strategia była możliwa do zrealizowania. Odmiennego
zdania był Skrzynecki, który po wysłuchaniu propozycji Prądzyńskiego
kategorycznie ją odrzucił, twierdząc, że jest to posuniecie ryzykowne i mało
prawdopodobne do realizacji. Kwatermistrz był na tyle zdeterminowany i przekonany
do słuszności swojego planu, że postanowił udać się do Warszawy i przedłożyć swój
plan rządowi. Po prezentacji i wyartykułowaniu swoich racji plan znalazł poparcie
wśród członków rządu. Został zaakceptowany, a realizacja miała nastąpić
niezwłocznie. Z przyczyn zdrowotnych Prądzyński został zmuszony do pozostania
w Warszawie, co zostało wykorzystane przez Skrzyneckiego, który skorzystał
z planów Chrzanowskiego, pomimo, że spotkało się to z dużym niezadowoleniem
ze strony Czartoryskiego. Gdy Prądzyński się tylko o tym dowiedział i powrócił do
zdrowia na tyle, aby ponownie przejąć dowodzenie nad operacją, rozkazał
zaniechanie dalszego wypełniania rozkazów Chrzanowskiego, a wszystkie
informacje miały spływać bezpośrednio na jego ręce.
Po otrzymaniu nowych informacji wywiadowczych o przygotowywaniu się wojsk
Dybicza do przeprawy przez Wieprz, Prądzyński ponownie przedstawił swój plan
Skrzyneckiemu. Postąpił tak jak na stratega przystało. Wiedząc, że generał nie
Wojciech Chrzanowski (1793-1861) – polski generał, kartograf i strateg. Po wybuchu powstania został
przez Skrzyneckiego mianowany na pułkownika. Brał udział we wszystkich omawianych w opracowaniu
bitwach.
15
Fiodor Geismar (1783-1848) – rosyjski generał pochodzenia austriackiego. Podczas powstania
listopadowego dowodził II dywizją strzelców konnych.
16
C. Bloch, dz. cyt, s. 279.
17
Tamże, s. 280.
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zdecyduje się na otwartą konfrontacje z carskimi wojskami, pominął ten fakt przy
rozmowie z głównodowodzącym. Sądził, że poprzedzające tą bitwę wydarzenia
i odniesione zwycięstwa pozytywnie wpłyną na wiarę we zwycięstwo, a sam
Skrzyneckiego nie zawaha się do ataku na główne siły wroga.
31 marca 1831 - bitwa pod Wawrem
Zgodnie z planem Prądzyńskiego nikt prócz Czartoryskiego, Skrzyneckiego
i Chrzanowskiego nie wiedział o planowanym starciu z wojskami Rosena i Geismara.
30 marca odbył się uroczysty obiad z udziałem rządu i najwyższych dowódców.
Rozmawiano na różne tematy m.in. na temat udziału wojsk polskich
w nadchodzących obchodach Świąt Wielkanocnych, ale nie o planowanej operacji.
Tak jak zostało wspomniane we wstępie, nie do końca wojskowych darzono
zaufaniem. Dopiero późnym wieczorem zwołano dowódców, nakazano im
przygotowanie wojsk do porannego wyjścia i każdemu z osobna przekazano
dokładnie sprecyzowane, przygotowane przez Prądzyńskiego rozkazy. Według nich
wojska gen. Rybińskiego, Giełguda, Kamińskiego i Kickiego miały uderzyć z dużą
siła i w tym samym momencie, co miało za zadanie przytwierdzenie wroga
i uniemożliwienie odwrotu.
Informacje wywiadowcze potwierdziły się i 31 marca rosyjskie wojska
rozpoczęły przeprawę. Zadanie mieli utrudnione ze względu na panujące warunki
pogodowe. Według źródeł historycznych kilka dni przed rozpoczęciem ataku przez
wojska polskie nastąpiła gwałtowna odwilż, a drogi zamieniły się w nieprzejezdne
błoto. Działa, zaopatrzenie i artyleria grzęzły w błocie, a niedokarmieni żołnierze
padali z wycieczenia. Zdając sobie sprawę z bliskiego położenia polskich jednostek,
postanowiono dosłownie palić za sobą mosty, aby przeciwnik nie mógł kontynuować
pościgu. Na swoje nieszczęście, a dla nas na szczęście, robiono to nieudolnie i bez
pomyślunku. Unoszący się dym został zauważony, a informacja została szybko
dostarczona naszym dowódcom umożliwiając tym samym precyzyjne ustalenie
położenia wojsk carskich. Pozostający na uboczu Skrzynecki przez całą bitwę pod
Wawrem nie zmieniał swojej pozycji. Na domiar złego postanowił zmienić rozkaz
generałowi Rybińskiemu i nakazał jemu powolne przesuwanie się ku wrogowi. Dało
to przeciwnikowi możność zatrzymania się (…) na wzgórzach pod Miłosną,
połączenia się ze świeżym batalionem, zebrania rozbitków, zgodnie z ponownym
rozkazem Rosena jak najwolniejszego wycofywania się i opóźniania marszu
Polaków, wreszcie stawiania tam oporu aż (…) do chwili połączenia się (wojsk
Geismera) z Rosenem pod Dębem Wielkim 18. Wieś miała znaczenie strategiczne.
Znajdowały się tam większe carskie oddziały. Dodatkowo sieć dróg lokalnych
umożliwiała szybkie dotarcie i pomoc w odepchnięciu agresora i obronę wsi.
Zwycięstwo pod Wawrem dało początek powstańczej ofensywie. Na sukces
polskiej armii wpływ miały dwa czynniki: doskonałe wyszkolenie i umiejętności
dowódców oraz prowadzenie działań na swoim terytorium. Sukces mógłby być
wyraźniejszy gdyby gen. Skrzynecki nie nakazał zaprzestania walki, dając tym
samym przeciwnikowi czas dla na odwrót i udania się do wsi Dębe Wielkie.

Tamże, s. 288.
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31 marca 1831 - bitwa pod Dębem Wielkim
Wycofujące się wojska rosyjskie dotarły do wsi Dęby Wielkie, gdzie Rosen
zbierał rozbitków i czekał na mające wkrótce się zjawić wsparcie. Bagniste tereny
oplatające wieś oraz nieprzejezdne drogi ułatwiały Rosenowi opóźnianie
rozpoczęcia potyczki. W końcu wojska polskie dotarły na miejsce i stanęły
naprzeciwko nieprzyjacielskiej armii. Prądzyński doskonale zdawał sobie sprawę, że
to jest idealny moment na zwycięstwo, jednak w tym celu należy uderzyć szybko,
gwałtownie, przy wykorzystaniu mas piechoty. Jego celem było uniemożliwienie
wycofania się wojsk pod osłoną nocy. Podobnie jak w przypadku rozgrywającej się
kilka godzin wcześniej bitwie pod Wawrem, Skrzynecki sprzeciwił się
Prądzyńskiemu i nie zaangażował większych sił, a co gorsza jego wahania
w podjęciu decyzji spowodowały brak koordynacji działań, przez co atak był
chaotyczny i nieprecyzyjny. Po trzygodzinnej walce nakazał żołnierzom wycofanie
się i odpoczynek przed porannym wznowieniem działań. Chrzanowski wraz
z Prądzyńskim, choć rzadko się ze sobą zgadzali, byli zdania, że powinniśmy
wykorzystać moment zapadnięcia zmroku do zniszczenia przeciwnika. Gwałtowny
atak zaskoczył Rosena, który uważał walkę za zakończoną i odsyłał już artylerię,
tabory i kawalerię do Mińska19. Zaskoczone wojska rozpoczęły ucieczkę przez
pobliskie lasy w kierunku Rysi. Skrzynecki nie postanowił wydać rozkazu o pościgu
i całkowitym pokonaniu Rosjan. Prądzyński próbował nakłonić gen. Skarżyńskiego
na rozpoczęcie pościgu, lecz ten nie chciał się zgodzić bez oficjalnego rozkazu ze
strony przełożonego. Tym samym szansa została zaprzepaszczona.
Należy wspomnieć, że w bitwie pod Dębem Wielkim zostały zdobyte
dokumenty, z których wynikało, że wojsko feldmarszałka Iwana Dybicza mają zamiar
przeprawić się na lewy brzeg Wisły i zaatakować Warszawę od południowego
zachodu20. Prądzyński widział w tym ogromną szansę na atak na nieprzyjaciela
z zaskoczenia. Przygotował plan przeprawy na zachodni brzeg Wisły, rozlokowania
oddziałów i ataku na przybywające rosyjskie jednostki. Swój pomysł przedstawił
Skrzyneckiemu, który go odrzucił, twierdząc, że plan jest zbyt ryzykowny. Rosjanie
zmienili plan ataku udając się do Warszawy od północy zamiast tak jak było napisane
w dokumentach przez Wisłę. Generał Prądzyński dysponował ubogimi siłami, lecz
mimo to postawił wyruszyć w stronę najeźdźcy.
10 kwietnia 1831 - bitwa pod Iganiami
W latach 30. XIX wieku wieś Iganie, podobnie jak dwie opisane powyżej, była
bardzo ważnym punktem na mapie. Położona była wzdłuż szosy brzeskiej
i przechodziło przez nią kilka kluczowych dróg, m.in. drogi prowadzące do Siedlec.
Dlatego kto władał szosą brzeską, ten kontrolował cały obszar między: Bugiem,
Wieprzem i Wisłą21. Pod tym względem bardzo kluczowa była bitwa pod Iganiami.
Był to dowódczy debiut Prądzyńskiego. Po wygranej bitwie pod Wawrem i Dębem
Wielkim, należało dążyć do osiągnięcia postawionego sobie celu, jakim było
zdobycie Siedlca. Podobnie jak w poprzednich bitwach Skrzynecki nie był entuzjastą
Tamże, s. 291.
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tych potyczek, trzymał się z dala od swoich żołnierzy, najczęściej kilka kilometrów
od pola walki. Tak było i tym razem. Po odwrocie wojsk Rosena według planu
Prądzyńskiego powinno dojść do szybkiego ataku i zniszczenia osłabionego
przeciwnika. Innego zdania był Skrzynecki, który był bardzo powściągliwy i z trudem
podejmował decyzje.
Prądzyński przygotowywał plan manewru na Siedlce. Dzięki otrzymywanym
raportom z Warszawy i informacjom wywiadowczym, był doskonale poinformowany
o sytuacji panującej nie tylko w Królestwie, ale również w państwach ościennych. Co
najważniejsze, jak mało kto, potrafił te informacje w odpowiedni sposób wykorzystać.
Wszyscy doskonale wiedzieli jakie zadanie od cara dostał do zrealizowania generał
Dybicz- ponowne zajęcie Warszawy. Ze zdobytych we wcześniejszej bitwie
dokumentów wiadomo było, w jaki sposób chcą to uczynić. Jednak po przegranych
bitwach Rosena Prądzyński doskonale zdawał sobie sprawę, że Dybicz nie odważy
się podjąć próby ataku na Warszawę. Rosyjskie wojsko było osłabione, nieliczne,
a wiara we zwycięstwo kampanii powoli umierała. Dybicz szacował, że po
rozstawieniu żołnierzy do osłony dróg dojazdowych, mostów i krycia tyłów, do
zdobycia Warszawy pozostałoby tylko 30 000 żołnierzy, a więc siły stanowczo nie
wystarczające22. Do przesunięcia rozpoczęcia ataku na Warszawę wpływ miało kilka
czynników. Po pierwsze, na Litwie doszło do wybuchu powstania. Po drugie,
trwająca odwilż, roztopy i wszechobecne błoto, uniemożliwiały sprawne poruszanie
się. Sprzęt i zaopatrzenie grzęzło w błocie. Po trzecie, kończyło się zaopatrzenie,
a Rosjanie byli pozbawieni dostępu do swoich magazynów. Jedynym wyjściem dla
utrzymania swoich żołnierzy było rozpoczęcie marszu na Siedlce, Brzeście i starcie
zbrojne z broniącymi przejazdu Polakami. Pomimo otrzymywanych na bieżąco
informacji, Prądzyński nie przypuszczał, że Rosjanie rozpoczną manewr w ten sam
dzień co polska armia. Tym bardziej, że dzień wcześniej otrzymał raport, że Dybicz
znajduje się pod Rykami. Prawda była taka, że byli obok siebie. Jedyne co ich dzieliło
to las. Po rozlokowaniu swoich sił, wraz z innymi dowódcami, postanowił dokonać
rozpoznania.
Mimo prowadzenia bitwy zgodnie ze sporządzonym scenariuszem, początek
walki nie układał się pomyśli Prądzyńskiego. Bateria Bema pozostała bez naboi,
a straty wśród żołnierzy były bardzo duże. Tymczasem brygada jegrów23, nie
sformowana przez swego dowódcę w kolumny batalionowe, po przejściu grobli
bardzo rozciągnęła się w długiej kolumnie marszowej w pościgu za cofającym się
prawym skrzydłem polskim24. Postanowił to wykorzystać i nakazał udawanie
odwrotu, aby odciągnąć jegrów od szosy.
Po wygranej bitwie pod Iganiami VI korpus generała Rosena zaczął się
wycofywać. Prądzyński wraz z generałem Chrzanowskim zgodnie twierdzili, że
należy walkę doprowadzić do końca, a wojska polskie nie powinny dopuścić do
ucieczki przeciwnika. Skrzynecki był innego zdania i pozwolił na wycofanie się wojsk
Rosena. Obawiał się bowiem kontrataku Rosjan, a także liczył na możliwość
rokowań z nimi i interwencję międzynarodową 25. Gdyby Skrzynecki posłuchał się
swych strategów, rozpoczął pościg i definitywnie zakończył bitwę, wojska polskie
miały by możliwość łatwego zdobycia Siedlec. Ten strategiczny ruch spowodowałby
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całkowite odcięcie pozostałych jednostek wroga. Opanowanie Siedlec i całkowite
zniszczenie centrum rosyjskiego mogło stać się punktem zwrotnym w całej
kampanii26.
Plan uderzenie na główną armię rosyjską
Dwa miesiące po przegranej bitwie pod Iganiami, w okolicach Pułtuskach, zmarł
feldmarszałek Dybicz. Według oficjalnych informacji chorował na cholerę i to ona
miała doprowadzić do śmierci dowódcy. Jednak coraz częściej historycy poddają
pod wątpliwość ten scenariusz, twierdząc, że został zamordowany,
a odpowiedzialnym za to miał być niezadowolony z postępów w walce
z powstańcami Aleksander I. Tymczasowym, jako zastępca, został mianowany
Troll27.
Wieści o śmierci Dybicza szybko rozeszły się po całej Europie. Prądzyński
stwierdził, że jest to doskonały moment na atak. Należy wykorzystać chaos, brak
dowodzenia, małą liczbę żołnierzy do pokonania wroga. Niestety zdawał sobie
również sprawę z tego, że jego plan działania zostanie skrytykowany i odrzucony
przez Skrzyneckiego. Aby uniknąć sprzeciwu i zbędnej polemiki, postanowił
wykorzystać Łubieńskiego i Zamoyskiego, którzy mieli bezpośredni kontakt
z naczelnym dowódcą i mieli jakikolwiek wpływ na jego postępowanie. Plan zakładał
uderzenie wszystkimi dostępnymi siłami w główną armię wroga. Jednak, aby do tego
doszło należy działać szybko i skoncentrować wszystkie jednostki w jednym miejscu,
w Modlinie. Do tego planu miały również dołączyć okoliczne korpusy oraz oddziały
z Warszawy. Według rachunków Prądzyńskiego główna armia carska liczyła
przeszło 40 tysięcy żołnierzy. Gdyby zgodnie z założeniami ściągnąć wszystkie
możliwe polskie oddziały, Królewska armia liczyłaby około 60 tysięcy żołnierzy, czyli
od samego początku posiadalibyśmy zdecydowaną przewagę nad zaborcą. Po
przedstawieniu planu operacji Skrzyneckiemu przez Łubieńskiego, ten
kategorycznie go odrzucił. Uważał pomysł za absurdalny i nierealny do realizacji.
Werdykt został niezwłocznie przekazany autorowi projektu, który przygotował
kolejny scenariusz. Tym razem posłuchał argumentów dowódcy i postanowił
stworzyć taki plan działania, który jednocześnie zadowoliłby Skrzyneckiego, ale
i przyniósł pożądany efekt. Nowy plan zakładał podzielenie armii polskiej na dwie
części. Pierwsza część miała zostać rozlokowana między Serockiem a Nowym
Dworem. Natomiast zadaniem drugiej grupy było by prowadzenie działań
zaczepnych i skłonienie przeciwnika do podjęcia ataku. Wydawać by się mogło, że
zarówno jedna, jak i druga strona będą zadowolone i plan zostanie przyjęty. Stało
się jednak inaczej, po raz kolejny plan został odrzucony. Oburzony autor postanowił
poprosić o pomoc Czartoryskiego, który wstawił się za pomysłem Prądzyńskiego.
W tej sytuacji Skrzyneckiemu nie pozostało nic innego jak wdrożyć plan. Nie mógł
się jednak oprzeć i postanowił wprowadzić modyfikacje. Było ich tak wiele, że po
pierwsze nie miał on już nic wspólnego z planem Prądzyńskiego, a po drugie
realizacja była bardzo ryzykowna.
Cały plan zniszczenia głównych sił wroga zakończył się porażką. Nowe
wytyczne Skrzyneckiego okazały się niewykonalne, a straty wśród polskich żołnierzy
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były bardzo duże. Przestraszony dowódca zamiast poprosić o pomoc w naprawieniu
sytuacji, postanowił wycofać się z pola bitwy pozostawiając swoich ludzi na pewną
śmierć. Prądzyński próbował ratować sytuacje, jednak każda z jego prób kończyła
się niepowodzeniem. Po pierwsze, było to spowodowane tym, że nie miał
kompetencji do wydawania rozkazów, w konsekwencji nikt nie chciał wykonywać
jego poleceń. Po drugie, ewakuacja głównodowodzącego zaniepokoiła oddziały,
które podupadły i straciły wiarę we zwycięstwo. Pogodziły się z nieuniknioną
porażką.
Podsumowanie
Każdy strateg wojenny wie, jak ważnym czynnikiem jest pogoda,
ukształtowanie terenu, liczebność wojska oraz ich morale. Jedną z pierwszych
czynności wykonanych przez Prądzyńskiego po otrzymaniu informacji o wybuchu
powstania (wtedy znajdował się w Augustowie) było rozpoznanie terenu
podlaskiego. Warunki terenowe na Podlasiu były bardzo trudne. W pierwszej
połowie roku 1831 po srogiej zimie przyszło gwałtowne ocieplenie, co negatywnie
wpłynęło na drogi dojazdowe i możliwości transportowe. Zła jakoś dróg nie
pomagała w prowadzeniu działań zbrojnych. Polskie oddziały wykorzystały
niesprzyjające warunki pogodowe i zaskoczenia przystąpiły do ataku na zaborcę.
Zarówno bitwa pod Wawrem jak i pod Dębem Wielkim pokazała nieudolność
i niechęć do działań powstańczych większości dowódców. Należy pamiętać, że
większości generałów nie podobał się pomysł powstania i odwrócenia się od Rosji.
Wydawać by się mogło, że skoro stali na czele wojska polskiego, to zależało im na
wspólnym zwycięstwie i usamodzielnieniu się Królestwa. Niestety było to złudne.
Większość z nich dbała o swoją pozycje polityczną i wojskową, prowadząc poza
kulisowe rozmowy pokojowe z caratem. Dodatkowym powodem niewykorzystanych
możliwości było nieudolne dowodzenie gen. Skrzyneckiego:
 zwlekał z wydawaniem rozkazów na polu bitwy;
 nie pozwolił na pościg za wojskiem Rosena;
 wszystkie działania prowadził w sposób ostrożny, bał się bezpośredniej
konfrontacji;
 podczas działań pod Dębem Wielkim, do straży przedniej wystawił
zmęczony marszem z Modlina korpus piechoty;
 wszystkie przedkładane plany prowadzenia działań uważał za ryzykowne;
 w celu odpoczynku, podczas trwania bitwy pod Iganiami, wycofywał się
z pola walki do okolicznym wsi co w negatywny sposób wpływało na jego
autorytet oraz zmniejszało morale wśród żołnierzy.
Jeśli chodzi o dokonanie oceny strategicznych działań prowadzonych przez
Prądzyńskiego to z całą stanowczością można stwierdzić, że był to wybitny umysł
i wybitny strateg. Potrafił w doskonały sposób ocenić obecną sytuację, wykorzystać
mocne i słaby strony obu stron konfliktu, modyfikować plan wobec zmieniającego
się otoczenia, w krótkim czasie podejmować trudne decyzje. Jednak to co
dyskwalifikowało jego osobę z objęcia stanowiska głównodowodzącego to
charakter. Nie był osobą, która miała charyzmę przywódcy. Był dobrym strategiem,
ale nie dowódcą. Jednak nie należy zapominać, że to wielkie zwycięstwo było
dziełem Prądzyńskiego, który opracował trafny plan operacyjny, Chrzanowskiego,
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który zgłosił dobry pomysł taktyczny pod Dębiem Wielkim i wreszcie całego wojska
dzielnie walczącego na polu bitwy28.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie postaci oraz myśli
strategicznej generała Ignacego Prądzyńskiego. W pierwszej części autor przybliżył
początki w wojsku tytułowej postaci. Kolejna część została poświęcona krótkiemu
przypomnieniu okoliczności i przyczyn wybuchu powstania listopadowego, co było
nie zbędne do wprowadzenia czytelnika w omawiany okres. Przedstawiono przyjętą
przez Prądzyńskiego taktykę i jej wpływ podczas najważniejszych powstańczych
bitew: bitwa pod Wawrem, Dębem Wielkim oraz Iganiami. Ostatnia część
opracowania została poświęcona opisaniu planów uderzenia na główne wojska
rosyjskie.
Słowa kluczowe: Ignacy Prądzyński, bitwa pod Iganiami, bitwa pod Dębem
Wielkim, bitwa pod Wawrem, powstanie listopadowe
Summary
The purpose of this article is to present the character and strategic thought of
General Ignacy Prądzyński. In the first part, the author outlined the beginnings in the
army of the title character. The next part was devoted to a brief reminder of the
circumstances and causes of the outbreak of the November Uprising, which was
a necessary to introduce the reader into the period under consideration. Presented
was the tactics and influence of Prądzyński during the most important insurgent
battles: the battle of Wawer, Dębem Wielkim and Iganie. The last part of the study
was devoted to describing plans to strike at the main Russian armies.
Key words: Ignacy Prądzyński, battle of Iganie battle of Dębem Wielkim, battle
of Wawrem, the November Uprising
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Józef BUCZYŃSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Nie tylko chcemy czerpać z naszej
kultury i historii ale, także z doświadczeń całego świata.
Nie dążymy do hegemonii, ale niczego nie damy sobie narzucić.
Xi Jinping – sekretarz generalny KPCh, Przewodniczący ChRL

CHINY. KULTURA POKOJU, RYWALIZACJA CZY KONFRONTACJA?
Chiny to gigantycznych rozmiarów kraj, trzecie, co do wielkości państwo świata,
którego powierzchnia jest równa całej Europie. Istotną cechą tego, tak wielkiego
państwa, jest zróżnicowanie geograficzne i klimatyczne. Z jednej strony mamy tam
jeden z najwyższych szczytów świata (8848 m n.p.m.) Mount Everest, a drugiej,
najniższy po Morzu Martwym punkt na ziemi w Kotlinie Turfańskiej. Nic więc
dziwnego, że w tak różnych środowiskach panuje odmienny klimat od mroźnych zim
na północy po prawie tropikalny klimat na południu kraju.
Tak ogromy kraj, w okresie cesarstwa chińskiego nazywany „światem” lub
„świętym kontynentem” obecnie zamieszkuje ponad 1300 mln mieszkańców, (ok. 20
% ludności świata) przy stale dodatniej stopie przyrostu naturalnego na poziomie ok.
10%.
Przy tak licznej populacji nie można się dziwić, że w społeczeństwie chińskim
występuje duże zróżnicowanie narodowościowe i etniczne, a tym samy i kulturowe.
Zróżnicowanie wyraźnie odmienne od innych państw i narodów zwłaszcza świata
zachodniego. Oficjalnie w Chinach wyróżnia się 56 mniejszości narodowych, wśród
których najliczniejszą grupę stanowią Hanowie (ok. 90 % całej populacji) którzy sami
dzielą się na wiele grup etnicznych różniących się między sobą nie tylko językiem
ale także kulturą, zwyczajami i mentalnością. Wśród pozostałych 55 grup największą
stanowią przedstawiciele narodowości Zhunag (ok.18 mln), a następnie
Manżdurowie – blisko 15 mln, wyznający islam Hui i Ujgurzy, Mongołowie
i Tybetańczycy.
Ten swoisty tygiel narodowościowy, wieloetniczny, wielojęzykowy,
wieloreligijny i tym samym wielokulturowy składa się na bogatą wielowiekową
cywilizację państwa, często ze względów na swoją odrębność określanego przez
samych chińczyków mianem Państwem Środka świata. Cywilizację, uważaną za
najstarszą, bo liczącą prawie pięć tysięcy lat cywilizację świata – w tym roku
Chińczycy świętują Nowy Rok – 4717 Rok Świni. Cywilizację, która jako jedyna
przetrwała do dnia dzisiejszego, wciąż się rozwija i zadziwia swoją specyfiką oraz
odmiennością.
W całej wielowiekowej historii kraju wykształciły i utrwaliły się określone
postawy i hierarchiczne systemy wartości, które stanowiły bazę kulturową do
sformułowania specyficznego i odmiennego dla świata zewnętrznego oraz innych
cywilizacji systemu filozoficznego. Systemu, który nie tylko przed wieloma wiekami,
ale i obecnie jest swoistym kanonem kulturowym funkcjonowania zarówno
chińskiego społeczeństwa jak i osób sprawujących władzę w państwie.
Każda z cesarskich dynastii wniosła określone wartości kulturowe i miała
swoich mędrców, myślicieli i filozofów mających istotny wpływ na system
sprawowania władzy, stosunek do problemu wojny i pokoju czy do funkcjonowania
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społeczeństwa, jako całości. Należy podkreślić, że w chińskiej cywilizacji filozofia
zajmuje szczególne miejsce, które w innych, zachodnich cywilizacjach przypisuje się
religii. Istotnym fenomenem tej filozofii jest zachowanie ciągłości i niezmienności
kanonu przyjętych wartości, kulturowych, norm politycznych czy społecznych przy
jednoczesnym, ewolucyjnym, ich dostosowywaniu do zmian zachodzących
w międzynarodowym środowisku politycznym i społecznym.
Na przestrzeni wieków można wymieniać wielu chińskich myślicieli i filozofów,
wśród których, z uwagi na wciąż aktualne sformułowane przez nich systemy
wartości, szczególne miejsce wciąż zajmują Konfucjusz (551-479 p.n.e.) i cała jego
szkoła oraz Sun Tzu (544-496 p.n.e). Mamy oczywiście, w czasach sprawowania
władzy przez Mao Zedonga, okres agresywnego komunizmu opartego na filozofii
marksizmu i leninizmu. Ale po zakończeniu jego panowania, wyraźnie zarysował się
stopniowy, a teraz coraz bardziej widoczny, powrót do historycznej ciągłości
cywilizacyjnej i głębokich przemian państwa i społeczeństwa budowanego na
odmiennych od zachodniej greckiej i rzymskiej cywilizacji, konfucjańskich
wartościach.
Konfucjusz w swoich dziełach formułuje zasady, którymi powinno się kierować
sprawnie funkcjonujące społeczeństwo i państwo. Jedna z podstawowych zasad
jego filozofii mówi, że natura człowieka jest pierwotnie dobra, a wykształcenie
i moralność jednostki są gwarancją stabilności i bezpieczeństwa państwa –
„przewodzić znaczy być wzorem, a rządzący powinni wiedzą i własnym
postępowaniem ucieleśniać i legitymizować głoszone przez siebie zasady” 1. Ta teza
obrazuje zasadnicze różnice pomiędzy chińską a zachodnią, śródziemnomorską,
cywilizacją, której jednym z czołowych przedstawicieli był Arystoteles. Arystoteles
uważał, że „człowiek jest najprzedniejszym ze stworzeń tak i najgorszy ze
wszystkich, jeśli się wyłamie z prawa i sprawiedliwości dlatego człowiek bez
poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym ze stworzeń,
najpodlejszym w pożądliwości zmysłowej i żarłoczności a jedynym lekarstwem na
całe zło jest legalizm – prawo i sprawiedliwość”2. Konfucjusz natomiast twierdził, że
dobro nie należy od regulacji prawnych i instytucji tylko od ludzi, w szczególności od
charakteru przywódców politycznych. W negatywnym świetle, podobnie jak
i prawo karne, postrzegał on żołnierza twierdząc „dobry człowiek nigdy nie zostaje
żołnierzem”3. Ta obrazoburcza dla naszej kultury teza była wynikiem tego, że przez
ponad dwa tysiące lat w Chinach normą był prymat elementu cywilnego nad
wojskowym, oraz polityki i gospodarki nad działaniami wojskowymi. Wypływała ona
ze sformułowanej przez Konfucjusza tezy, że sprawowania rządów nie można
oprzeć tylko na sile wojskowej i prawie, ale przede wszystkim na autorytecie
i wysokim morale osób pełniących kierownicze role w państwie. Należy też
podkreślić, że szczególną cechą państwa w wizji Konfucjusza było nie tylko unikanie,
ale nawet potępianie przemocy w rozstrzyganiu spraw spornych, z czym wiązała się
relatywnie niska pozycja wojskowych w strukturze chińskiego społeczeństwa.
Dużą część swoich rozważań Konfucjusz poświęcił roli wykształcenia
twierdząc, że życie powinno być ciągłym procesem uczenia się, a mądrość, wiedza
i lojalność powinny być podstawowym i najważniejszym atrybutem urzędników
Feng Youlan. Krótka historia filozofii chińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Drwięga M. Człowiek w filozofii arystotelesowskiej. Anthropos? Czasopismo Naukowe przy Wydziale
Filologicznym Uniwersytety Śląskiego w Katowicach, nr 10-11/2008
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państwowych. Emanacją tych zasad było stworzenie w cesarskich chinach klasy
mandarynów, urzędników różnych szczebli administracji państwa. O przyjęcie do tej
grupy można się było ubiegać wyłącznie po zdaniu bardzo surowych egzaminów.
Warto podkreślić, że specyfiką tego systemu przygotowania kadr do administracji
był rozdział nauczania, które było prywatne od egzaminów, które było państwowe cesarskie. Kto inny uczył, a kto inny egzaminował. Można uznać, że klasa
mandarynów była swoistym prekursorem służby cywilnej, której idea powstania
zakładała zapewnienie profesjonalnego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie
neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej.
Szczególne miejsce w filozofii Konfucjusza zajmował człowiek, jego prawa oraz
miejsce i relacje w strukturze hierarchicznego społeczeństwa oraz relacje w władzą,
której najwyższym uosobieniem był cesarz. Sformułował on zasadę, „usuń siebie na
rzecz całości”. Ład i harmonia społeczna jest ważniejsza niż sprawiedliwość
jednostki, a prawa ogółu i dobro społeczne są ważniejsze od praw jednostki. Na
samym końcu listy praw człowieka znajdują się liberalne prawa człowieka w naszym,
zachodnim rozumieniu, co przekłada się na to, że jakiekolwiek uwagi o łamaniu
Powszechnej Deklaracji Prawa Człowieka, po dzień dzisiejszy, jako, że są
niezgodne z filozofią Konfucjusza, są odbierane jako mieszanie się w wewnętrzne
sprawy Chin.
O ile Konfucjusz zdefiniował pokojową formułę ładu społecznego –
konfucjańską kulturę pokoju – która po dzień dzisiejszy jest swoistym paradygmatem
i poradnikiem sprawowania władzy to po drugiej stronie mamy wielkiego
starożytnego myśliciela – generała Sun Tzu - który jest autorem dzieła „Sztuka
Wojny”4. Dzieła, które w swoim wymiarze merytorycznym są wciąż aktualne, jako
podręcznik prowadzenia działań zgodnie z założeniami strategii i sztuki wojennej.
Kanwą sformułowanych w tym dziele zasad, reguł i procedur postępowania były
osobiste doświadczenia autora z ówczesnych znanych mu bitew i wojen okresu
Walczących Królestw. Zawarł w nim opis roli i znaczenia planowania działań, zasad
taktyki i strategii wojskowej. Sformułował zasady dowodzenia i metody walki oraz
uwypuklił rolę siły, jako najważniejszego determinantu końcowego sukcesu. Z jednej
strony uważał, że wojna jest najważniejszą sprawą w państwie, a z drugiej twierdził,
że każdy konflikt zbrojny jest złem koniecznym, i że najlepszym przywódcą jest ten,
kto potrafi wygrać wojnę, zanim się ona jeszcze zacznie. W jego poglądach widzimy
więc pewien dualizm poznawczy, w którym kultura pokoju przenika się z kulturą
wojny.
O wielkiej i ponadczasowej wartości sformułowanych w tym dziele tez i zasad
postępowania najlepiej świadczy to, że wciąż są one jednym z podstawowych
podręczników prowadzenia działań wojennych dla studentów prawie wszystkich
akademii wojskowych. Ponadto jest wiele adaptacji tego dzieła do dziedzin pozornie
niezwiązanych ze strategią wojskową takich jak stosunki międzynarodowe,
budowanie kariery, sport, zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing czy gra na
giełdzie, o czym mogą świadczyć takie pozycje książkowe jak Krause Donald G.
Sztuka wojny w biznesie, Sheetz-Runkle B. Sun Tzu dla kobiet. Szesnaście
sprawdzonych strategii biznesowych czy Lundell D. „Sun Tzu – Sztuka wojny dla
graczy giełdowych i inwestorów”.
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Tak bogata baza filozoficzna sprzyjała swoistemu formowaniu chińskiego
społeczeństwa i jego relacji z władzą na zupełnie innych zasadach teoretycznych
niż te, które obowiązywały w szeroko rozumianej cywilizacji zachodniej.
Dodatkowym atrybutem, który sprzyjał temu procesowi była prawie pełna izolacja
kulturowa i gospodarcza Chin od świata zewnętrznego, która zakończyła się dopiero
w połowie XIX wieku z chwilą tzw. wojen opiumowych :
 Pierwsza wojna opiumowa (1841 – 1842) z Anglią,
 Druga wojna opiumowa (1856 – 1858) z Anglią i Francją,
oraz wojną z Japonią (1894 – 1895), które to wojny zakończyły się klęskami
i zmusiły Pekin do tzw. „nierównych traktatów” ze zwycięzcami. Na mocy
tych traktatów nastąpiło pierwsze, wymuszone, otwarcie Chin na świat
zewnętrzny, gdyż ich konsekwencją min. było wydzierżawienie Anglii
i Francji chińskich portów, przyznanie cudzoziemcom prawa do osiedlania
się na zasadzie eksterytorialności (własne prawa i stacjonowanie wojsk),
zgoda na pojawienie się w Chinach pierwszych misji chrześcijańskich – inna
kultura – i dopuszczenie opium do wolnego handlu co szczególnie
negatywnie odbiło się na chińskim społeczeństwie.
Finałem tego określanego przez chińczyków okresu „upokorzenia narodowego”
któremu towarzyszyły ponadto liczne powstania ludowe min. powstanie Tajpingów,
czy tzw. powstanie bokserów był w 1911 r. upadek dynastii Qing i tym samym
liczącego ponad 2100 lat cesarstwa, którego sukcesorem została powołana
w styczniu 1912 r. Republika Chin.
Okres otwarcia Chin na świat zewnętrzny, siłą rzeczy, sprzyjał przyjmowaniu
przez chińskie społeczeństwo, zwłaszcza inteligencję, nowych, odmiennych niż
dotychczas wyznawanych i kultywowanych (jak to określano) zamorskich
standardów kulturowych. Nie zapomniano jednak o konfucjańskiej zasadzie
ciągłości historycznej i o dziedzictwie własnej cywilizacji, którą sukcesywnie
wzbogacano o nowe wartości i zwyczaje, nadając im jednak wciąż własną, chińską
specyfikę kulturową.
Kolejną wielką cezurą czasową, która stanowi wręcz milowy krok
w politycznych, kulturowych, społecznych i gospodarczych przeobrażeniach Chin
była wojna domowa 1946 – 1949 r. Wojna zakończona pokonaniem Kuomintangu
oraz ucieczką jej lidera generała Chiang Kai-sheka wraz ze swoją armią,
sojusznikami i najcenniejszymi materialnymi skarbami wielowiekowej chińskiej
cywilizacji, na Tajwan gdzie utworzył nowe chińskie państwo - Republikę Chin.
Wynikiem tej wojny było zwycięstwo Mao Zedonga i proklamowanie w dniu 1
października 1949 r. z Bramy Niebiańskiego Spokoju na Placu Tiananmen
powstania pod jego przywództwem politycznym i wojskowym Chińskiej Republiki
Ludowej. Państwa o całkowicie innym, odmiennym od dotychczasowego, bo
komunistycznym systemie politycznym. Ideologii, która wręcz przeorała dotychczas
obowiązujący w chińskim społeczeństwie system wartości. Podstawowa deklaracja,
jaką wygłosił Mao proklamując powołanie do życia ChRL brzmiała: naród chiński
wstał z kolan!5
Pod przywództwem Mao Chiny rozpoczęły bezprecedensowe, co do skali, głębi
i zakresu przeobrażenia tradycyjnej chińskiej cywilizacji, wprowadzając ją na drogę
totalitaryzmu, powszechnego chaosu i komunistycznej utopii, która odcisnęła swoje
Gawlikowski K., Tajemnice Chin: Co się zdarzyło po śmierci Mao, Przegląd 23-29.05.2016.
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piętno na wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza na funkcjonującym na
tradycyjnych, konfucjańskich zasadach, szerokich masach chińskiego
społeczeństwa. Koncepcje i typowo stalinowskie zasady funkcjonowania państwa
i społeczeństwa zaczęto nakładać na prastare chińskie tradycje, co było zadaniem
utopijnym i tym samym niezwykle trudnym, ale władze uznały, że jest to konieczny
warunek by zbudować nowy ład społeczny.
Niezaprzeczalnym imperatywem tworzonego przez Mao Zedonga państwa było
przywrócenie Chinom po „stu latach narodowego poniżenia” terytorialnej spójności
i poczucia wielkości, siły i rangi na arenie międzynarodowej. Rozpoczynając od
pozycji politycznego outsidera Mao zbudował państwo, z którego obecnością na
arenie międzynarodowej nie tylko, że zaczęli się liczyć liderzy ówczesnego świata zarówno USA jak i ZSRR - ale także wprowadził Chiny do ONZ oraz spowodował,
że znalazły się one obok takich potęg jak Francji, ZSRR, Stanów Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii w piątce państw stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Chiny znalazły się, więc w decyzyjnym gremium, na którym ciąży główna
odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo w wymiarze globalnym.
Te sukcesy na arenie międzynarodowej niestety nie współgrały z prowadzoną
przez Mao Zedonga polityką wewnętrzną, do której prawie natychmiast wprowadził;
kult jednostki (cesarza), centralne – osobiste zarządzanie - wszystkimi sferami życia
publicznego, polityką, kulturą i gospodarką, autorytaryzm. Rozpoczął budowę
nowego, bezklasowego, komunistycznego, chińskiego społeczeństwa oraz
wprowadził nieznane dotychczas chińskiemu społeczeństwu takie pojęcia jak: walka
klasowa, partia komunistyczna, jako jądro władzy, permanentna rewolucja, trwała
wojna ze wszystkimi przeciwnikami wprowadzanego ustroju.
Egzemplifikacją budowanego przez Mao nowego państwa, opartego na
odmiennych niż dotychczas obowiązujących wartościach cywilizacyjnych
i kulturowych było podejmowanie, z osobistej inspiracji Przewodniczącego, wiele
ogólnochińskich kampanii i akcji np. kampania stu kwiatów, wielki skok czy rewolucja
kulturalna, z których żadna nie tylko nie zakończyła się sukcesem, ale wszystkie
przyniosły olbrzymie straty zarówno w wymiarze moralnym, społecznym
i gospodarczym, a także i kompromitacją, wizerunkową na arenie międzynarodowej.
Pierwsza z tych kampanii 1953 – 1956 była ukierunkowana na tworzenie
trwałych zrębów nowego ustroju politycznego, którego fundamentem miała być min.
odwilż ideologiczna, nacjonalizacja przemysłu i kolektywizacja rolnictwa. Kampania
ta została skierowana głównie do zwalczanych wcześniej intelektualistów gdyż jej
autorzy zdawali sobie sprawę, że bez ich udziału nie uda się osiągnąć tak ambitnych,
rewolucyjnych celów przebudowy chińskiego społeczeństwa.
Początkowa otwartość tego środowiska i gotowość do profesjonalnej,
konstruktywnej, a nie ideologicznej pomocy okazała się pułapką służąc do
„wywabiania żmij z nor”, czyli wyłonienia tych wszystkich, którzy mają inne niż partia
poglądy w sprawach społecznych i gospodarczych. Skutki kampanii „stu kwiatów”
okazały się tragiczne i to w kilku jej wymiarach. Po pierwsze reformy budowane na
utopijnych, bo ideologicznych fundamentach, nie przyniosły, bo nie mogły przynieść,
spodziewanych efektów. Ten drugi aspekt reformy był bardziej tragiczny bo dotknął
on grupy ok 700.000 intelektualistów, których wyeliminowano z życia zawodowego
i aktywności naukowej i społecznej zsyłając ich na wieś na reedukację lub do obozów
pracy co było niepowetowaną stratą nie tylko dla chińskiej kultury
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i cywilizacji ale i dla budowy na zdrowych zasadach, nowoczesnego chińskiego
państwa i społeczeństwa.
Ambicją władz które zainicjowały drugą kampanią, tzw. „kampanię wielkiego
skoku” (1958 – 1963) było przekształcenie Chin z kraju rolniczego w potęgę
gospodarczą czego atrybutem miało być szybkie dogonienie Stanów Zjednoczonych
oraz Wielkiej Brytanii w produkcji stali. Uruchomiano olbrzymią kampanię
propagandową i pod rygorem karnym zmuszono wszystkich obywateli, głównie
chłopów do zbierania i przetapiania w chałupniczo budowanych dymarkach,
wszelkich przedmiotów metalowych bez żadnych procedur jakościowych. Ten
woluntaryzm polityczny zakończył się ruiną gospodarki i wręcz narodową tragedią.
Do planowania i nadzoru realizacji procesu wytopu stali nie zaangażowano żadnych
profesjonalistów. Jego głównymi wykonawcami byli aktywiści polityczni
i niepiśmienni chłopi. Chłopi, których nie tylko, że oderwano od pracy na roli,
pozbawiono metalowych narzędzi pracy, które przetopiono na nieprzydatną do
niczego żelazo i stal, to jeszcze zmuszono ich do realizacji kolejnego utopijnego
pomysłu, zwalczania tzw. „czterech plag” – likwidacji wróbli, szczurów, komarów
i much i różnych insektów, które rzekomo miały roznosić zarazki i niszczyć uprawy
rolne, oraz do zakładania samowystarczalnych komun ludowych. Końcowym
efektem tych obłąkańczych wręcz pomysłów był ukrywany przed światem
zewnętrznym wielki głód, podczas którego, jak szacuje autor monografii poświęconej
wielkiemu głodowi Jasper Becker zmarło ok. 43 mln obywateli. 6
Klęska dotychczasowych opartych wyłącznie na ideologii a nie na
profesjonalnych rozwiązaniach kampanii społecznych i gospodarczych niczego nie
nauczyła chińskiego kierownictwa, które wkrótce zafundowało społeczeństwu
kolejny karkołomny projekt, kolejne nieszczęście, jakim była, okrutna w skutkach,
rozpoczęta w 1966 r. „rewolucja kulturalna”, która z różnym nasileniem trwała aż do
śmierci Mao, czyli do 1976 r.
Zasadniczym celem, jaki postawił przed sobą Mao rozpoczynając ten ruch
społeczny, z jednej strony była to kolejna próba wyeliminowania ze swojego
otoczenia przeciwników politycznych, a z drugiej zerwanie z dotychczasowymi
wartościami chińskiej kultury i cywilizacji, i zbudowanie na gruncie własnych
koncepcji ideologicznych – maoizmu – nowego człowieka w nowym społeczeństwie.
Ideologiczni twórcy rewolucji kulturalnej mieli szalone przekonanie, że uda się im
przekreślić dotychczasowy dorobek kulturowy i dzieje narodu i stworzyć nową
cywilizacyjną epokę. Głównym realizatorem tego utopijnego projektu została
młodzież, która sformowała liczącą kilka milionów fanatycznych członków Czerwoną
Gwardię, przed którą postawiono zadanie buntu oraz walki z czterema starymi
rzeczami: starymi ideami, starą kulturą oraz z ze starymi zwyczajami i obyczajami.
Cały kraj pogrążył się w chaosie. Czerwonogwardziści rozpoczęli swoją
działalność od wieców propagandowych, a następnie przystąpili do bardzo
zdecydowanych i wręcz represyjnych działań. Prześladowano intelektualistów,
których poddawano publicznym oszczerczym kampaniom, na których ich
znieważano i stosowano tortury. Włamywano się do domów, w których niszczono
wszystkie jak to określano burżuazyjne sprzęty, meble, stare książki oraz wszelkie
przedmioty starej kultury. Niszczono wszelkie materialne dobra starej chińskiej
cywilizacji, rabowano z dzieł sztuki muza. Szczególne piętno rewolucja wywarła na
6
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systemie edukacji, która na czas jej trwania praktycznie został zawieszony gdyż
prześladowano i poniżano nauczycieli, palono biblioteki. Profesorów, nauczycieli
i intelektualistów wysłano na reedukację na wieś, a tych, których określano mianem
kontrrewolucjonistów do ciężkich obozów pracy. Nie funkcjonowała żadna
z instytucji tradycyjnej chińskiej kultury z wyjątkiem tych, w których propagowano
nowy model ideologiczny chińskiego społeczeństwa. Zakazano spektakli tradycyjnej
chińskiej opery i kręcenia filmów z wyjątkiem filmów propagandowych. W spokoju
nie pozostawiono także zakładów pracy, fabryk i urzędów, do których się też
wdzierano i niszczono wszystko to, co w ich ocenie mogło być przykładem starej
kultury lub cywilizacji a pracowników szykanowano. Chiny stały się państwem prawie
zamkniętym. Zamrożono stosunki dyplomatyczne. Pekin opuściło większość
zagranicznych dyplomatów a zdecydowana większość chińskich dyplomatów
z placówek zagranicznych musiał powrócić do kraju.
Ten okres był wręcz tragiczny dla chińskiej cywilizacji i kultury, która
systematycznie była pozbawiana nie tylko całego dotychczasowego dorobku
cywilizacyjnego, ale także i zaplecza intelektualnego, które kultywowało i rozwijało
ten dorobek, wzbogacając go o nowe prądy filozoficzne i światowe tendencje.
Okresu tego, zdecydowanie nie można uznać za okres kultury pokoju, lecz za okres
rewolucji, walki klasowej i kompletnej destrukcji państwa. Podczas rewolucji
zburzono cały system wartości, którym kierowało się dotychczas chińskie
społeczeństwo, uznano go za zacofany i nieprzystający do wizerunku
maoistowskich, komunistycznych, Chin. Jednocześnie wygenerowano cały pakiet
wyzwań i zagrożeń, z którymi przyszło się zmierzyć tym, którzy, po śmierci Mao,
objęli władzę i podjęli wysiłek wyprowadzenia Chin z zapaści ideologicznej
i gospodarczej i wprowadzenia na drogę modernizacji, zrównoważonego rozwoju
i budowania umiarkowanego dobrobytu chińskiego społeczeństwa. Fundament
drogi został zbudowany na bazie swoistego kompromisu pomiędzy cywilizacyjnym
dorobkiem pokoleń i otwartością na to, co może zaoferować współpraca
międzynarodowa zgodnie z nowymi, pokojowymi, hasłami, które pojawiły się
w przestrzeni publicznej takim jak „walką klas nie da się wykarmić społeczeństwa,
walka klas nie nadaje się do jedzenia” oraz, że „nie ważne jest czy kot jest biały czy
czarny ważne żeby łowił myszy”7. Co znaczyło, że nie jest ważne, z jakiego państwa
pochodzi dane rozwiązanie – metoda – ważne jest żeby nie było sprzeczne z chińską
kultura i tradycją, ale było skuteczne w reformowaniu kraju. Znaczyło to także, że po
raz pierwszy podjęto decyzję, że rozpoczynając trudny proces reformowania kraju
będzie się sięgać nie tylko do własnej bogatej tradycji, historii i doświadczeń, ale
także odważnie czerpać z dorobku świata zachodniego.
Autorem tych słów był, zrehabilitowany po oskarżeniach rewolucji kulturalnej,
Deng – Xiaoping, który po śmierci Mao objął główne stery rządzenia państwem.
Dengowi szybko udaje się przeforsować koncepcję reform określanej mianem tzw.
„czterech modernizacji” – modernizacji rolnictwa, przemysłu, nauki i techniki oraz
modernizację armii - oraz politykę otwarcia Chin na świat zewnętrzny, która
gloryfikowana jest, jako drugie narodziny Chin i źródło jej obecnej siły i sukcesów
zarówno w wewnętrznym jak i zewnętrznym, międzynarodowym, wymiarze. Ponad
200 lat temu Napoleon Bonaparte powiedział „Chiny to śpiący olbrzym”. Lepiej go
Buczyński J., Chiny – partner czy hegemon, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
nr 2, czerwiec 2009.
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nie budźcie, bo jak się obudzi to potrząśnie światem”. To właśnie rozpoczęcie
zaproponowanych przez Deng – Xiaopinga reform można uznać za to przebudzenie,
które było początkiem wydobywania kraju z zacofania i biedy, przyswajania mu
nowoczesnej cywilizacji ekonomicznej i przemysłowej, które bardzo szybko
doprowadziły do przywrócenia Chinom silnej i godnej tego wielkiego kraju pozycji na
arenie międzynarodowej.
Do tych czterech modernizacji szybko dodano także piątą modernizację –
modernizację systemu politycznego, wyrzeczenie się ideologii maoistowskiej
i odbudowę struktur państwowych na fundamentach prawa, oraz pierwszą próbę
względnej demokratyzacji życia społecznego. Istotnym komponentem tej
modernizacji był także oczekiwany przez ogół społeczeństwa, powrót do tradycji,
troski o dziedzictwo przeszłości, o dawną chińskiej kulturę i kultywowanie dawnych
zwyczajów, które to dziedziny życia w czasie rewolucji kulturalnej nie tylko, że
zostały zdewastowane, lecz również wszelkie jego przejawy były z całą surowością
tępione.
Modernizację rozpoczęto od gruntownej reformy polityki rolnej oraz od budowy
silnej gospodarki, jako fundamentu siły nowoczesnego państwa. Na liście
sformułowanych przez Denga priorytetów ostatnie miejsce zajęła modernizacja
chińskich sił zbrojnych. Uznano, że armia może poczekać na wzbogacenie się
państwa, na okrzepnięcie rolnictwa i najważniejszych sektorów gospodarki. Można
to też uznać za powrót do konfucjanizmu jako źródła moralności społecznej
i funkcjonowania państwa bowiem kiedy zapytano Konfucjusza co jest podstawą siły
i dobrego rządzenia, wskazał on na trzy najważniejsze przesłanki – dostatek
żywności, sprawną armię oraz zaufanie poddanych (społeczeństwa). Zapytany,
z których z tych fundamentów i w jakiej kolejności można by zrezygnować mistrz
odparł: najpierw z wojska, potem ewentualnie ze zboża, nigdy jednak z zaufania
poddanych8. Ponadto analiza ówczesnej sytuacji międzynarodowej wskazywała na
to, że Chinom nie grożą żadne militarne zagrożenia zewnętrzne, a gdy sięgniemy
do myśli Sun Tzu to widzimy, że już od starożytności chińska strategia polegała na
pokojowym rozwiązywaniu problemów spornych i na unikaniu konfliktów zbrojnych
– wojen – traktując je jako rozwiązanie ostateczne.
Wraz z reformami politycznymi, ekonomicznymi i gospodarczymi rozpoczęto
odbudowywać system oświaty i nauki. Z jednej strony, przywracając go
wielowiekowej kulturze i tradycji, a z drugiej otwierając go na najnowsze światowe
rozwiązania i tendencje z założeniem, że powinien on w najbliższej perspektywie
odpowiedzieć wyzwaniom cywilizacyjnym Zachodu.
Obudzono do intelektualnego życia uśpioną w okresie rewolucji kulturalnej
Chińską Akademię Nauk. Ożywienie intelektualne i prawdziwy ferment kulturowy
objął całe szkolnictwo, w tym zwłaszcza uczelnie wyższe, na których ponownie
wprowadzono pełne studia akademickie. Z obozów pracy i reedukacyjnych wiosek
na uczelnie zaczęli powracać profesorowie i naukowcy. W drodze egzaminów
wstępnych, a nie jak dotychczas wyłącznie z rekomendacji partyjnej przywrócono
merytoryczną a nie ideologiczną selekcję kandydatów na studia. Otwarto biblioteki,
a w księgarniach zaczęła się pojawiać dotychczas zakazana zachodnia literatura.
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Warto tutaj odnotować, że pierwszą książką zagraniczną, która się pojawiła na
półkach pekińskich księgarni były autorstwa A. Mickiewicza, Dziady. Część III9.
Wśród naukowców, intelektualistów i młodzieży przeprowadzono wnikliwą,
niestety niepozbawioną również zabarwienia ideologicznego, selekcję i pierwszą
grupę zaufanych osób wysłano na studia do zachodnich uczelni – głównie do
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, a także do Japonii i Nowej
Zelandii. Ten, trwający do dziś proces kształcenie chińskiej młodzieży za granicą,
początkowo w uczelniach cywilnych, a później także i wojskowych, sukcesywnie się
rozwija i trwa do dziś. Okazał się on wielkim sukcesem, zwłaszcza w początkowym
okresie, gdyż był silnym intelektualnym wsparciem dla rozwijającego się kraju.
Zdecydowana większość studentów wróciła do kraju i aktywnie włączyła się
w realizację prowadzonych przez rząd reform, wykorzystując wyniesioną
z zachodnich uczelni wiedzę i dorobek dotychczas obcych im rozwiązań i cywilizacji.
Mimo pewnych problemów politycznych, głównie w obszarze demokratyzacji
życia społecznego i budowy zrębów społeczeństwa obywatelskiego, reformy
wprowadziły Chiny na drogę wzrostu gospodarczego i odczuwalnej poprawy bytu
ogółu obywateli, którym zaproponowano wizję szybkiego zbudowania
społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu. Ten optymistyczny trend został niestety
zahamowany po tragicznych wydarzeniach na Placu Tiananmen, do których doszło
04 czerwca 1989 r. Konsekwencją tych wydarzeń było także dramatyczne
w skutkach przesilenie polityczne. Reformy społeczno-polityczne zostały
zawieszone, a tempo reform gospodarczych istotnie wyhamowano, co było skutkiem
izolacji kraju na arenie międzynarodowej.
Doświadczenia wyniesione z wydarzeń na Placu Tiananmen skłoniły władze do
przewartościowania i przebudowy dotychczasowej polityki społecznej.
Postanowiono ponownie sięgnąć do dorobku Konfucjusza i zapisanego w nim
kodeksu wartości, które mocno były zakorzenione w chińskim społeczeństwie,
wartości oparte nie o walkę, lecz stabilność, jako warunek harmonijnego współżycia,
zasadę hierarchii, a nie równość i równouprawnienie, o poczucie wspólnoty
i jedności oraz lojalności obywatelskiej w stosunku do osób sprawujących władzę
w państwie. Temu nowemu otwarciu na politykę społeczną nadano termin
„chińskiego renesansu” lub „socjalizmu o chińskiej specyfice” żeby uwypuklić
odmienność chińskiego modelu rozwoju i transformacji od rozwiązań stosownych
w innych państwach.
Te paradygmaty chińskiego renesansu przyniosły spodziewane efekty, czego
dowodem może być to, iż po okresie krótkiego zastoju tempo modernizacji i reform
państwa wyraźnie przyspieszyło i to zarówno w wymiarze gospodarczym jak
i społecznym, gdyż zaczęto wprowadzać na szczeblu lokalnym zupełnie obce
w chińskiej kulturze i wielowiekowej tradycji eksperymenty z demokracją –
powszechne wybory, ale tylko na szczeblu lokalnym. Konfucjańska zasada
gwarancji skutecznego rządzenia państwem głosi bowiem, że nie może być ona
oparta na maksymie wyboru „jeden obywatel jeden głos”, lecz na kompetencjach,
wykształceniu, przygotowaniu, doświadczeniu i walorach moralnych osób
ubiegających się o sprawowanie najważniejszych funkcji w państwie. Jednym
z najważniejszych komponentów siły państwa zarówno w wewnętrznym jak
i zewnętrznym – międzynarodowym – wymiarze jest merytoryczny (moralny,
Gawlikowski K., Tajemnice Chin: Co się zdarzyło po śmierci Mao, Przegląd 23-29.05.2016.
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duchowy) potencjał jego liderów, którzy w wyniku długiego procesu edukacji
i zawodowej praktyki muszą być percepcyjnie zdolni do należytego rozumienia
spraw publicznych i tym samy przygotowani do sprawowania władzy. Konfucjanizm,
zakłada, że żeby państwo i społeczeństwo było dobrze i sprawnie zarządzane,
konieczna jest tzw. naprawa nazw10. Z każdym stanowiskiem, funkcją,
z każdą nazwą dotyczącą relacji społecznych związana jest określona
odpowiedzialność i zakres obowiązków. Jeśli władca postępuję zgodnie ze
sposobem bycia właściwym dla władcy, wówczas naprawdę jest władcą. Jest wtedy
pełna zgodność między nazwą stanowiska, a profesjonalizmem osoby piastującej to
stanowisko, i wówczas państwo będzie funkcjonowało sprawnie. Jeżeli jednak tak
nie jest, to nie jest wcale władcą, nawet, jeżeli powszechnie jest za takiego uważany,
a państwo pod jego rządami będzie źle funkcjonowało. Konfucjusz stwierdził, że
gdyby miał rządzić państwem to rozpoczął by swoje rządy od „naprawiania nazw”,
czyli przywracanie ludzi na stanowiska zgodnie z ich kompetencjami. Ta zasada jest
wyraźnym przykładem dzielących nas różnic kulturowych i wciąż występujących
nieporozumień zarówno, co do problemów przestrzegania praw człowieka jak
i zachodnich standardów demokracji.
Okres aktywności Deng Xiaopinga na arenie krajowej jak i międzynarodowej
należy uznać za wyjątkowo pomyślny dla młodego, chińskiego państwa, które
w wielu obszarach dokonało wręcz cywilizacyjnego skoku zachowując jednocześnie
ciągłość własnej kultury i wielowiekowej tradycji. Chiny stając się najszybciej
rozwijającym krajem świata zbudowały podwaliny silnej, konkurencyjnej gospodarki
i tym samym wkroczyły, na bazie konfucjańskiej maksymy kultury pokoju –
pokojowego rozwoju - na drogę gospodarczej i politycznej rywalizacji oraz
konfrontacji, stając się nie tylko silnym partnerem, ale jednym z głównych graczy na
arenie międzynarodowej.
To, że na tej drodze odnotowano wiele sukcesów najlepiej świadczy fakt, iż
Chiny stały się najszybciej rozwijającym krajem świata z wysoką, bo zawsze ponad
10% dynamiką wzrostu PKB. Za ukoronowanie i docenienie sukcesów
gospodarczych i pozycji na arenie międzynarodowej w tym obszarze, należy uznać
przyjęcie w grudniu 2001 r. Chin do Światowej Organizacji Handlu. Chiny zdobyły
pozycję największego partnera gospodarczego USA i Unii Europejskiej oraz rynku,
na którym lokowanych jest najwięcej inwestycji zagranicznych. O pokojowej drodze
prowadzonej transformacji wspartej rosnącą siłą polityczną państwa świadczy też
fakt przyłączenia w 1997 r. Hongkongu do macierzy, na zasadzie jeden kraj dwa
systemy, w 1997 r. po 99 dzierżawy przez Wielką Brytanię Hongkongu, a następnie,
w 1999 r. Makao po ponad 110 latach zarządzania przez Portugalię. Po okresie
sceptycyzmu wzrosła też aktywność Chin na forum ONZ, czego dowodem była
zgłoszona gotowości do udziału w misjach i operacjach pokojowych pod niebieską
flagą, co zostało potraktowane, jako środek budowania wizerunku pokojowego
mocarstwa. Potwierdzono też, że fundamentem polityki zagranicznej wciąż będzie
Pięć Zasad Pokojowego Współistnienia, a mianowicie – poszanowanie
suwerenności, integralności terytorialnej, nie ingerowania w sprawy innych państw,
zasada obopólnych korzyści oraz pokojowej współpracy, które zostały wzbogacone
o zasadę prowadzenia dialogu, konsultacji i negocjacji równoprawnych partnerów.

Youlan Feng., Krótka historia filozofii chińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 47.
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Deng Xiaoping nie tylko sformułował i przeprowadził osadzoną w chińskiej
kulturze i cywilizacji politykę otwarcia i głęboką reformę wszystkich dziedzin
funkcjonowania państwa, które pchnął na całkowicie nowe tory, to także
zaproponował perspektywiczną, strategiczną wizję jego rozwoju. Podczas podróży
na południe kraju 17 stycznia 1992 r. Deng przedstawia swój testament polityczny wizjonerską strategię rozwoju kraju i procedur postępowania, które miały
zaowocować odbudowaniem wielkiej potęgi Chin i nadaniem państwu statusu
światowego mocarstwa. Strategia ta została ujęta w formułę tzw. 28 znaków, a jej
kanwą programową i merytoryczną stały się wnioski płynące z analiz aktualnej
sytuacji politycznej i gospodarczej współczesnego śwata koncepcyjnie głęboko
osadzone w wielowiekowej chińskiej kulturze, mentalności i tradycji, zarówno
taoizmu, buddyzmu jak i sformułowanej przez Konfucjusza koncepcji
funkcjonowania państwa i chińskiego społeczeństwa.
Tę pozostawioną następnym pokoleniom strategię, powszechnie uznawaną za
testament polityczny Deng Xiaopinga tworzyły następujące reguły:
 Z uwagą obserwować i spokojnie analizować sytuację,
 Wnosić swój wkład w zachodzące procesy,
 Zdecydowanie bronić swoich interesów, zachowywać się powściągliwie,
spokojnie – ostrożnie, nie wywyższać się,
 Pewnie przeprowadzać zmiany (reformy),
 Ukrywać własne prawdziwe możliwości i zamiary – czekać na swój czas,
 Nie starać się być liderem,
 Umacniać własne pozycje.
Reguły te po dzień dzisiejszy są klasycznym kanonem zasad i procedur
postępowania kolejnych liderów chińskiego państwa, które pozwoliły nie tylko na
ugruntowanie dużej dynamiki chińskiej rozwoju chińskiej gospodarki, ale także na
zapewnienie wysokiej i wciąż rosnącej pozycji państwa na arenie międzynarodowej.
Kolejni liderzy ChRL – kolejne generacje przywódców - którzy w swych rękach
skupiają pełnię władzy politycznej, gospodarczej i militarnej:
 Jiang Zemin (1993 – 2003)
 Hu Jintao (2003 – 2013)
 Xi Jianping (2013 - nadal)
Pomimo, że uwzględniają aktualną sytuację na arenie międzynarodowej
i dynamicznie na nią reagują wciąż pozostają wierni zasadzie, że wytycznymi dla
dalszego rozwoju Chin jest obok myśli Mao Zedonga teoria Deng Xiaopinga.
Strategia postępowania, która, pomimo upływu wielu lat od jej sformułowania, nic
nie utraciła ze swych uniwersalnych wartości gdyż jest głęboko osadzona
w wielowiekowej chińskiej kulturze i tradycji funkcjonowania chińskiego
społeczeństwa, a przeniesiona w wymiar polityki zagranicznej, nie tylko się
sprawdziła, lecz przyniosła doskonałe rezultaty.
W sformułowanej przez Denga teorii wyraźnie widać powrót do rdzenia
chińskiej cywilizacji, której paradygmatem zawsze było czerpanie z myśli
Konfucjusza i innych rodzimych filozofów, a nie szukanie wzorców poza Chinami.
Podstawą tej teorii jest też wciąż panujące przekonanie, że Chiny nie są tylko
typowym państwem, to jest przede wszystkim odmienna i wciąż nie do końca
rozumiana przez państwa zachodu jedność kulturowo-cywilizacyjna, która, dzięki
przywiązaniu do swych wartość, jako jedyna przetrwała wieki i pozwoliła na
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zbudowanie wysokiej pozycji państwa na arenie międzynarodowej, zwiększenie siły
narodu oraz podniesienie standardu życia chińskiego społeczeństwa. Cywilizacja
której dorobkiem i jej uniwersalnymi wartościami warto i należy się dzielić ze
światem, czego najlepszym dowodem było utworzenie w większości ośrodków na
całym świecie Instytutów Konfucjusza (pierwszy Instytut został otwarty w 2004 r.
w Seulu), jest propagowanie chińskiego języka, kultury i dorobku tego wielkiego
myśliciela.
Analizując aktualną sytuację na arenie międzynarodowej jedni uważają Chiny
za zagrożenie, inni za wyzwanie, bądź za szansę, a kolejni za największego gracza,
„manipulatora”, na scenie globalnej polityki i gospodarki. Na zewnątrz Chiny
prezentują się jako państwo stabilne, pokojowe, przewidywalne i otwarte na
współpracę, ale jednocześnie ówczesny Przywódca Chin Xi Jinping oferując swój
wkład w budowę wspólnej przyszłości i gotowość do dzielenia się chińską mądrością
i rozwiązaniami, wygłosił tezę „nie dążymy do hegemonii, ale nie damy sobie niczego
narzucić”.
W przemówieniu, które chiński przywódca wygłosił z okazji 40 rocznicy
rozpoczęcia reform Deng Xiaopinga i otwarcia Chin na zewnętrzne rynki
zdecydowanie podkreślił, że aktualną pozycję na arenie międzynarodowej Chiny
osiągnęły dzięki własnym, osadzonym w chińskiej cywilizacji, wzorcom,
a niepodsuwanym obcym rozwiązaniom. Dodał, że „nie ma podręczników ze złotymi
regułami jak reformować i otwierać kraj, który liczy ponad 5 tysięcy lat i ma 1,3 mld
ludności, nie ma też takich nauczycieli, którzy mogliby arogancko pouczać naród
chiński”11. Nie wymienił wprawdzie żadnego z państw chętnych do pouczania, ale
widomo, że miał na myśli Stany Zjednoczone i Prezydenta Trampa, którego
administracja toczy z Chinami wojnę celną, która przybiera na sile, a w tle wciąż
mamy jeszcze podnoszone zarówno przez USA, UE jak i wiele innych państw,
problemy z zachodnim modelem demokracji czy przestrzeganiem praw człowieka.
Tak zdecydowane słowa wypowiedziane przez Xi Jinpinga wynikają z poczucia
siły politycznej, gospodarczej i militarnej państwa, jaką Chiny zbudowały od 1978 r.,
gdy ruszyły do reform i rozpoczęły proces 4 modernizacji kraju, dzięki, którym,
zdobyły zdecydowaną przewagę nad wieloma graczami międzynarodowej sceny
politycznej. Gdy Chiny rozpoczęły proces reform ich gospodarka dawała ok. 4 %
światowego PKB, obecnie ok.17 – 18 %, podczas gdy Stany Zjednoczone ok. 22 –
23 % co wyraźnie wskazuje jak wielkim rywalem stały się Chiny dla amerykańskiej
gospodarki. Ponadto, gdy się uwzględni zarówno niezrównoważone na korzyść
Pekinu obroty handlowe pomiędzy obu państwami – ujemne saldo handlowe
w 2017r. na korzyść Chin wyniosło ok. 376 mld dolarów – i wielkie, bo sięgające
obecnie 3,14 biliona dolarów rezerwy walutowe, wyraźnie widać, że zamiast
deklarowanej gotowości do dialogu i współpracy mamy wzmagającą się rywalizację
o hegemonię i przywództwo na arenie międzynarodowej.
Wyraźnie też widać, że do tej rywalizacji o światowe przywództwo i do globalnej
ekspansji wcale nie jest potrzebna siła militarna, nie potrzeba już czołgów, pocisków
balistycznych, samolotów czy lotniskowców wystarczy po prostu silna gospodarka,
dzięki której Chiny od największego eksportera towarów przeszyły obecnie do fazy
największego, globalnego, eksportera kapitału. I tak tylko w styczniu 2018 r. Chiny
ulokowały, w inwestycjach zagranicznych głównie w Afryce, potencjalnie
http://wyborcza.pl (dostęp: 18.12.2018).
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największym rynku świata, ale także i Europie ok. 11 mld dolarów wciągając tym
samym państwa tych regionów w obszar swych wpływów politycznych
i gospodarczych, a tym samy i uzależnień finansowych i gospodarczych. Kolejnym
przykładem takiej ekspansji jest także ogłoszona przez aktualnego przywódcę
koncepcja budowy dwóch jedwabnych szlaków do Europy - tzw. strategii pasa i drogi
– szlaku drogowego i morskiego Chińczycy już kupili port w Pireusie - Grecja,
a w planach mają lądowe (kolejowe) połączenie z Europą, którego zakończenie chcą
ulokować w Polsce
Zbudowana na silnym potencjale ekonomicznym wysoka pozycja Chin na
arenie międzynarodowej pozwoliła także na jakościowo istotne przewartościowanie
sytuacji
socjalnej
chińskiego
społeczeństwa.
Społeczeństwa
boleśnie
doświadczonego okresem rządów Mao Zedonga, podniesionego z biedy
i pobudzonego do aktywności gospodarczej reformami Deng Xiaopinga hasłem
„bogaćcie się, bo jak się wzbogacicie to pozwolicie wzbogacić się innym”, którego
wiara w zaproponowany przez rządzących model rozwojowy przełożyła się na
odbudowę siły państwa po 100 letnim okresie upokorzenia i poniżenia.
W ślad za ugruntowaniem wysokiej pozycji na globalnej scenie politycznej
i gospodarczej w 2012 r. ogłoszono, że już czas jest skończyć z wizerunkiem Chin
skromnych i że nastał czas Chin pewnych siebie i wizjonerskich. Czas na chiński
sen, na realizację chińskich marzeń.
Precyzując wizjonerski rozwój państwa postawiono na ewolucyjną realizację
następujących celów na stulecie powstania Chińskiej Republiki Ludowej (1949 –
2049):
 Do 2021 r. ma zostać zbudowane społeczeństwo umiarkowanego
dobrobytu. Stabilnej i silnej ekonomicznie klasy średniej, który wychowana
w duchu konfucjonizmu będzie swoistą opoką dla władzy i KPCh.
Społeczeństwa, którego baza socjalna i ekonomiczna zostanie zbudowana
na uniezależnienia się od eksportu, od rynków zewnętrznych, i na
kwitnącym rozwoju rynku wewnętrznego,
 Do 2035 r. Chiny, a tym samym i społeczeństwo mają być państwem
innowacyjnym,
 Do 2049 r. ma nastąpić renesans narodu chińskiego z wizją pokojowego
zjednoczenia - pokojowy powrót Tajwanu na łono ojczyzny – i osiągnięcie
pozycji lidera na międzynarodowej scenie politycznej i gospodarczej.
Ogłaszając te cele Prezydent Xi Jinping wyraźnie postawił na rywalizację ze
Stanami Zjednoczonymi oraz szeroko rozumianym Zachodem. Władze nie kryją, że
Chiny są gotowe do przejęcia od USA pozycji lidera globalnego świata i to w każdym
z możliwych wymiarów. Otwarcie głoszą, że są gotowe na taką rywalizację i wierzą,
że są ją w stanie wygrać. Już w chwili obecnej wyraźnie widać, że bez Chin nie
można rozmawiać o zagrożeniach wynikających ze zmian klimatycznych czy
globalnego ocieplenia. Problem zagrożeń ekologicznych nie zostanie rozstrzygnięty
bez aktywnej postawy Chin. Należy także pamiętać, że ok. 90% produkcji i eksportu
metali tzw. ziem rzadkich, które są warunkiem postępu technologicznego
i innowacyjności wszystkich gospodarek świata jest w chińskich rękach. Jest to
swoisty trudny do przecenia oręż, który Chiny z pewnością nie zawahają się użyć
rywalizując o światowy prymat.
Obecnie na arenie międzynarodowej mamy niekwestionowanego,
zdecydowanego lidera, którym są Stany Zjednoczone, i aspirującego do tronu
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pretendenta, czyli ChRL. Niektórzy ten stan określają mianem zimnowojennego
podziału świata. W tej sytuacji można zadać sobie pytanie czy grozi nam wojna czy
pokojowe rozstrzygnięcie, pokojowe przejęcie hegemonii?
W celach nakreślonych przez przywódców Chin na stulecie państwa widać
próbę nakreślenia drogi pokojowej, ale czy jest on możliwa do realizacji pokaże czas.
Za taką formułę można uznać zdefiniowany cel pokojowego powrotu Tajwanu na
łono ojczyzny. Tajwanu z dobrze prosperującą gospodarką, która przy ludności ok.
23 mln generuje większy niż Polska PKB (Tajwan 579 mld USD – Polska 524,5 mld
USD). Dynamicznie rozwijająca się współpraca gospodarcza pomiędzy tymi
państwami, a także sygnały płynące od polityków i biznesmenów z Tajpej – stolicy
Tajwanu – wskazują, że takie rozwiązanie jest możliwe. W przypadku pokojowego
zjednoczenia tych dwóch państw Chiny automatycznie stają się pierwszą
gospodarką świata. Za takim rozwiązaniem przemawia także wspólna kultura
i cywilizacja, kultywowana przez oba społeczeństwa, te same zwyczaje i tradycja
oraz głęboko osadzony w filozofii Konfucjusza system wartości, który preferuje
pokojowe podejście do rozstrzygania spraw spornych, a nie szukanie rozwiązań na
drodze konfliktu i rozstrzygnięć siłowych. O sygnałach politycznego zbliżenia
pomiędzy Chinami a Tajwanem może świadczyć np. przyznanie byłemu
Prezydentowi Republiki Chin Panu Lien Chanowi - konkurencyjnej dla Pokojowej
Nagrody Nobla, Pokojowej Nagrody Konfucjusza – nagrody ustanowionej w 2010 r.
i przyznawanej za działalność na rzecz światowego pokoju i bezpieczeństwa oraz
kultywowanie myśli i filozofii Konfucjusza, jako zbioru uniwersalnych wartości dla
całej międzynarodowej społeczności.
Tak na rozwój rywalizacji pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi patrzą
optymiści, a pesymiści dowodzą, że przejęcie hegemonii między obu państwami nie
odbędzie się na drodze pokojowej – nikt bez walki nie oddaje pozycji lidera –
a potencjalny konflikt zbrojny lub inne rozwiązanie siłowe zagroziłoby pokojowi
i bezpieczeństwu w wymiarze globalnym. Można postawić wiele pytań i rodzi się też
wiele wątpliwości np. czy jest możliwe pokojowe przejęcie Tajwanu, z którymi Stany
Zjednoczone mają spójne interesy polityczne, gospodarcze i militarne? Z pewnością
należy oczekiwać reakcji Waszyngtonu na próbę przejęcia przez Pekin
zwierzchnictwa nad Tajwanem. Powołując się na analizy amerykańskiego profesora
Grahama Allisona pesymiści twierdzą, że oba rywalizujące ze sobą państwa
znalazły się w tzw. „pułapce Tukidydesa” 12. Autor tej teorii doszukuje się analogii
w opisanej w monografii „Wojna Peloponeska”13 sytuacji w jakiej znalazła się Sparta
obawiająca się rosnących w siłę Aten, która to rywalizacja zakończyła się trwającym
wiele lat konfliktem zbrojnym między tymi państwami (431 – 404). Jest to klasyczna
sytuacja, gdy jest jeden niekwestionowany hegemon, a nagle pojawia rosnący w siłę
rywal, kraj o dużej dynamice rozwoju, który, tak jak to jest w przypadku Chin w swych
planach strategicznych, widzi już siebie jako samodzielnego lidera dominującego na
arenie międzynarodowej w wymiarze politycznym i gospodarczym, oraz z dużymi
aspiracjami do liderowania także i w wymiarze militarnym. Obie strony w tak
zdefiniowanej rywalizacji muszą się ze sobą w końcu zmierzyć, a jak dowodzi
historia ludzkości i wojen najczęściej taka rywalizacja kończy się konfliktem

Góralczyk R., Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje, Wydawnictwo Akademickie
DIALOG, Warszawa 2018.
13
Kulesza R., Wojna peloponeska, Wydawnictwo ASKON, Wydawnictwo ATTYKA, Warszawa 2006.
12
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zbrojnym, po którym dotychczasowy porządek i ład międzynarodowy będzie
wyglądał całkowicie inaczej.
Tak nakreślone drogi przebiegu rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi
a Chinami dowodzą, że przed nami okres strategicznej niepewności, napięć,
problemów i nowych wyzwań, które budzą uzasadniony niepokój, gdyż zagrażają
bezpieczeństwu międzynarodowemu we wszystkich jego wymiarach. Wszystko
wskazuje na to, że oba kraje są już na progu konfrontacji. Czy ta rywalizacja będzie
oparta o retorykę siłową swoich liderów i kulturę poszukiwania pokojowych
rozwiązań czy przejdzie w inny bardziej konfrontacyjny wymiar, dowiemy się
niebawem. Pokojowa, oparta na dialogu współpraca pomiędzy obu rywalizującymi
o hegemonię państwami będzie niezwykle trudna, gdyż siadający do stołu rozmów
partnerzy wyznają odmienne systemy wartości, co już na wstępie tworzy barierę,
która nie ułatwia osiągnięcie konsensusu przy negocjacjach bardzo trudnych
i w wielu aspektach całkowicie rozbieżnych interesów narodowych obu stron.
Poprzez sam fakt gotowości do przystąpienia do dialogu Chiny z jednej strony
chcą wykreować swój wizerunek, jako państwa odpowiedzialnego i zaangażowanego w pokojowe rozwiązywanie problemów globalnych, ale z drugiej strony,
gdy przypomnimy słowa chińskiego przywódcy Xi Jinpinga – „nie dążymy do
hegemonii ale nie damy sobie niczego narzucić” – pokazują, jak dialog ten będzie
trudny i w wielu przypadkach nieustępliwy. Z takiej samej pozycji do dialogu
przystępują także i Stany Zjednoczone, które artykułują siłę, jako główny argument
rozstrzygania problemów na własną korzyść w wymiarze globalnym, i mają w tej
dziedzinie bogate doświadczenie.
Czy w tej sytuacji grozi nam siłowa konfrontacja między dwoma rywalizującymi
ze sobą o prymat państwami i czy to będzie to tylko rywalizacja gospodarcza
i polityczna? Czy też przeniesie się ona także w inny wymiar? Analitycy rozwoju
sytuacji międzynarodowej formułują różne i często sprzeczne ze sobą prognozy, ale
wszyscy są zgodni, co od tego, że gdyby do takiej konfrontacji doszło, to jej skutki
są trudne do przewidzenia. Można w tym miejscu jednak ponownie odwołać się do
słów wypowiedzianych przez Napoleona, że gdyby do takiej konfrontacji doszło, to
jej skutki z pewnością „zatrząsną światem”.
Streszczenie
W artykule, w ujęciu systemowym, zaprezentowano ewolucję budowy siły
i potęgi ChRL w wymiarze politycznym i gospodarczym. Szczególny nacisk położono
na przedstawienie roli filozofii Konfucjusza w systemie sprawowania władzy
i funkcjonowania chińskiego społeczeństwa. Podkreślono rolę kultury pokoju,
fundamentu chińskiej cywilizacji i kultury, jako głównego paradygmatu aktywności
Chin na arenie międzynarodowej. Wskazano na rywalizację Chin ze Stanami
Zjednoczonymi o prymat na globalnej scenie politycznej i gospodarczej. Nakreślono
możliwe drogi tej rywalizacji i scenariusze konfrontacji pomiędzy tymi krajami.
Wskazano, że przed nami okres strategicznej niepewności, napięć, problemów
i wyzwań, które w przypadku potencjalnego konfliktu między Chinami i Stanami
Zjednoczonymi o hegemonię będą istotnym zagrożeniem dla międzynarodowego
bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: Chińska Republika Ludowa, ewolucja siły i potęgi państwa,
filozofia Konfucjusza, kultura pokoju, rywalizacja między Chinami a Stanami
Zjednoczonymi, hegemonia
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Summary
In the article, in the systemic approach, presents the evolution of the
construction of the strength and power of the PRC in the political and economic
dimension. Particular emphasis was placed on presenting the role of the Confucius
philosophy in the system exercising power and functioning of Chinese society. The
role of the culture of peace, the foundation of Chinese civilization and culture was
emphasized as the main paradigm of the China’s activity in the international stage.
China’s rivalry with the United State was indicated for the primacy on the global
political and economic scene. The possible roads of this rivalry and scenarios of
confrontation between these countries have been draw. It was indicated that there
is a period of strategic uncertainty, tension, problems and challenges ahead of us.
Challenges that in the event of a potential conflict between China and the United
States over hegemony will be a significant threat to international security.
Key words: People’s Republic of China, evolution of the strength and power of
the state, Confucius philosophy, culture of peace, competition between China and
the United States, hegemony
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Wiesław OTWINOWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydział Studiów Społecznych
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
TERRORYZM ZAGROŻENIEM WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
Bezpieczeństwo jest fundamentem
wszystkiego, co czynimy.
Henry Kissenger1

Bezpieczeństwo
Żyjemy dzisiaj w takich czasach, że człowiek nie może czuć się bezpiecznie.
Świat stoi na głowie. Bezpieczeństwo towarzyszyło człowiekowi od dawien dawna
i jest elementarną potrzebą człowieka, grup społecznych, narodów. Bez poczucia
bezpieczeństwa człowiek nie może czuć się bezpiecznie w każdym miejscu, nie
może się samorealizować i rozwijać intelektualnie.
Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie państwa jest
podstawowym warunkiem jego funkcjonowania. To państwo jako najwyższa forma
organizacji życia społecznego przyjęło na siebie obowiązek zapewnienia
bezpieczeństwa swoim obywatelom o czym mówi art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo zawsze dotyczy człowieka bez
względu pod jakim kątem będziemy bezpieczeństwo rozpatrywać.
„Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo
obywateli (…)”2. Prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa są najważniejszymi
prawami człowieka.
Państwo reguluje stosunki pomiędzy władzą a obywatelem, organizuje
niezbędne dla utrzymania ładu i spokoju, takie instytucje jak policja, sądy, więzienia
czy armię3. Państwo wszelkimi dostępnymi sposobami powinno zabiegać próbom
anarchizacji życia społecznego, kształtować mechanizmy umożliwiające utrzymanie
i kształtowanie porządku i ładu wewnątrz danego państwa 4.
Zapewniając dzisiaj bezpieczeństwo wewnętrzne, należy stale mieć na uwadze
i uwzględniać możliwość wystąpienia zagrożeń terrorystycznych i przeciwdziałać ich
ewentualnemu powstaniu.
W hierarchii potrzeb człowieka bezpieczeństwo zawsze zajmowało i nadal
zajmuje bardzo ważne miejsce w jego życiu pomimo tego, że człowiek ma wiele
innych potrzeb życiowych. Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z ważniejszych
i świadomych potrzeb koniecznych dla jego egzystencji i rozwoju.
Zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom i państwu wiąże się ze
sprawnym aparatem sprawiedliwości, Policji oraz wojska. Państwo, które dysponuje
odpowiednimi środkami przymusu fizycznego i prawnego może egzekwować prawo
i bronić ładu publicznego i sięgać do przemocy fizycznej przez siły porządkowe.

Były sekretarz stanu USA, laureat nagrody Nobla.
Art.5, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.
3
M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996, s. 178.
4
Ibidem.
1
2
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Po upadku układu bipolarnego uznano, że groźba wojny powszechnej
pomiędzy supermocarstwami z okresu tzw. zimnej wojny została zażegnana. Jednak
to przeświadczenie było złudne, gdyż ujrzało światło dzienne nowe zagrożenie jakim
jest terroryzm.
Dzisiaj w obliczu globalizacji terroryzmu, problematyka bezpieczeństwa nabiera
szczególnego znaczenia nie tylko dla pojedynczego człowieka ale i dla każdego
państwa, narodu bez względy na kolor skóry czy poglądy polityczne. Zagrożenie
aktami terroryzmu dzisiaj może obejmować praktycznie wszystkie obszary
funkcjonowania państwa. Dzisiaj terroryzm międzynarodowy stanowi poważne
zagrożenia dla bezpieczeństwa całego ładu międzynarodowego. Dlatego kraj nasz,
któremu zależy bardzo na zapewnieniu bezpieczeństwa na świecie angażuje się
aktywnie w jego zapewnienie. Nasi żołnierze uczestniczą w misjach i operacjach
mających na celu przywrócenia i utrzymania pokoju na świecie w rejonach
zapalnych.
Konieczne jest współdziałanie wszystkich podmiotów i organizacji zarówno
w układzie wewnętrznym jak i międzynarodowym.
Terroryzm największym zagrożeniem ludzkości
XXI wiek należy utożsamiać z ogromnym postępem cywilizacyjnym w życiu co
dziennym, a także militarnym. Jednak wraz ze wzrostem technologii rozwijają się
zagrożenia, które stwarzają niebezpieczeństwo dla człowieka, państwa, a tym
samym dla całej kuli ziemskiej. Jednym z takich zagrożeń i problemów świata jest
właśnie terroryzm. Jak powiedział Jan Paweł II „Terroryzm jest największym
zagrożeniem ludzkości”5 największe zło. Terroryzm nie jest wymysłem XX ani XXI
wieku, na łamach historii gości on od dawien dawna, zjawisko to znane jest już od
czasów starożytnych, ale dopiero teraz przybrał na sile i znaczeniu. W każdym
okresie dziejów przemoc była codziennością, była ona formą wywierania wpływu
i sposobie realizacji polityki oraz sprawowania władzy.
Dla jednych przemoc była walką z tym co chciano wyeliminować z życia, a dla
innych była sposobem na życie.
Terroryści stosują coraz to lepsze metody i techniki działań. Terroryzm przybrał
nową jakość. Zamachy przeprowadzane są każdego dnia, nasilają one obawy i lęk
wśród społeczeństw. Naruszana jest suwerenność państw, paraliżowane są
instytucje użyteczności publicznej.
Zjawisko terroryzmu często pojmowane i rozpatrywane jest w wielu aspektach
i rozpatrywane z wielu różnych punktów widzenia.
Terroryzm jest bardzo często definiowany jako użycie siły, przemocy w stosunku do
osób lub mienia z pogwałceniem prawa, w celu zastraszenia i wymuszenia na danej
grupie ludzi, rządach realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne
najczęściej skierowane są w niewielką grupę, aby pozostałych zmusić do
odpowiednich zachowań. Podstawowym ich celem jest wywołanie lęku,
zastraszenia: „zabij jednego, przeraź dziesięć tysięcy”.
Terroryzm ma swoje korzenie w pojęciu terroru, który oznacza strach, grozę,
zastraszenie. Terror zazwyczaj kojarzy się z władzą, która dla osiągnięcia korzyści
i osiągnięcia własnych celów stosuje bardzo okrutne metody. Terroryści stosując
Są to słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w marcu 2001 roku podczas uroczystości beatyfikacyjnych ponad 200
hiszpańskich męczenników poległych podczas wojny domowej.
5
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przemoc chcą zwrócić na siebie uwagę społeczeństw, rządów i organizacje
międzynarodowe na propagowane przez siebie hasła i żądania lub wymusić na
rządzących państwami określone decyzje. Przemoc stosowana przez terrorystów
cechuje się brakiem poszanowania człowieka, brakiem szacunku do człowieka
i troski o jego dobro. Oni bardziej niż inni ludzie miłują śmierć niż życie. Gotowi są
oddać własne życie w imieniu Allaha.
W ogólnym obiegu mamy do czynienia z wieloma definicjami terroryzmu, które
różnią się od siebie jednak można w nich wyszczególnić pewne elementy stałe, które
są zawarte w każdej definicji jak strach, przemoc i groźba jej użycia.
Terroryzm (wg słownika j. Polskiego) to „[...] działalność niektórych uregulowań
ekstremistycznych usiłujących za pomocą zabójstw politycznych, porwań
zakładników, uprowadzeń samolotów i podobnych środków zwrócić uwagę opinii
publicznej na wysuwane przez siebie hasła lub wymusić na rządach państw
określone ustępstwa bądź świadczenia na swoją korzyść”.
Terroryzm (wg. Departamentu Obrony USA) „Bezprawne użycie – lub groźba
użycia – siły czy przemocy wobec osób lub mienia, by wymuszać lub zastraszać
rządy czy społeczeństwa, często dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych czy
ideologicznych”6.
Jednoznaczne zdefiniowanie terroryzmu natrafia na trudności, a wynika to
z faktu, że wiele państw nie tylko popiera terroryzm, jako metodę prowadzenia
polityki, ale także go stosuje. Dlatego mamy do czynienia z dużą ilością definicji
terroryzmu, gdyż między innymi każde z tych państw tworzy dla własnych potrzeb
definicję terroryzmu.
Terroryzm (według CIA) to groźba użycia przemocy albo jej użycie dla celów
politycznych przez jednostki lub grupy, niezależnie czy działają one na rzecz czy też
w opozycji do ustanowionej władzy państwowej, w sytuacji gdy powyższe działania
mają przerazić bądź zastraszyć więcej osób niż tylko bezpośrednie ofiary.
Reasumując należy stwierdzić, że ustalenie jednej definicji terroryzmu ze względu
na dynamiczność tego zjawiska, a także ze względu na czynniki polityczne
i społeczne jest niemożliwe.
Współczesny świat jest wielokulturowy i bardzo niespokojny. Na świecie często
dochodzi do regularnych konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych na tle
religijnym, kulturowym, szczególnie przez ekstremistów muzułmańskich, a obecnie
ze strony tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) 7 jednej z najgroźniejszych organizacji
terrorystycznych na świecie. Do tej pory do ataków terrorystycznych często
dochodziło z dala od granic Europy szczególnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej, Syrii, Afganistanie, Iraku, Turcji, Tunezji, Indonezji.
W sierpniu 2013 roku Dżihadyści dopuścili się największej zbrodni, mordując
190 Alawitów zamieszkałych w wioskach pod Salmą8. Natomiast 4 września 2013
roku ISIS zaatakowało historyczne dla chrześcijan miasto Malula, a po jego zajęciu
paliło i grabiło kościoły oraz mordowało tych, którzy nie zgodzili się na przejście na

Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008., s. 17 – 18.
Nazwa ISIS pochodzi od słów Islamic State of Iraq and Sham i oznacza salaficką organizację
terrorystyczną oraz samozwańczy kalifat. Od 29 czerwca 2014 roku podaje się za Państwo Islamskie,
które powstało na terytorium państwowym Iraku i Syrii.
8
You Can Still See Their Blood. Human Rights Watch, (pobrano 2013).
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islam. Oprócz tego łupiono i grabiono domostwa, kościoły i inne miejsca kultu
chrześcijańskiego9.
Nasilenie się działań terrorystycznych szczególnie przez państwo islamskie
(ISIS) wywołuje u ludzi widmo strachu. Strach jaki ogarnia społeczeństwa, zbliża się
dużymi krokami do cywilizacji europejskiej. Od pewnego czasu jesteśmy świadkami
strasznych wydarzeń jakie rozgrywają się na kontynencie europejskim,
a szczególnie w Brukseli, Francji i Niemczech. Zamachowcy – terroryści pozbawili
życia wielu nie winnych ludzi w tym dzieci. Odebrali im życie, które u niektórych
dopiero nabierało rumieńców. Do tej pory terroryści wykorzystywali do realizacji
swoich celów bomby własnej produkcji o różnej sile rażenia, broń automatyczną,
maczety, oraz noże. Obecnie zmieniają swoją taktykę walki, jako narzędzie zbrodni
używają pojazdów samochodowych ciężarowych i osobowych, którymi z dużym
impetem wjeżdżają w tłum ludzi. Tak było we Francji w Nicei gdzie terrorysta
ciężarówką wjechał w tłum ludzi spacerujących po nadmorskim bulwarze. Kolejny
atak terrorystyczny miał miejsce w Berlinie, w dzielnicy Charlottenburg, podczas
jarmarku świątecznego terrorysta również ciężarówką wjechał w tłum ludzi, zginęło
12 osób w tym polski kierowca, a 48 osób odniosło rany.
W marcu 2016 roku w Brukseli doszło do skoordynowanych zamachów
samobójczych, w których zgięło 34 osoby, a rannych zostało 300 osób.
Rysunek 1. Terroryzm w Unii Europejskiej w 2016 roku

Źródło: Dane za raportem Europolu za 2016 rok, https://www.defence24.pl/terroryzm-w-unii-europejskiej-nowe-fakty-i-stare-wyzwania-analiza
(pobrano
16.02.2019).
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Syrian Observatory for Human Rights (ang.), SOHR, (pobrane 2013.11.04).
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ISIS obecnie przenosi się do Europy, wysyłając swoich ludzi z falą uchodźców, jaka
miała miejsce w 2015 roku, aby walczyć z niewiernymi. Duża fala uchodźców
i imigrantów, przemieszczała się tzw. szlakiem zachodniobałkańskim do Macedonii
i Serbii, następnie do Węgier, a stamtąd do Niemiec i innych państw Unii
europejskiej. W śród tych uchodźców i imigrantów znaleźli się terroryści
z ugrupowań terrorystycznych, którzy zostali na terenie państwa islamskiego
przeszkoleni10. Przywódcy Państwa Islamskiego nakazują swoim wyznawcom
doprowadźcie do tego aby każdy muzułmanin był postrachem w Europie, aby te
społeczeństwa były sterroryzowane i żyły w ciągłym strachu. Ofiary dla terrorystów
nie przedstawiają żadnej wartości, traktują ich jak przedmioty. ISIS na terenach
opanowanych przez siebie posuwa się do okrucieństw, które w XXI wieku nie
powinny mieć miejsca. Przeprowadzają egzekucje na chrześcijanach oraz na tzw.
niewiernych, są to rozjechania czołgiem, spalenie żywcem, zanurzenie w kwasie
azotowym, zrzucenie z dużej wysokości, gotowanie w kotle czy odcięcie głowy
mieczem lub nożem przez podcięcie gardła, a następnie odcięcie głowy. Oni się tym
szczycą i twierdzą, że przestrzegają tylko litery Koranu. Zamachowcy stawiają sobie
jeden cel spowodować jak największą liczbę ofiar oraz dotrzeć z informacją do
największej rzeszy ludzi i państw poprzez środki masowego przekazu i Internet,
który jest najchętniej przez nich wykorzystywany gdyż posiada nieograniczony
zasięg i nie podlega żadnej kontroli.
Po ataku na kryjówkę przywódcy duchowego Ben Ladena i pozbyciu go życia
przywódcy największych państw wchodzących w skład koalicji antyterrorystycznej
byli pewni, że pozbyli się tego zła. Świat miał odetchnąć z ulgą po śmierci przywódcy
AL-Kaidy. Jednak terroryzm nadal trwa i jest nadal poważnym zagrożeniem dla
całego świata. Terroryzm zmienił swoje oblicze, ale nie słabnie i nie wygasa.
Natomiast zwiększyła się jego siła rażenia.
Jest to sygnał, że dzisiaj nie możemy czuć się bezpiecznie. Na każdym kroku
może grozić nam niebezpieczeństwo ze strony terrorystów wyznawców islamu lub
utożsamiających się z islamem.
W obecnych czasach żołnierzem islamu nie każdy może zostać, zanim nim
zostanie, każdy kandydat jest oceniany i szkolony przez okres jednego miesiąca.
Uczeni są posługiwania się bronią, konserwacji broni, walki wręcz oraz podstaw
strategii. Głównym zadaniem każdego kandydata jest stanie się wartościowym
żołnierzem i nieskazitelnym muzułmaninem, który miłuje męczeństwo i jest zdolny
zasłużyć na miejsce w raju. Wszystko u nich kręci się wokół dwóch tematów dżihadu
i pochwały męczeństwa.

Szef kontrwywiadu Niemiec (BFV) ogłosił, iż na terenie jego kraju przebywa około 1.6 tyś. islamskich
terrorystów, a służby co dziennie otrzymują od 2 do 4 informacji o przygotowywanych zamachach.
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Rysunek 2. Obszar kontrolowany przez Państwo Islamskie

SYRIA

IRAK

Źródło: Wikimedia Commons (pobrano 15.02.2017).
Terroryzm jest rozpowszechniany przede wszystkim tam gdzie są konflikty
etniczne i gdzie toczą się wojny (Izrael, Palestyna, Czeczenia, Irak, Afganistan,
Syria) oraz na terenach niekontrolowanych. Terroryzm jest jednym z wielkich
wyzwań XXI wieku, jest jak „dżuma” roznoszona przez szczury, mająca na celu
całkowite zniszczenie cywilizowanego świata, któremu musimy się stanowczo
przeciwstawić. Walka z terroryzmem jest bardzo trudna wymaga ona szerokiej
koalicji państw będących przeciwko terroryzmowi. Taką zdecydowaną walkę wydały
już po ataku w dniu 7 października 2001 roku Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
i Wielka Brytania rozpoczynając działania militarne w Afganistanie w siedzibie bazy
Ben Ladena i rządów Talibów. Również nasz kraj czynnie przystąpił do działań
antyterrorystycznych wysyłając nasze wojska do Iraku i Afganistanu.
W szeregach Państwa Islamskiego walczy bardzo dużo młodych ludzi
zwolenników dżihadu i kalifatu z różnych stron świata w tym i z Europy. Z Europy
najwięcej osób wyjechało z Wieka Brytanii, Francja, Niemiec, Holandii, Belgii 11.
Najwięcej dżihadystów Państwa Islamskiego pochodzi z Tunezji, Arabii Saudyjskiej
i Jordanii (patrz Tabela 1). Dżihadyści z państwa islamskiego do walki z niewiernymi
zmuszają małe dzieci. Według organizacji UNICEF dzieci w wieku ośmiu lat
zmuszane są przez dżihadystów z państwa Islamskiego do walki z bronią w ręku.
Jest to bardzo złe gdyż dzieci te uczone są nienawiści, okrucieństwa patrząc się
stale na to, uznają to za normalne. Zgodnie z naszym powiedzeniem „Czym
skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”. Wiedza nabyta w młodości
W szeregach ISIS walczy już ludność z 80 krajów. Szacunki CIA są zatrważające, jak podaje
Washington Post, który się na nie powołuje, blisko 15 tys. ludzi z całego świata wstąpiło już w szeregi
wojsk Państwa Islamskiego.
11
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i przyzwyczajenia decydują o późniejszych zachowaniach, postępowaniu i cechach
człowieka. Terroryści zachęcają małe dzieci i młodzież do podejmowania zamachów
samobójczych, w których zginęło już do tej pory ponad 6 tyś.
Tabela 1. Bojownicy Państwa Islamskiego z zagranicy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

L
Kraj
p
pochodzenia
.
Tunezja
Arabia
Saudyjska
Jordania
Maroko
Liban
Rosja
Libia
Wielka
Brytania
Francja

Lp
.

Ilość

Kraj
pochodzeni
a
Sudan
Hiszpani
a
Dania
Szwecja
Kuwejt
Kanada
Somalia

Ilość

3000

23

2500

24

2089
1500
890
800
556

25
26
27
28
29

488

30

Austria

60

412

31

Bośnia
Indonezj
a
Włochy
Ukraina
Norwegi
a
Kirgistan
Irlandia
Afganista
n
Finlandia
Izrael
Katar
AEU
Bahrajn
-

60

10

Turcja

400

32

11
12

Egipt
Pakistan

358
330

33
34

13

Belgia

296

35

14
15

Algieria
Australia

250
250

36
37

16

Irak

247

38

17
18
19
20
21
22

Niemcy
Holandia
Albania
USA
Jemen
Chiny

240
152
148
130
110
100

39
40
41
42
43
-

96
95
84
80
71
70
68

60
50
50
40
30
26
23
20
20
15
14
12
-

Źródło: Washington Post ISCR, The Soufan Grup CIA Gene Thorp, Julie Tate
and Swati Sharma.
Niewielka liczba bojowników pochodzi również z Bangladeszu, Chile, Wybrzeża
Kości Słoniowej, Japonii, Malezji, Filipin, Nowej Zelandii, Senegalu, Singapuru,
Trynidadu i Tobago.
Polska jak dotąd nie jest pierwszoplanowym celem terrorystów ale nie można
tego wykluczyć. Gdyby islamistom nie udało się w dłuższym horyzoncie czasowym
przeprowadzić ataków w krajach, które czynnie ich zwalczają jak USA, Wielka
Brytania czy Francja wówczas można liczyć się z tym, że będą oni szukali w innych
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krajach wartościowe cele ataku. Nie można w 100% wykluczyć, że zamachu
w Polsce nie przeprowadzą islamiści lub obywatele naszego kraju, którzy
sympatyzują z islamistami. Potwierdzeniem tego niech będą doniesienia francuskich
mediów i Le Figaro, że terrorysta, który dokonał ataku na żołnierzy w Luwrze miał
kontakt ze swoim znajomym w Polsce, któremu jeszcze przed zamachem przesłał 5
tyś. euro. Pytanie w jakim celu? Dla zapewnienia bezpieczeństwa własnego i innych
musimy zachować dużą czujność gdyż terroryści są bardzo aktywni
i zdeterminowani w swoim działaniu. Nawet nie zawsze potwierdzona informacja
o planowanym ataku terrorystycznym czy o osobach, które sympatyzują
z terrorystami nie należy lekceważyć lecz należy przedsięwziąć skuteczne działania.
Międzynarodowy charakter terroryzmu oraz intensywność jego przejawów
sprawiają, że Polska nie jest wolna od tego typu zagrożeń. Szczególnie
niebezpieczne mogą okazać się pojedyncze osoby lub małe grupy osób
wykorzystujące metody terroru jako narzędzia do realizowania własnych celów
o podłożu politycznym, społecznym, ekonomicznym lub religijnym 12.
Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu
Walka z terroryzmem jaką dzisiaj toczymy jest walką ze skutkami, a nie
z przyczynami. Jedną z przyczyn rozrastania i upowszechniania się terroryzmu jest
to, że nie walczymy z tym zagrożeniem u źródeł kiedy ono powstaje, rodzi się. Brak
jest właściwej polityki i edukacji wśród państw muzułmańskich na całym świecie
przez państwa ucywilizowane, demokratyczne.
Przez dłuższy okres czasu państwa świata zachodniego i USA nie odnosiły się
czynnie do działań ISIS, ich działania polegały wówczas tylko na potępianiu
i oburzeniu się w związku z mordami jakie dokonywali islamiści na niewinnych
ludziach. Ten brak stanowczych reakcji ze strony świata cywilizowanego
spowodował, że oni coraz bardziej czuli się bezkarni. Dopiero po wymordowaniu
w sposób okrutny 500 Jazydów, jako pierwsze państwo, które podjęło interwencję
militarną było USA. Zbyt późne podjęcie zdecydowanej militarnej interwencji
umocniło znacznie państwo islamskie pod względem militarnym. Organizacja ta
przekształciła się w regularną armię, posiadającą ciężki sprzęt bojowy,
wyszkolonych żołnierzy i zaplecze logistyczno-finansowe.
Globalny zasięg i skala zjawiska terroryzmu stanowią poważne wyzwanie dla
większości organów międzynarodowych i państwowych. Do najważniejszych zadań
w zakresie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu i ekstremizmu należą:
rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń terrorystycznych dla Polski i jej obywateli
w kraju i za granicą; wykrywanie i neutralizacja zagrożeń terrorystycznych, w tym
fizyczne zwalczanie terroryzmu; eliminowanie źródeł finansowania terroryzmu;
ściganie karne sprawców zagrożeń terrorystycznych, zgodnie z prawem krajowym
oraz obowiązującymi Polskę normami prawa międzynarodowego; rozpoznawanie
źródeł terroryzmu i symptomów radykalizacji zachowań i zapobieganie im;
współpraca międzynarodowa dwu - i wielostronna na szczeblu politycznym,
operacyjnym, analitycznym i prawno-karnym w obszarze zwalczania terroryzmu;
profilaktyka antyterrorystyczna, rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, polityka
medialna i informowanie społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach, edukacja
społeczna. Istotnym elementem działań jest też poprawa bazy prawnej
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r., s. 55.
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i implementacja dokumentów międzynarodowych do prawa krajowego 13. Dla
skutecznego zwalczania terroryzmu konieczne jest permanentne wzmacnianie
koordynacji działań instytucji państwowych uczestniczących w systemie ochrony
antyterrorystycznej kraju14. Każde państwo musi wykazać odpowiedzialność nie
tylko za swoich obywateli, ale i również za społeczność międzynarodową. Nikt nie
może istnieć kosztem innych państw, narodów. Tylko wspólna, kolektywna
i wielokierunkowa współpraca wszystkich państw w tej dziedzinie może doprowadzić
do sukcesu i osiągnięcia założonego celu, a cel jest jeden – zwalczyć terroryzm.
Jedną z opcji zwalczania terroryzmu powinno być proaktywne podejście do tego
problemu przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli i państwa.
Podejście takie daje możliwość wcześniejszego przewidywania ataku
terrorystycznego, a tym samym jest możliwość dobrego przygotowania się do jego
unicestwienia. Tylko wcześniejsze wykrycie i podjęcie właściwych działań może
zapobiec atakowi terrorystycznemu lub zniwelować jego skutki i straty. Jak pokazują
dokonane zamachy terrorystyczne, człowiek nie jest w stanie obronić się przed tymi
atakami. Sam staje się bezradny i zdany na los terrorystów. Co więcej w obliczu
zamachów terrorystycznych władze państwa również zostają postawione pod
ścianą. Pomimo powstawania coraz lepszych grup antyterrorystycznych to
zamachowcy mają się dobrze i nadal działają i wiodą prym. Zanim siatki
terrorystyczne zostaną rozpracowane i rozwiązane, zazwyczaj prędzej dochodzi
przez te grupy do ataków. Dopiero wtedy przez władze odpowiedzialne za
bezpieczeństwo uruchamiane są wszelkie procedury bezpieczeństwa i wszystkie
służby są stawiane na nogi.
„Terroryści, mają nad państwem znaczącą przewagę, mogą w praktycznie
nieograniczony sposób rozszerzać cele swoich ataków. Terroryści – jak zauważa B.
M. Jenkins – mogą zaatakować wszystko, wszędzie i w każdej chwili, a państwo nie
może chronić wszystkiego, wszędzie i przez cały czas” 15.
Terroryzm stanowiący dzisiaj realne zagrożenie dla bezpieczeństwa, wymusił
ewolucję sposobów jego zwalczania. Wykorzystywanie do tej pory sił zbrojnych do
zwalczania terroryzmu odgrywało i powinno w dalszym ciągu odgrywać istotną rolę
w walce z terroryzmem. Ofensywa rakietowa oraz naloty bombowe pozwalają
likwidować bazy i ośrodki szkolenia terrorystów. Notoryczne wykorzystywanie wojsk
specjalnych do zwalczania siatek terroryzmu powinno być na porządku dziennym.
W tej wojnie wzrósł popyt na wykorzystanie nowoczesnej technologii jakimi są drony,
które bardzo dobrze sprawdzają się w eliminacji podejrzanych o terroryzm
i terrorystów. Dron może dotrzeć tam gdzie człowiek w danej chwili nie byłby
w stanie.
Aby efektywnie zwalczać terroryzm należałoby zbudować taki system
bezpieczeństwa, który powinien być na tyle szczelny, by koszty sforsowania jego
zabezpieczeń przewyższały zyski z przeprowadzenia ewentualnego ataku. Trzeba
jednak pamiętać, że nie ma na świecie takiego systemu bezpieczeństwa, który w stu
procentach gwarantowałby skuteczność, ponieważ system budowany przez ludzi
naznaczony jest zawsze pewnym ryzykiem błędu ludzkiego, którego nie da się
uniknąć. Innym elementem walki z terroryzmem jest zwalczanie jego źródeł, które
Strategia… op. cit., s. 83.
Strategia… op. cit. s. 127.
15
T. Jemioła, K. Malak, Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2002,
s. 175.
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należy identyfikować ze współczesnymi problemami globalnymi jakimi są głód,
ubóstwo, marginalizacja czy wykluczenia.
Polska jak dotąd nie doświadczyła wzmożonej działalności organizacji
terrorystycznych, które by za pomocą terroru rozwiązywały problemy polityczne.
Terroryzm w masowym wydaniu w naszej kulturze nie znalazł miejsca tak jak
w innych państwach. Dlatego też w aktach prawnych nie znalazł swego odbicia.
Dopiero atak 11 września 2001 roku w USA uświadomił wszystkim decydentom na
świecie w tym i w Polsce, że mamy z bardzo poważnym zagrożeniem, z którym
należy walczyć i podjąć radykalne kroki. W polskiej polityce bezpieczeństwa po 2001
roku znacznie uwidocznił się akcent zwalczania terroryzmu. W 2003 roku rząd polski
opracował Strategię bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,
w której sporo miejsca poświęcono terroryzmowi i proliferacji broni masowego
rażenia oraz przestępczości zorganizowanej.
W 2007 roku poprzednią strategię zastąpiono nową Strategią bezpieczeństwa
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, która przedstawiała już nowe podejście
i spojrzenie na problemy zagrożenia terroryzmem bezpieczeństwa Polski. Strategia
powyższa bardzo mocno eksponowała terroryzm międzynarodowy jako największe
zagrożenie, które może być skierowane przeciwko Polsce jako odwet w związku
z udziałem w operacjach stabilizacyjnych i pokojowych NATO i UE. Dużo miejsca
poświęcono w tym dokumencie również sprawom zapobiegania i zwalczania
terroryzmu zgodnie z prawem międzynarodowym. W strategii bezpieczeństwa
narodowego podkreślono duże znaczenie w zwalczaniu terroryzmu przez Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej (USA).
„Zagrożeniem dla Europy, w tym i dla Polski, jest zorganizowany terroryzm
międzynarodowy. Polska musi sie liczyć z możliwością działań skierowanych
przeciwko niej w związku z udziałem w kampanii antyterrorystycznej. Nie można
wykluczyć akcji odwetowych będących konsekwencja prowadzonych przez NATO
lub UE operacji stabilizacyjnych i pokojowych. Szczególnym zagrożeniem dla
polskich podmiotów, realizujących zadania poza granicami państwa, są działania
zbrojne prowadzone przez ugrupowania terrorystyczne na obszarze
odpowiedzialności Polskich Kontyngentów Wojskowych”16.
„(…) Siły Zbrojne RP będą utrzymywały gotowość do udziału w działaniach
o charakterze asymetrycznym, w tym w wielonarodowych, połączonych operacjach
zwalczania terroryzmu, prowadzonych zgodnie z prawem międzynarodowym,
organizowanych przez NATO, UE lub doraźna koalicje państw”17.
Również Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej z 2009 r. podkreślała,
że zagrożenia o charakterze asymetrycznym są dla Polski bardzo ważne
i szczególne, z którymi należy walczyć samodzielnie jak i w ramach koalicji.
Strategia zwracała uwagę na poważne zagrożenie ze strony cyberterroryzmu czy
terroryzmu z użyciem broni masowego rażenia. W strategii podkreślono, że działania
służb odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu mogą być wzmocnione przez siły
zbrojne.
„Istotnymi zagrożeniami dla środowiska bezpieczeństwa są zagrożenia
o charakterze asymetrycznym. W większości przypadków są one generowane przez
państwa upadające i państwa upadłe. Najpoważniejszymi zagrożeniami pozostają:
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, pkt. 34.
Strategia… op. cit., pkt. 95.
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terroryzm międzynarodowy, w tym cyberterroryzm i terroryzm z użyciem broni
masowego rażenia; proliferacja broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia;
zorganizowana przestępczość międzynarodowa, opierająca swoją działalność na
przemycie broni i materiałów podwójnego zastosowania, handlu narkotykami
i ludźmi oraz na nielegalnych operacjach finansowych; a także piractwo morskie” 18.
„Terroryzm międzynarodowy jest rosnącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa
obywateli Polski. Przeciwdziałanie i zwalczanie proliferacji broni masowego rażenia
oraz innych zagrożeń asymetrycznych i pozamilitarnych pozostanie
fundamentalnym zadaniem dla systemu obronnego państwa (SOP)”19.
„W ramach działań prowadzonych w obronie przed terroryzmem,
Rzeczpospolita Polska podejmie – zarówno samodzielnie, jak i w ramach
reagowania sojuszniczego – kompleksowe działania militarne i niemilitarne, mające
na celu zminimalizowanie zagrożenia”20.
„Działania służb państwowych odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu
mogą być wspierane przez siły i środki wydzielane przez siły zbrojne. W zależności
od skali zagrożenia terrorystycznego lub zaistniałej sytuacji kryzysowej”21.
„W ramach obrony przed terroryzmem Polska angażować się będzie
w sojusznicze i międzynarodowe działania antyterrorystyczne poza obszarem kraju.
Będą one realizowane w formie operacji wojskowej lub wsparcia udzielonego
władzom danego państwa w łagodzeniu skutków ataku terrorystycznego”22.
„W misji zapewnienia zdolności państwa do obrony i przeciwstawienia się
agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość
do realizacji zadań związanych z obroną i ochroną nienaruszalności granic RP;
udziałem w działaniach antyterrorystycznych w kraju i poza nim; (…)”23.
Również Strategia bezpieczeństwa narodowego z 2014 roku podkreśla, że
zagrożeniami dla globalnego bezpieczeństwa nadal pozostaje międzynarodowy
terroryzm jako składnik niestabilności i konfliktów wewnętrznych. W tejże strategii
zwraca się uwagę również na misję sił zbrojnych, wskazując na możliwość ich użycia
w aspekcie zwalczania zagrożenia terrorystycznego.
„Główne zadania Sił Zbrojnych RP, nadające kierunek działalności
planistycznej i szkoleniowej w czasie pokoju, dotyczą zapewnienia zdolności
państwa do: obrony i przeciwstawienia się agresji; utrzymywania gotowości do
realizacji zadań związanych z obroną i ochroną nienaruszalności granic;
prowadzenia strategicznej operacji obronnej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej; udziału w działaniach antyterrorystycznych w kraju i poza granicami;(…)”24.
W Polsce jak na razie nie przyjęto kompleksowych rozwiązań w zakresie
zapobiegania i zwalczania zagrożenia terrorystycznego. Regulacje prawne z jakimi
mamy do czynienia w tym zakresie są bardzo rozproszone i dotyczą wielu
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, co w pewnym stopniu
utrudnia realizację zadania. W zwalczaniu zagrożenia terrorystycznego na dzień
dzisiejszy zaangażowanych jest kilka resortów, instytucji i organizacji. Problematyka
Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, pkt. 14.
Strategia obronności … op. cit. pkt. 19.
Strategia obronności … op. cit. pkt. 49.
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Strategia obronności … op. cit. pkt. 51.
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Strategia obronności … op. cit. pkt. 77.
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ta podejmowana jest zwłaszcza przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz
z podległymi służbami (Policja, Straż Pożarna, itp…), Agencję Wywiady, Agencje
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z podległymi
strukturami (Służbą Wywiadu Wojskowego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego,
Żandarmerią Wojskową), Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Czas najwyższy unormować tą problematykę, poprzez przyjęcie
kompleksowych rozwiązań w zakresie zwalczania i zapobiegania terroryzmowi.
Ponadto należy wyznaczyć jeden podmiot, który byłby odpowiedzialnego za tą
problematykę w kraju.
Przeprowadzone badania przez autora artykułu odnośnie zwalczania
terroryzmu pokazują, że znaczna część społeczeństwa polskiego, bo aż 45%
uważa, że zagrożenie terroryzmem w naszym kraju jest realne i w związku z tym
obawiają się zamachów terrorystycznych na terenie kraju. Obawy wynikają
w związku z niedawnymi zamachami, które miały miejsce we Francji, Belgii,
w Niemczech, a także biorąc pod uwagę przyłączenie się Polski do koalicji walczącej
z tzw. Państwem Islamskim. Należy zauważyć, że są i tacy, którzy kwestionują
zagrożenie terroryzmem w Polsce, ale na szczęście nie jest to duża grupa bo tylko
13% społeczeństwa.
Ponad 70% respondentów uważa, że terroryzm nie byłby groźny gdyby nie
otrzymał wsparcia moralnego, pomocy finansowej z niektórych państw, organizacji
oraz zaopatrzenia w broń i amunicję.
Ponad 60% respondentów uważa, że powinno się zobowiązać wszystkie
państwa do udzielania sobie wzajemnej pomocy w zapobieganiu i ściganiu
terroryzmu. Realizować na bieżąco monitoring i wymieniać zdobyte informacje, które
mogłyby przyczynić się do zapobiegnięcia wszelkim atakom w jakimkolwiek kraju.
Dla własnego bezpieczeństwa, każdy z obywateli kraju jest skłonny poddać się
wszelkim rygorom ze strony władz i godzi się na wzmożone kontrole na granicach,
lotniskach, dworcach w metrach czy nawet na podsłuchy rozmów telefonicznych.
Pomimo że większość Polaków uważa, że zagrożenie terroryzmem w naszym
kraju za realne i obawia się zamachów to jednak w ciągu ostatnich miesiącach
poczucie zagrożenia nieco się zmniejszyło. Zagrożenie terroryzmem zawsze nasila
się po atakach terrorystycznych w jakimkolwiek kraju a szczególnie w Europie
i w niedalekiej odległości od naszych granic.
Unijna walka z terroryzmem
Terroryzm na starym kontynencie nie jest zjawiskiem nowym, gdyż sięga on
czasów nam odległych. Zagraża on naszemu bezpieczeństwu, wartościom
wyznawanym przez demokratyczne społeczeństwa oraz prawom i wolnościom
Europejczyków. Dlatego walka z terroryzmem jest jednym z głównych priorytetów
UE i jej państw członkowskich oraz partnerów międzynarodowych.
W latach 2009–2013 w państwach członkowskich UE odnotowano 1010
nieudanych, udaremnionych lub skutecznych zamachów, w których zginęło 38 osób.
Wielu Europejczyków zostało porwanych lub zabitych przez grupy terrorystyczne na
całym świecie. Bojownicy z Europy udający się do różnych miejsc, by brać udział w
dżihadzie oraz zagrożenie, które mogą stanowić po powrocie do UE to zjawisko,
które prawdopodobnie będzie się utrzymywać w najbliższych latach.
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Ponieważ zagrożenia te są niezależne od granic państwowych, należy stawić
im czoła zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Musimy myśleć
w tej materii lokalnie a działać globalnie.
Unia Europejska podejmując walkę z terroryzmem podejmuje szereg
przedsięwzięć, które maja zapobiec działaniom terrorystycznym.
Po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r. UE sporządziła listę
osób, grup i podmiotów, które zostały objęte sankcjami za udział w atakach
terrorystycznych, ponadto zaostrzyła przepisy przeciw nowym formom terroryzmu;
nakazała dokładniejsze kontrole na granicach zewnętrznych; zaostrzyła kontrolę
broni oraz utworzyła specjalną komórkę przeciw propagandzie terrorystycznej
w internecie.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej chcą wspólnie walczyć z terroryzmem
i zapewnić jak największą ochronę swoim obywatelom w 2005 r. Rada Europy
przyjęła unijną strategię w dziedzinie walki z terroryzmem, by globalnie zwalczać
terroryzm i zapewnić Europie większe bezpieczeństwo. Strategia ta opiera się na 4
założeniach: zapobieganiu, ochronie, ściganiu i reagowaniu na zagrożenia
terrorystyczne. W każdym z tych filarów ważna jest współpraca z państwami trzecimi
i z instytucjami międzynarodowymi.
W maju 2015 r. Rada i Parlament Europejski przyjęły nowe przepisy mające
zapobiegać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu
”Uchwalenie rezolucji dotyczącej Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu
wraz z Planem Działania przez 192 państwa członkowskie wyraża naszą wspólną
wolę, że my, Narody Zjednoczone, będziemy stawiać czoła problemowi terroryzmu
oraz, że terroryzm we wszystkich formach i przejawach, popełniany przez
kogokolwiek, gdziekolwiek i z jakichkolwiek powodów, musi zostać potępiony i nie
będzie tolerowany” 25.
Znaczącą rolę w zwalczaniu terroryzmu odgrywają i nadal powinny odgrywać
państwa, które mają decydujący wpływ na porządek światowy, między innymi Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja oraz Niemcy. Jednak nie możemy
zapominać o Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem jest utrzymanie
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i pokojowych
wysiłków, a także dążenie do rozwijania przyjaznych stosunków między narodami
na zasadach samostanowienia i równouprawnienia. Zwalczanie terroryzmu stanowi
integralną cześć wszystkich aspektów działalność Narodów Zjednoczonych. Wśród
celów Organizacji ustanowionych w Karcie Narodów Zjednoczonych znalazły się
między innymi utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, podjęcie
kolektywnych środków w zapobieganiu zagrożeniom pokoju i powstrzymanie agresji
oraz promowanie praw człowieka w zwalczaniu „dżumy”, jaką jest terroryzm.
To właśnie Organizacja Narodów Zjednoczonych (Unitet Nations Organization)
jest miejscem, w którym należy uzgodnić odpowiedzi na globalne wyzwania, a także
koordynować wysiłki międzynarodowe w nadzwyczajnych sytuacjach gdy trzeba
pilnie reagować na różnego rodzaju kryzysy w tym na terroryzm. Zwalczanie
Wypowiedź Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, Przewodniczącego 61. Sesji Zgromadzenia Ogólnego
podczas uroczystości prezentacji Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu, 19 września 2006.
25
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terroryzmu stanowi integralną cześć wszystkich aspektów działalność Narodów
Zjednoczonych. Uwieńczeniem wieloletnich prac i dyskusji nad ustaleniem
wspólnego stanowiska w kwestii terroryzmu jest Globalna Strategia Zwalczania
Terroryzmu, którą w 2006 roku wszystkie państwa członkowskie Organizacji
Narodów Zjednoczonych (ONZ) w tym i Polska uzgodniły i przyjęły. Stanowi ona
pierwsze wspólne strategiczne podejście do zwalczania terroryzmu, jakie udało się
wypracować państwom z całego świata. Strategia ustanawia konkretne środki jakie
powinny podjąć państwa członkowie, które mają na celu przeciwdziałać przyczynom
rozprzestrzeniania się terroryzmu, zapobiegać i zwalczać terroryzm, wzmocnić
indywidualną i kolektywną zdolność państw oraz chronić prawa człowieka i strzec
rządów prawa podczas walki z terroryzmem.
Globalna strategia zwalczania terroryzmu stwierdza, że podstawą jej jest
jednoznaczne i bezwarunkowe potępienie terroryzmu stosowanego przez
kogokolwiek, gdziekolwiek i z jakichkolwiek powodów, we wszelkich jego formach.
Strategia określa konkretne środki, które mają być podejmowane w celu
eliminowania przyczyn rozprzestrzeniania się terroryzmu oraz dla wzmacniania
indywidualnej i wspólnej zdolności państw i Narodów Zjednoczonych
w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, chroniąc jednocześnie prawa człowieka
i strzegąc rządów prawa.
Strategia spaja szereg nowych propozycji i wzmacnia działania podejmowane
przez państwa członkowskie, system Narodów Zjednoczonych oraz inne
międzynarodowe i regionalne instytucje tworzące wspólną platformę współpracy
strategicznej w zakresie zwalczania terroryzmu.
Nowe ważne inicjatywy zawarte w Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu
to26:
 poprawa spójności i skuteczności dostarczania pomocy technicznej
w zwalczaniu terroryzmu aby wszystkie państwa mogły efektywnie
odgrywać w niej swoją rolę;
 organizowanie systemów pomocy dla ofiar terroryzmu i ich rodzin;
 przeciwdziałanie zagrożeniu bioterroryzmem poprzez stworzenie jednolitej
bazy danych zawierającej informacje na temat przypadków użycia środków
biologicznych. Podkreślenie konieczności współpracy najważniejszych
instytucji na rzecz dobra publicznego i uniemożliwienie wykorzystania
postępu w dziedzinie biotechnologii przez terrorystów lub na użytej
jakichkolwiek innych kryminalnych działań;
 angażowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizacji regionalnych
i subregionalnych do zwalczania terroryzmu oraz rozwijanie partnerstwa
z sektorem prywatnym, by zapobiegać aktom terrorystycznym;
 opracowanie innowacyjnych środków przeciwdziałania rosnącemu
zagrożeniu użycia Internetu przez terrorystów;
 modernizacja systemów kontroli granicznej i celnej oraz poprawa
bezpieczeństwa dokumentów podróży, by zapobiegać przemieszczaniu się
terrorystów i przenoszeniu nielegalnych materiałów;
 wzmacnianie współpracy w dziedzinie zwalczania procederu prania
brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

26

www.unic.un.org.pl/terroryzm/strategia.php (pobrano 15.02.2017).
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Globalna strategia jednoznacznie stwierdza, że terroryzm nie powinien i nie
może być łączony z żadnymi religijnymi, narodowymi, cywilizacyjnymi czy
etnicznymi grupami. Strategia potwierdza, że na państwach ciąży obowiązek
i odpowiedzialność odmowy terrorystom finansowego i operacyjnego schronienia,
azylu politycznego oraz pociąganie terrorystów do odpowiedzialności karnej lub
zastosowania w stosunku do nich procedury ekstradycyjnej.
Zgromadzenie Ogólne poprzez przyjęcie powyższej strategii jednoznacznie
potwierdziło i wzmocniło swoją rolę w zwalczaniu terroryzmu. ONZ również
podkreśliło, że wszystkie państwa członkowskie powinny niezwłocznie wdrożyć
powyższą strategię w życie, by podkreślić niezłomną determinację społeczności
międzynarodowej w walce z terroryzmem.
Mając na celu zwiększenie skuteczności międzynarodowej współpracy
w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi Polska poparła wszystkie dotychczasowe
rezolucje ONZ. Polska od samego początku aktywnie uczestniczy w działaniach
prowadzonych przez ONZ w kontekście walki z terroryzmem oraz aktywnie
uczestniczy w globalnej koalicji antyterrorystycznej.
„W ramach obrony przed terroryzmem Polska angażować się będzie
w sojusznicze i międzynarodowe działania antyterrorystyczne poza obszarem kraju.
Będą one realizowane w formie operacji wojskowej lub wsparcia udzielonego
władzom danego państwa w łagodzeniu skutków ataku terrorystycznego”27.
4 października 2001 r. kraj nasz podpisał międzynarodową Konwencję
o zwalczaniu finansowania terroryzmu. Po atakach terrorystycznych na Stany
Zjednoczone w dniu 11 września 2001 r., Biuro ds. Przestępczości Zorganizowanej
w Prokuraturze Generalnej zintensyfikowało swoją współpracę z Policją, Służbą
Graniczną oraz Biurem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Zgodnie z prawem z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Straży Granicznej, szef tej służby
jest odpowiedzialny za wykrywanie i zapobieganie aktom terroru oraz innym
przestępstwom zagrażającym bezpieczeństwu narodowemu, tj. handlowi bronią,
materiałami wybuchowymi czy materiałami rozszczepialnymi. 3 października 2001
r. podpisano umowę pomiędzy Rządem RP, a biurem policji europejskiej Europol
o współpracy w zwalczaniu przestępczości, w tym także terroryzmu. Polska
przywiązuje wielką wagę do wymiany informacji z partnerami z NATO, tak aby
w przyszłości udało się zminimalizować ryzyko powtórzenia się wydarzeń jakie miały
miejsce 11 września 2001 r. w USA i w późniejszym czasie europejskich stolicach
(Madryt, Londyn).
17 czerwca 2016 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał
postanowienia o wysłaniu dwóch polskich kontyngentów do Kuwejtu i Iraku. Wojsko
polskie ma wesprzeć tam koalicję walczącą z Daesh w operacji Inherent Resolve.
Łącznie wysłano 210 żołnierzy i pracowników wojska, w skład kontyngentów weszły
również cztery samoloty bojowe F-16. Celem wysłania polskich wojsk na Bliski
Wschód było prowadzenie misji szkoleniowych i rozpoznawczych bez udziału
w operacjach o charakterze bojowym.
Niepewność losów broni masowego rażenia wykradzionej między innymi
z magazynów libijskich, rozwój techniki rakietowej w państwach autorytarnych
i niestabilnych oraz nagminne ataki hakerskie na serwery rządowe, bankowe

Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s. 51.
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i infrastruktury krytycznej utwierdzają nas w przekonaniu, że bezpieczeństwo na
świecie w tym i nasze ze strony terroryzmu może być w każdej chwili zagrożone.
Reasumując, terroryzm ponowoczesny oznacza się nieobliczalnością
i nieprzewidywalnością oraz zdecentralizowanym charakterem 28. Póki nie położymy
kres temu zjawisku to nie będziemy bezpieczni. Chyba nikt nie ma wątpliwości, aby
zwalczanie tej formy przemocy politycznej przynosiło oczekiwany efekty, konieczna
jest ogólnoświatowa i kompleksowa współpraca wszystkich podmiotów
uczestniczących w stosunkach międzynarodowych oraz każdego obywatela danego
kraju.
Doświadczenie wielu państw wskazuje na to, iż do zwalczania skutków
terroryzmu i do przeciwdziałania jemu na terytorium własnego państwa powinny być
wykorzystane wojska terytorialne. To one powinny przyjąć w pierwszych godzinach
po ataku terrorystycznym obowiązek zabezpieczenia terenu wokół miejsca zamachu
i podjąć główny wysiłek udzielenia pomocy poszkodowanym, zwłaszcza
w masowym ataku jeżeli mamy do czynienia z dużą liczbą ofiar.
Na świecie poza Stanami Zjednoczonymi, także Francja, Wielka Brytania,
Włochy, Hiszpania, Turcja oraz Rosja posiadają wojska terytorialne 29, które są
między innymi wykorzystywane do zwalczania skutków terroryzmu. Czas najwyższy
i na nas.
Terroryzm jedna z form przemocy mając powszechny dostęp do cywilnych
i wojskowych środków rażenia w tym broni masowego rażenia jest największym
zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego i infrastruktury krytycznej kraju.
Zagrożenie terrorystyczne spowodowane działalnością międzynarodowych
ugrupowań może skutkować zakłóceniem, ewentualnie czasowym lub całkowitym
uniemożliwieniem funkcjonowania instytucji publicznych.
Groźba ataku terrorystycznego na Polskę stała się i jest nadal bardzo realna
z chwilą przystąpienia Polski do koalicji państw walczących w Iraku i Afganistanie.
Powinniśmy być tego świadomi.
Świadomość zagrożenia terroryzmem społeczeństwa polskiego warunkowana
jest między innymi przekazami medialnymi zawierającymi codzienne doniesienia
o zamachach terrorystycznych na świecie, faktem przynależności Polski do kultury
Zachodu oraz przynależnością Polski do koalicji antyterrorystycznej.
Rosnąca fala terroryzmu niesie z sobą wzrost zagrożeń chemicznych,
biologicznych, radiologicznych, pożarowych i elektro-energetycznych.
Z analizy potencjalnych zagrożeń dla Polski związanych z użyciem BMR
wynika, że siedziby instytucji publicznych, jednostek wojskowych, infrastruktura
krytyczna może być obiektem ataku terrorystycznego z wykorzystaniem broni
chemicznej lub biologicznej.
Zamachy terrorystyczne uświadomiły nam wszystkim, że nikt i nigdzie nie może
czuć się bezpiecznie. Nawet eliminacja poszczególnych przywódców ugrupowań
terrorystycznych nie oznacza likwidacji zagrożenia terroryzmem. Państwo powinno
być przygotowane na ataki terrorystyczne i bioterrorystyczne.

R. Borkowski, Konflikty współczesnego świata, Kraków 2001, s. 120.
R. Jakubczak, K. Gąsiorek, H.M. Królikowski, J. Marczak, Działania nieregularne. Element strategii
bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2011, s. 86-90; J. Marczak, J. Pawłowski, O obronie
militarnej Polski przełomu XX-XXI wieku, Warszawa 1995, s. 284-286.
28
29

59

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w zwalczaniu terroryzmu
Siły zbrojne zawsze były tą najważniejszą siłą w państwie, która gwarantowała
mu suwerenność i istnienie. Miały również wpływ na wynik wojen decydujących
o rozwoju społecznym 30.
Współczesne siły zbrojne muszą być przygotowane do działań przeciwko
ewentualnemu przeciwnikowi jak i do walki z terroryzmem. Do walki z terroryzmem
potrzebne są wyspecjalizowane rodzaje sił zbrojnych – wojska specjalne.
W obliczu zagrożeń terrorystycznych większość państw w tym i Polska
koncentruje się na wzmocnieniu swojego potencjału obronnego, aby skutecznie
reagować na ataki terrorystyczne.
W wyniku ewolucji zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, z jakimi dzisiaj
mamy do czynienia, szczególnym zmianom uległ sposób wykorzystania sił
zbrojnych. Dzisiaj siły zbrojne wypełniają swoje misje i funkcje w ochronie i obronie
interesów narodowych, a także w obronie wspólnych interesów w ramach sojuszu
jakim jest NATO.
Zasadniczym celem sił zbrojnych zgodnie z art. 26 Konstytucji RP jest
zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności granic państwa, ale Siły Zbrojne
pozostają również w ciągłej gotowości do realizacji zadań wsparcia władz cywilnych
i społeczeństwa w obliczu zagrożeń niemilitarnych w tym terroryzmu.
W Polskim prawie nie istnieje jeden akt prawny, który w sposób kompleksowy
regulowałby problematykę przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na zagrożenia
terrorystyczne. Od 1990 roku ukazało się w Polsce szereg aktów prawnych, które
odnoszą się do użycia Sił Zbrojnych RP w zakresie zwalczania terroryzmu. Do
najważniejszych należą:
 Ustawa z dnia 06.04.1990 r o Policji;
 Ustawa z 12.10.1990 r. o ochronie granicy państwowej;
 Nowelizacja ustawy z 06.06.1997 r. Kodeks Karny;
 Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym;
 Ustawa z 29.08.2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości
konstytucyjnym organom RP;
 Ustawa z 17.12.1998 r. o zasadach użycia lub pobytu SZRP poza granicami
państwa;
 Rozporządzenie Rady ministrów z 6.08.2013 r. w sprawie szczegółowych
warunków i s[sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz SZRP
w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku
publicznego.
Po ataku na cywilizację świata w 2001 roku w polskiej polityce bezpieczeństwa
uwidocznił się wyraźnie akcent zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Również
w kontekście użycia Sił Zbrojnych, co znalazło odzwierciedlenie chociażby w nie
obowiązującej już Strategii Obronności Rzeczypospolitej Polskiej z 2009 gdzie
w art., 77 czytamy:
W misji zapewnienia zdolności państwa do obrony i przeciwstawienia się
agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych, Siły Zbrojne RP utrzymują
gotowość do realizacji zadań związanych z obroną i ochroną nienaruszalności
granic RP; udziałem w działaniach antyterrorystycznych w kraju i poza nim.
R. Wróblewski, Wprowadzenie do strategii wojskowej, Warszawa 1998, s. 123.
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Również obowiązująca Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. zwraca szczególną uwagę na misję sił zbrojnych,
wskazując na możliwość ich użycia w kontekście zwalczania zagrożeń
terrorystycznych.
W SZRP szczególną rolę w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych posiadają
służby specjalne jako podstawowy i wyspecjalizowany instrument polityki
antyterrorystycznej zajmujący się powstrzymywaniem oraz likwidowaniem zagrożeń
terrorystycznych.
Zgodnie z Narodowym Programem Antyterrorystycznym na lata 2014 –
2019 siły zbrojne pełnią rolę wspierającą inne służby w działaniach mających na celu
przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, a także
usuwaniu skutków zamachów. Siły Zbrojne RP odpowiadają bezpośrednio za
ochronę granicy państwowej w przestrzeni powietrznej, a także utrzymują
gotowość do wsparcia działań antyterrorystycznych Policji oraz działań Straży
Granicznej w ramach zwalczania zagrożeń terrorystycznych na polskich
obszarach morskich. Siły Zbrojne RP uczestniczą również w misjach
stabilizacyjnych, pokojowych i międzynarodowych koalicjach antyterrorystycznych,
czego wyrazem było zaangażowanie w konflikt Afgański i Iracki w 2001 i 2003 roku.
W związku z zagrożeniami terrorystycznymi większość państw koncentruje się
na wzmocnieniu swojego potencjału obronnego, aby skutecznie móc reagować na
zaistniałe ataki terrorystyczne.
Siły zbrojne jako kluczowy instrument w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa
oraz obywateli w swoich strukturach posiadają Wojska Specjalne, jako główny filar
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, które są przeznaczone do zwalczania
sprawców ataków terrorystycznych zarówno na terenie kraju jak i poza jego
granicami. Ich działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na rozpoznawanie
zagrożeń oraz prowadzenie operacji zbrojnych skierowanych przeciwko
ugrupowaniom terrorystycznym.
Dla sprostania wymaganiom stawianym przez środowisko międzynarodowe
konieczne stało się utworzenie sił o wysokiej gotowości bojowej, które zdolne będą
do podjęcia wspólnych operacji z armiami innych państw. Od 1 stycznia 2007 r.
w strukturach SZ RP funkcjonują siły do zadań specjalnych tj. Wojska Specjalne,
które w 2009 roku osiągnęły zdolność dowodzenia narodowymi siłami specjalnymi
w ramach samodzielnego wsparcia struktur państwowych oraz społeczeństwa
w sytuacji kryzysowej lub w ramach połączonej operacji obronnej zintegrowanych sił
zbrojnych państw. Od 2014 roku Wojska Specjalne posiadają uprawnienia NATO do
kierowania operacjami międzynarodowymi.
Wojska Specjalne wykorzystywane są tam, gdzie konwencjonalne jednostki nie
są w stanie wykonywać swoich zadań. Wojska Specjalne przygotowane są do
prowadzenia szeregu specyficznych zadań. Najlepszym tego potwierdzeniem była
ich obecność w Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Iraku, Czadzie, Afganistanie, Libii
czy Somalii. Świadczy to o dużym zaangażowaniu Wojsk Specjalnych RP
w aktywnym zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych oraz o udziale w utrzymaniu
międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju na świecie.
Polska oprócz zaangażowania się na szczeblu międzynarodowym
w zwalczaniu i zapobieganiu terroryzmu w Afganistanie i Iraku również włączyła się
czynnie do walki z terroryzmem na morzu, a dokładnie w zabezpieczanie statków
cywilnych w ramach operacji „Active Endeavour”.
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Wyrazem wsparcia naszego kraju przez siły zbrojne operacji
antyterrorystycznych, był również udział w nich okrętów Marynarki Wojennej RP:
 ORP „Bielik” (styczeń – kwiecień 2005),
 ORP „Gen. K. Pułaski” (marzec 2006),
 ORP „Bielik” (październik 2006 – marzec 2007),
 ORP „Gen. K. Pułaski” (lipiec – sierpień 2008),
 ORP „Kondor” (październik 2008 – marzec 2009),
 ORP „Bielik” (listopad 2010 – luty 2011),
 ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” (14 marca 2011 – 18 czerwca
2011)31.
Udział okrętów Marynarki Wojennej RP i okrętów Sojuszu znacznie zwiększył
bezpieczeństwo statków i ich załóg przed atakami terrorystycznymi na pełnym
morzu.
Podsumowanie
Zagrożenia stwarzają najczęściej podmioty nie państwowe o wrogich
zamiarach wobec innych ludzi, państw bądź organizacji, dysponując odpowiednimi
środkami ich realizacji. Takim zagrożeniem jest obecnie zorganizowany terroryzm
międzynarodowy, który stanowi największe zagrożenie dla bezpieczeństwa
globalnego. Organizacje terrorystyczne, realizując swoje cele szerzą ataki na
niespotykaną skalę, które kierowane są przeciwko instytucjom międzynarodowym,
państwom i niewinnym ludziom. Dzisiaj celem organizacji terrorystycznych jest
uzyskanie dostępu do broni masowego rażenia, która może stanowić instrument
szantażu w uzyskaniu swoich żądań lub być użyta wobec niewinnych ludzi.
Każdy sposób przeciwdziałania zagrożeniom niesie ze sobą potencjalnie
poważne konsekwencje dla systemu międzynarodowego w postaci między innymi
dylematu bezpieczeństwa. Według R. Jervisa dylemat bezpieczeństwa to sytuacja,
„w której środki zastosowane przez dane państwo w celu zwiększenia jego
bezpieczeństwa zmniejszają bezpieczeństwo innych”32.
Skuteczność walki z terroryzmem zależy w znacznym stopniu od wzajemnej
współpracy z rządami państw, które na co dzień doświadczają terroryzm.
Streszczenie
W hierarchii potrzeb człowieka bezpieczeństwo zawsze zajmowało i nadal
zajmuje bardzo ważne miejsce w jego życiu pomimo tego, że człowiek ma wiele
innych potrzeb życiowych. Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z ważniejszych
i świadomych potrzeb koniecznych dla jego egzystencji i rozwoju.
Od pewnego czasu dla większości państw i organizacji międzynarodowych,
a szczególnie obecnie gdzie terroryści nasilili swoją działalność, zapewnienie
bezpieczeństwa swoim obywatelom i narodom jest jednym z ważnych wyzwań.
Szczególnie w obecnej chwili gdzie ISIS (Państwo islamskie) dopuszcza się
okrutnych mordów na niewinnych ludziach, szczególnie na tych, którzy nie wyznają
islamu. Zagrożenie atakami terroru dzisiaj jest możliwe w każdej chwili i w każdym
zakątku świata obejmując wszystkie obszary funkcjonowania państw. W związku
z powyższym temu zagrożeniu wszyscy mieszkańcy tej planety jakim jest Ziemia
http://www.manw.nato.int/page_snmcmg1_home%20page.aspx (dostęp: 26.04.2014).
R. Jervis, Cooperation under the Security Dilemma, „World Politics” 1997, nr 1, s. 169 – 193.
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musimy się przeciwstawić i położyć kres terroryzmowi. Aby działania były skuteczne
należy położyć duży nacisk na skoordynowaną współpracę w walce
z międzynarodowym terroryzmem zarówno na poziomie narodowym jak i międzynarodowym. Każde państwo musi wykazać tutaj minimum odpowiedzialności
zarówno za swoich obywateli jak i społeczność międzynarodowa.
W działania w zwalczaniu terroryzmu włączyła się organizacja międzynarodowa
jak ONZ, której celem jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków.
Zagrożeniem dla Europy, w tym i dla Polski, jest zorganizowany terroryzm
międzynarodowy. Polska musi się liczyć z możliwością działań skierowanych
przeciwko niej w związku z udziałem w kampanii antyterrorystycznej. Nie można
wykluczyć akcji odwetowych będących konsekwencja prowadzonych przez NATO
lub UE operacji stabilizacyjnych i pokojowych. Szczególnym zagrożeniem dla
polskich podmiotów, realizujących zadania poza granicami państwa, są działania
zbrojne prowadzone przez ugrupowania terrorystyczne na obszarze
odpowiedzialności Polskich Kontyngentów Wojskowych.
Słowa kluczowe: Terroryzm, terror, Państwo islamskie, zwalczanie
terroryzmu, Strategia Globalnego Zwalczania Terroryzmu, ONZ
Summary
In the hierarchy of human needs, security has always occupied and continues
to occupy a very important place in his life despite the fact that man has many other
needs in life. The need for security is one of the most important and conscious needs
necessary for its existence and development.
For some time now, for most states and international organizations, and
especially now where terrorists have intensified their activities, ensuring security for
their citizens and nations is one of the important challenges. Especially in the present
moment where ISIS (Islamic State) commits cruel murders of innocent people,
especially those who do not adhere to Islam. The threat of terror attacks today is
possible at any time and in every corner of the world covering all areas of functioning
of states. In connection with the above threat, all inhabitants of this planet, which is
the Earth, must resist and put an end to terrorism. For the actions to be effective,
great emphasis should be placed on coordinated cooperation in the fight against
international terrorism at both national and international levels. Each state must
demonstrate here a minimum of responsibility for both its citizens and the
international community.
Anti-terrorism has been joined by an international organization such as the
United Nations, whose aim is to maintain international peace and security through
collective and peaceful efforts.
A threat to Europe, including Poland, is organized international terrorism.
Poland must reckon with the possibility of actions directed against it in connection
with participation in the anti-terrorist campaign. Retaliation can not be ruled out as a
consequence of stabilization and peace operations by NATO or the EU. A particular
threat to Polish entities carrying out tasks outside the country's borders are armed
operations conducted by terrorist groups in the area of responsibility of the Polish
Military Contingents.
Key words: Terrorism, terror, Islamic State, combating terrorism, Global
Terrorist Counter-terrorism Strategy, UNO (United Nations Organization)
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TERRORYZM JAKO ZAGROŻENIE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
Wstęp
Określenie terminu terroryzm jest bardzo trudne, gdyż do dnia dzisiejszego nie
ma jednolitej definicji tego zjawiska. Na temat terroryzmu powstało bardzo dużo prac
naukowych. Każdy z autorów podaje w nich własną definicję tego pojęcia. Mimo
licznych prób zdefiniowania tego zjawiska można zauważyć pewne podobieństwa
występujące we wszystkich tych definicjach.
Na przestrzeni ostatnich lat terroryzm przeobraził się w jedno z najbardziej
znaczących zagrożeń dla świata. Jego skutki są odczuwalne przez wszystkich ludzi.
Zjawisko to wpływa na rządy państw, niejednokrotnie destabilizując je. Głównym
celem terrorystów jest wywołanie strachu w świadomości społeczeństwa, wobec
którego przeprowadzany jest atak. Porównując terroryzm z tradycyjną wojną różni
się on tym, iż działa z ukrycia.
W dobie dzisiejszych technologii cyberterroryzm stał się jednym
z najważniejszych narzędzi działań terrorystów. W XX wieku nastąpiło nasilenie
postępu cywilizacyjnego w procesach generowania i udzielania informacji.
W dzisiejszych czasach Internet stał się najważniejszym i ogólnodostępnym
medium. Jest on obecny w prawie wszystkich dziedzinach naszego życia
codziennego. Powinno się jednak pamiętać, iż Internet nie jest tylko narzędziem,
które ułatwia nam życie, lecz niesie ze sobą multum niebezpieczeństw. Żywiołowy
postęp tego obszaru generuje nowe zagrożenia.
1. Geneza terroryzmu
Kwestie dotyczące współczesnego terroryzmu budzą bardzo duże
zainteresowanie, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Zamachy
terrorystyczne oraz wszelkie kroki podejmowane przez terrorystów stają się coraz
bardziej efektowne i widowiskowe. Terroryzm jest terminem skomplikowanym
i wielowymiarowym. Wiąże się to z tym, iż zjawisko terroryzmu jest dynamiczne
i wieloaspektowe. Zjawiska tego nie można ująć w nieugięte ramy trendów,
ponieważ poddaje się ono bezustannym, zróżnicowanym przeobrażeniom. Należy
również wyróżnić to, iż pojęcie terroryzmu zdobyło ostatnimi czasy wielką
popularność w dużej mierze dzięki mediom. Termin terroryzm stał się, więc pewnego
rodzaju szufladą, do której wrzuca się wszystkie przejawy przemocy.
Aby mówić o zjawisku terroryzmu należy podać jego definicję. Określenie
terroryzmu przynosi wiele problemów, gdyż nie mamy do czynienia z jedną,
a z szeregiem prób sprecyzowania tego zjawiska.
Pojedynczy akt terroru jest sposobem działania przemocą przy zastosowaniu
drastycznych i niebezpiecznych środków. Terroryzm zaś – to swoista strategia
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i taktyka osiągania zamierzonych celów w ramach, których akty przemocy łączą się
z innymi sposobami działania1. Terroryzm jest zjawiskiem, które uwidoczniło się
i popularyzowało wraz z postępem ludzkości.
Czym właściwie jest terroryzm? Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
narodowego podaje, iż terroryzm to teoria i praktyka określająca różne
umotywowanie ideologiczne, planowane i zorganizowane działania pojedynczych
osób lub grup, skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte
w celu wymuszenia od władz, państw i społeczeństw określonych zachowań
i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych2.
Kolejna definicja mieści się w Encyklopedii PWN, która podaje, że terroryzm to
działalność małych zwykle ekstremistycznych ugrupowań, które za pomocą
zabójstw, zagrożeń śmiercią, mordów politycznych, porywania zakładników,
uprowadzeń samolotów i innych podobnych środków potępionych przez
społeczność międzynarodową usiłującą zwrócić uwagę opinii publicznej na
wysuwane przez siebie hasła, bądź też wymusić na rządach państw, w których
działają określone ustępstwa lub świadczenia na swoją korzyść 3.
W innej publikacji encyklopedii terroryzm jest opisywany, jako różnie
umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania
pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa
w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań
i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są
realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk
psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach
specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku4.
Tak jak zostało wspomniane wcześniej nie ma opracowanej jednej definicji
terroryzmu. Powodów braku jednolitego zdefiniowania tego terminu doszukuje się
w kilku problemach.
Pierwszym z nich jest nieudolność lub brak chęci rozgraniczenia terroryzmu od
zjawisk wobec niego podobnych.
Drugim powodem braku jednolitego zdefiniowania terroryzmu jest ignorowanie
tego terminu oraz określenia słowa terrorysta. W pewnych sytuacjach odnosi się to
do działaczy organizacji terrorystycznych, którzy sami siebie opisują, jako
rewolucjonistów czy bojowników. Powyższą sytuację trafnie ukazują słowa
Muhammada Husajna Fadlallaha, teologa muzułmańskiego i duchownego
przewodnika libańskich szyitów, który powiedział, że: ,,Nie postrzegamy siebie jako
terrorystów, gdyż nie wierzymy w terroryzm. Widzimy siebie jako mudżahedinów
(świętych bojowników) prowadzących świętą wojnę w imieniu ludu’’5.
Trzecim elementem braku jednolitego zdefiniowania terroryzmu jest jego ciągła
przemiana. Wraz z upływem czasu, nie tylko przekształca się to pojęcie, ale również
tworzą się nowe lub przestają istnieć dotychczasowe organizacje terrorystyczne.
Przykładem pojawienia się nowego rodzaju terroryzmu może być cyberterroryzm,
bioterroryzm, terroryzm nuklearny czy ekoterroryzm.

J. Muszyński, Terroryzm polityczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1981, s. 19.
http://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf, s. 147 (dostęp 13.07.2019).
3
Mała Encyklopedia PWN, Wyd. PWN, Warszawa 2000, s. 821.
4
http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/terroryzm.html, (dostęp 13.07.2019).
5
S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku, Wyd. Naukowe CONTACT, Poznań 2013, s. 29.
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Zasadniczym powodem, który utrudnia sformułowanie pojęcia terroryzm jest
zróżnicowanie i bogactwo możliwości scenariuszy ataku terrorystycznego jak
również użycie w czasie jego trwania różnych taktyk i narzędzi działania. Ataki
terrorystyczne są często przypadkowe, nieobliczalne. Terroryści nie respektują
żadnych standardów działań wojennych. Obecnie terroryści wykorzystują wszystkie
dostępne metody przemocy i gwałtu. Do takich metod zaliczane są ataki na zdrowie
lub życie pojedynczych osób lub grup ludzi, zamiar zniszczenia sprecyzowanego
obiektu lub przedmiotu, a także porwania zakładników. Znaną i często używaną
przez terrorystów metodą jest zdetonowanie urządzeń wybuchowych tak zwanych
samochodów pułapek, lub detonacja ładunków wybuchowych w miejscach
publicznych. Zdaniem sporej części profesjonalistów terroryzm nie może być
klarownie i stanowczo zdefiniowany, gdyż jest on zjawiskiem zbyt rozległym.
Wbrew występowaniu wielu kwestii kontrowersyjnych można zauważyć kilka
najistotniejszych ogniw opisujących terroryzm. Zalicza się do nich między innymi:
 wykorzystywanie przemocy wszystkimi ogólnodostępnymi środkami;
 stosowanie przemocy bez skrupułów;
 chęć siania terroru, strachu, paniki w społeczeństwie;
 celem ataku są zwykle niewinni cywile;
 odbywa się to wszystko, aby uzyskać założone cele militarne, polityczne,
ideologiczne, religijne – niejednokrotnie kompletnie niezrozumiałe dla ludzi,
którzy zupełnie nie posługują się agresją.
2. Typologia terroryzmu
Tak jak w przypadku definicji terroryzmu, tak również w tym przypadku nie ma
jednorodnej typologii tego zjawiska. Każdy z naukowców, autorów książek, myślicieli
obiera osobisty sposób przedstawienia tego zjawiska.
Zazwyczaj za dwa podstawowe ogniwa terroryzmu przyjmuje się terroryzm
międzynarodowy oraz państwowy. Klasyfikacja ta jest bezproblemowa i zrozumiała
w zastosowaniu.
Terroryzm międzynarodowy dokonuje się wtedy, gdy akty terrorystyczne,
wpływają na stosunki międzypaństwowe i powszechną sytuację międzynarodową.
Ataki te mają zabarwienie agresji wykorzystywanej względem osób chronionych
przez prawo międzynarodowe. Ten rodzaj terroryzmu upowszechnił się w drugiej
połowie XX wieku, a więc jest rozpowszechniony od dawna. Uświadomienie sobie
tego, czym tak naprawdę jest terroryzm międzynarodowy, dokonały ataki z 11
września 2001 roku. Terroryzm jest w szczególności techniką działania, która
prowadzi do osiągnięcia określonych planów i dążeń politycznych. Aby terroryzm
międzynarodowy mógł być eliminowany musi mieć on format międzynarodowy.
Terroryzm międzynarodowy jest sposobem służącym urzeczywistnieniu
różnorakich zamierzeń. Jest odzewem przede wszystkim na globalizację, spory
o charakterze regionalnym i lokalnym oraz na nieproporcjonalne rozlokowanie
wszelkiego rodzaju dóbr na Ziemi.
U podłoża terroryzmu leżą w dużej mierze motywy polityczne. Państwo, które
działa i istnieje na forum międzynarodowym, w nawet najmniejszym stopniu prędzej
czy później zetknie się z tym zjawiskiem. Terroryzm międzynarodowy ustanawia
istotne wyznania dla pojedynczych państw, ale również dla całego środowiska
międzynarodowego. Taktyka i sposób działania terrorystów tworzy zagrożenie dla
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ładu, bezpieczeństwa oraz standardów i zasad, według których zbudowane jest
państwo demokratyczne.
Eliminowanie
terroryzmu
międzynarodowego
musi
mieć
format
międzynarodowy. Wykorzystywane przez państwo metody muszą mieć legitymację
na szczeblu prawno- międzynarodowym. Prawo międzynarodowe, kwestie
podmiotowości w prawie międzynarodowym, dynamika zjawiska terroryzmu
i zmiany, jakie wymusza na systemie prawnym i systemach bezpieczeństwa
zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, zwiększają skalę, którą
trzeba pokonać przy konstruowaniu skutecznych środków zapobiegania zagrożeniu
terrorystycznemu6.
Terroryzm państwowy przyjmuje, że ataki terrorystyczne przeprowadzane lub
finansowane są przez rządy państw. Współczesny terroryzm ma swoje początki
w przeobrażeniach społecznych drugiej połowy XX w., i aktualnie jest jednym
z najgroźniejszych zaburzeń dzisiejszego świata.
Ten rodzaj terroryzmu dotyczy czynności władzy państwowej, która grozi
członkom społeczeństwa. Określenie terroryzmu państwowego pozostaje sporne.
Według Nicola Orazio Zito, terminowi ,,terroryzm państwowy’’ często przypisuje się
trzy znaczenie:
 używanie zorganizowanej przemocy przez oddziały rządowe, jako sposoby
wewnętrznych rządów w kraju lub na obszarach podporządkowanych
władzy państwowej tego kraju;
 pomoc zapewniona przez rząd danego kraju terrorystom lub organizacjom
terrorystycznym, które zwracają swoje poczynania przeciwko przedmiotom
znajdującym się poza obrębem kraju;
 powoduje bezpośrednie przypisywanie oddziałom rządowym czynności
terrorystycznych przeprowadzanych poza granicami danego państwa. 7
Istotą tego zjawiska jest to czy państwo ma moc przeprowadzić atak
terrorystyczny, czy może stać się jego podmiotem. Idea terroryzmu państwowego
jest mocno zaznaczana w naukach politycznych. Można wyróżnić tutaj dwie
okoliczności:
 państwa, które poprzez swoich pracowników służb państwowych, realizują
ataki terrorystyczne;
 państwa wspomagają (dofinansowują) prace instytucji wykorzystujących
metody terrorystyczne i albo zamawiają i sprawdzają ich działalność
(Hezbollah), albo wyłącznie wspierają, nie stawiając rzeczowych zadań, nie
pełnią bezpośredniego nadzoru nad tymi organizacjami.
Kolejnym rodzajem terroryzmu jest terroryzm religijny. W dzisiejszych czasach
ten rodzaj terroryzmu jest chyba najgroźniejszym zagrożeniem. Mówiąc
o terroryzmie religijnym w dużej mierze mamy na myśli terroryzm islamski.
W stymulacji ruchu religijnego fundamentalizmu islamskiego w terroryzmie miało
wiele czynników. Pierwszym z nich może być rewolucja islamska w Iranie, która
miała miejsce w 1979 roku. Utworzenie republiki islamskiej w Iranie zainicjowało
działania radykalnych grup. Aktualnie Iran przygotowuje i wspomaga pracę wielu
grup terrorystycznych. Kolejną przyczyną była wojna w Afganistanie w latach 19791989. Woja radziecko-afgańska pobudziła sporą część sił islamskich oraz zezwoliła
Z. Ciekanowski, Zwalczanie terroryzmu w Polsce, PWSTE, Jarosław, 2015, s. 65.
Tamże, s. 60.
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uzyskać doświadczenie bojowe i przygotować militarnie mnóstwo muzułmańskich
bojowników.
Najistotniejszą misją fundamentalistów islamskich jest obalenie prozachodnich
rządów w państwach muzułmańskich, a także spustoszenie i zrujnowanie
zachodnich systemów politycznych oraz schematów kulturowych. Kolejnym celem
terrorystów islamskich jest szerzenie islamu oraz ukształtowanie kolejnych państw
islamskich, a także unicestwienie przeciwników islamu, którymi wedle ich poglądów
są Stany Zjednoczone, Izrael oraz kraje, które są w koalicji przeciw terroryzmowi.
Terroryzm religijny polega na tym, iż organizacje terrorystyczne funkcjonują
z pobudek religijnych. Liderzy ugrupowań terrorystycznych uważają siebie za
wysłańców Boga, którzy wypowiadają się w jego imieniu. Ugrupowania tego rodzaju
są wybitnie niebezpieczne, gdyż postępują w sposób fanatyczny. Najważniejszą
okolicznością, która nakłania terrorystów do działania jest religia. Zgodnie z regułami
wiary islamistów ich powinnością jest święta wojna inaczej mówiąc dżihad. Według
encyklopedii PWN jest to określenie teologii i prawa muzułmańskiego znaczące
dokładanie wysiłku w podążaniu do przyjętego i określonego celu. Misją dżihadu jest
rozpowszechnienie islamu na całej Ziemi. Kluczową częścią świętej wojny są
zamachy samobójcze. Terroryści uważają, że jest to zrealizowanie ich świętego
religijnego zobowiązania. Ufają, iż po zakończeniu życia dostaną się do krainy
wiecznej szczęśliwości, a wiec raju. Dodatkowo bojownicy są zdania, iż zamachy
samobójcze są najkorzystniejszą metodą walki, gdyż taka metoda powoduje bardzo
duże spustoszenie przy nieznacznych stratach.
Ekoterroryzm to następny nurt terroryzmu. Działa on w imię radykalnych
sentencji ocalenia ziemi przed występowaniem na jej obszarze przyrządów
i przedmiotów, które mogą zagrażać ekologii. Zalicza się do nich elektrownie
nuklearne, platformy wydobywcze ropy naftowej, magazyny paliw płynnych oraz
zakłady chemiczne8.
Ekologia i wszystko, co z nią związane są w dzisiejszych czasach bardzo
popularne. Ludzie we wszystkich zakątkach świata uzmysłowiają sobie, że Ziemia
jest tylko jedna i musimy się o nią troszczyć. Ochrona środowiska stała się kluczowa
i znacząca dla mnóstwa ludzi. Ekoterroryzm zaczyna się tam, gdzie powstają
organizacje o usposobieniu radykalnym. Terroryzm ten definiowany jest, jako
stosowanie lub groźba użycia przemocy o naturze przestępczej przeciw ludziom lub
własności przez zorientowaną na środowisko naturalne, mniejszościową grupę,
z ekologiczno-politycznych powodów ukierunkowane na publiczność poza celem,
zazwyczaj natury symbolicznej 9.
Ze względu na źródła motywacji cele zamachów można podzielić na dwa
warianty ekoterroryzmu:
 ekoterroryzm instrumentalny - zamachowca usiłuje zastraszyć perspektywą
zamachu oraz jego skutkami na dużym obszarze, np. zamach na
elektrownię atomową;
 ekoterroryzm właściwy - misją zamachu są ludzie poprzez zniszczenie
budynków przemysłowych przy pomocy bojkotu, sabotażu wycelowane
w symbole konsumpcjonizmu.
R. A. Kosta, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Wyd.
Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 29.
9
Z. Ciekanowski, Zwalczanie …dz. cyt., s. 72.
8
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Terroryzm polityczny to kolejna kategoria terroryzmu. Terroryzm polityczny to
koncepcja działania politycznie zaangażowanych osób, bazująca na stosowaniu
spektakularnych środków fizycznych przeciw osobistym i rzeczowym powodom
drugich osób, w celu zwrócenia na siebie i swoje idee uwagi publicznej bądź
w zamiarze wywołania takiej grozy, aby osoby trzecie poczuły się zmuszone do
zachowania się odpowiadającego celom terrorystów10. Poprzez swoją działalność
ten wariant terroryzmu może spowodować niebezpieczeństwo zewnętrzne
i wewnętrzne, dodatkowo może mieć również wymiar międzynarodowy.
Niejednokrotnie jest on kojarzony, jako typ walki politycznej zarządzanej przez
konkretne siły, mającej na celu uzyskanie i zachowanie władzy. W tym gatunku
terroryzmu metodą, która prowadzi do uzyskania zaplanowanych celów
politycznych, jest wykorzystywanie przemocy. Mogą to być np. zamachy bombowe,
porwania lub szantaże. Terroryzm polityczny można sklasyfikować, jako terroryzm
agenturalny, który polega na tym, iż terroryści są finansowani przez obce państwo,
oraz terroryzm ideowy, który jak sama nazwa wskazuje, prowadzi do wprowadzania
własnych poglądów w życie. W dzisiejszych czasach terroryzm polityczny jest
bardzo popularny. Organizacje, które stosują ten rodzaj terroryzmu pragną wymóc
na rządach państw przemianę aktualnej władzy, przemianę systemu politycznego,
oderwanie fragmentu terytorium od danego państwa i stworzenie kolejnego
państwa.
Terroryzm polityczny da się ponadto zhierarchizować na terroryzm zbiorowy
i indywidualny. W terroryzmie zbiorowym poszkodowanymi są zwykle przypadkowi
ludzie, natomiast w terroryzmie indywidualnym ofiarą jest skrupulatnie
sprecyzowana osoba. Terroryści przez swoje poczynania chcą wystraszyć całe
społeczeństwo. Badania terroryzmu jako zjawiska politycznego wskazują, iż wtórują
mu reguły bezwarunkowo obowiązujące. Da się je zauważyć w czasie sprzed
pierwszej wojny światowej, w okresie międzywojennym jak również po drugiej wojnie
światowej. Zasady te można zaprezentować w następujących punktach:
 atak terrorystyczny jest formą działania przeważnie małych grup, ale
czasami pojedynczych osób i instytucji masowych, które pragną
urzeczywistnienia celów politycznych w wyniku braku innego pola manewru;
 czynności bazują przede wszystkim na wykorzystywaniu gwałtu
bezpośredniego, ukierunkowanemu przeciwko wyznaczonemu człowiekowi
lub zbiorowości ludzi, lub pośredniego, nakierunkowanemu na rzecz, ale
z nastawieniem o reakcję ludzi;
 działanie gwałtowne ma formę efektywną, widowiskową;
 niebezpieczny w skutkach atak nakierowany jest nie na adresatów, na
których autorom ataku zależy, lecz na kogoś kompletnie innego;
 bronią terrorystów ma być obawa, strach.
Ostatnim typem terroryzmu zaprezentowanym w niniejszej pracy jest
bioterroryzm. Jest to zagrożenie, które jak do tej pory nie występowało zbyt często.
Warto zauważyć, iż groźne środki biologiczne pojawiają się w codziennym otoczeniu
człowieka. Są bardzo często wydobywane z roztworów ciał stałych lub wytwarzane,
jako szczepionki. Broń biologiczna nie jest obca ludziom, gdyż była używana już
w starożytności, jednak w dzisiejszych czasach nie korzysta się z niej w żadnych
A. Pawłowski, Terroryzm w Europie XIX-XX wieku, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej
Górze, Zielona Góra 1980, s. 24.
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konfliktach. Pierwsze jej zastosowanie, jak podają źródła historyczne, miało miejsce
w VI wieku przed naszą erą. Użyli jej Asyryjczycy w celu wyeliminowania swoich
przeciwników. Użyli oni pasożyta zbóż w celu skażenia pożywienia wrogów. To
zdarzenie uważa się za początki bioterroryzmu na świecie.
Czym właściwie jest broń biologiczna? Encyklopedia PWN podje, iż jest to broń
w której wykorzystuje się chorobotwórcze bakterie, toksyny i wirusy do wywołania
epidemii chorób zakaźnych11. Rozprzestrzenianie broni biologicznej odbywa się za
pomocą pocisków lub zbiorników wypełnionych zakażonymi owadami. Do środków,
które mogą zostać użyte w potencjalnym ataku bioterrorystycznym zaliczamy wirusy,
bakterie, grzyby i riketsje. Oczywiste jest to, iż broń ta jest szczególnie
niebezpieczna dla hipotetycznych ofiar, ale również dla napastników.
Najistotniejszym celem stosowania broni biologicznej przez zamachowców jest
wzbudzenie przerażenia i niepokoju wśród ludzi jak również wywołanie jak
największych szkód. Broń biologiczna jest bardzo groźna i zdradliwa, gdyż
w pierwszych chwilach nie wiadomo, jaki wariant środka został użyty. Do
rozprzestrzenienia środka biologicznego może dojść w każdej chwili. Znaczna część
broni biologicznej jest dla człowieka zabójcza. Trudno jest zapobiec
przypuszczalnemu zamachowi z zastosowaniem broni biologicznej, gdyż czas
wylęgania sięga paru dni. Do najpopularniejszych kategorii broni biologicznej
kwalifikujemy: dżumę, wąglik i cholerę. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
klasyfikuje niebezpieczne czynniki biologiczne według trzech kategorii: A, B i C,
a więc:
 sprawność rozpraszania i przemieszczania;
 efekt śmiertelności i oddziaływanie na zdrowie publiczne;
 wymogi profesjonalnych przygotowań służb publicznych;
 efekty psychologiczne, a zatem wywołanie paniki.
Do kategorii A zaliczane są patogeny, które z dużą łatwością przemieszczają
się, tym samym przyczyniają się sporej śmiertelności. Typ B to patogeny
o zrównoważonym rozsiewaniu, o zrównoważonej umieralności i śmiertelności, ale
potrzebujące nasilonego nadzoru. Natomiast kategoria C to patogeny dopiero co
pojawiające się, które są nietrudne do zdobycia i łatwo rozszerzające się, a co za
tym idzie mogą skutkować dużą śmiertelnością i zachorowalnością.
Broń biologiczna zaliczana jest do broni masowego rażenia. Środki, które są
wykorzystywane w tego rodzaju broni są zwykle bardziej szkodliwe i chorobotwórcze
niż substancje trujące i mogą przyczynić się do wystąpienia długotrwałych i ostrych
chorób, przyczyniając się do powstania epidemii lub pandemii u ludzi jak również
zwierząt.
Substancje, które wykorzystywane są jako broń biologiczna można podzielić na
sześć prób, do których zalicza się:
 bakterie – są to niewielkie wolnożyjące organizmy, składające się z błony
komórkowej, jądra komórkowego oraz cytoplazmy. Schorzenia spowodowane bakteriami są czułe na leczenie antybiotykami;
 wirusy – to organizmy potrzebujące żywych komórek, w których się
rozmnażają12. Są zależne od komórek żywiciela, które zarażają. Choroby,

Mała Encyklopedia PWN, Wyd. PWN, Warszawa 2000, s. 111.
P. Kępa, Bioterroryzm Polska wobec użycia broni biologicznej, Wyd. Difin SA, Warszawa 2009, s. 45.
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które powodują nie są podatne na antybiotyki, aczkolwiek są eliminowane
przy pomocy preparatów antywirusowych;
 riketsje – to organizmy znajdujące się pomiędzy wirusami a bakteriami. Tak
samo jak w przypadku bakterii riketsje mają błony komórkowe oraz enzymy
metaboliczne oraz są bardzo czułe na leczenie antybiotykami. Upodabniają
się do wirusów tym, iż mnożą się tylko i wyłącznie w żywych organizmach;
 chlamydie – to jedynie wewnątrzkomórkowe pasożyty niemogące wytworzyć własnego źródła energii. Tak jak w przypadku bakterii wrażliwe są na
antybiotyki, a także analogicznie jak wirusy do rozmnażania potrzebują
komórek żywych;13
 grzyby – to organizmy, które nie potrzebują fotosyntezy;
 toksyny – to szkodliwe środki chemiczne wydobywane i uzyskiwane ze
zwierząt, roślin lub mikroorganizmów.
Ewentualność zastosowania broni biologicznej jest wysoka, gdy:
 schorzenie lub patogen nie występuje lokalnie na danym terenie;
 zauważalna jest antybiotykoodporność;
 mamy do czynienia z nieszablonowym rozwojem klinicznym schorzenia;
 dochodzi do zachorowań sprzecznych z obszarem i czasem najczęstszego
pojawiania się choroby;
 pojawiają się inne, nieszablonowe okoliczności nieodpowiadające
charakterowi choroby14.
3. Terroryzm a środki masowego przekazu
W przeciągu ostatnich kilkunastu lat masowe media doświadczyły ogromnych
zmian. Zamysłem terrorystów jest przyciągnięcie uwagi na określone wydarzenie.
Dzisiejsze mass media wpływają na słuchaczy w różnorodny sposób. Kluczowe są
jednak dwie sekwencje: manipulacja lękiem ludzi oraz manipulacja wiadomością.
Dzisiejszy zasięg zjawiska terroryzmu, a także jego medialność powodują, że media
pasjonują się nim nawet wówczas, kiedy nie wydarzył się żaden atak. Terroryści,
aby osiągnąć założony przez siebie cel, a więc strach pośród społeczeństwa, wydają
różnego rodzaju oświadczenia. Te działania wystarczą, aby zwrócić na siebie uwagę
mediów. Wzorem takiego postępowania jest składanie raz na jakiś czas,
komunikatów przywódców organizacji terrorystycznych, w których rozpowszechniają swoje przekonania i raz po raz straszą kraje zachodnie kolejnymi atakami
terrorystycznymi. Odrębnym przykładem jest rozpowszechnianie w masowych
mediach, deklaracji, w których organizacje terrorystyczne przyznają się do
popełnionych zamachów. Bardzo często przyznają się do ataków, których nie
popełnili. Media, które dostarczają społeczeństwu tego typu informacje świadomie
bądź też nie angażują się w zastraszanie ludzi, zwiększają stopień strachu poczucie
niepewności.
We współczesnych czasach Internet jest głównym źródłem informacji
o terroryzmie. Powodem wyższości Internetu nad tradycyjnymi mediami jest to, iż
radio ma określony harmonogram, w którym serwisy informacyjne podawane są
cyklicznie, serwisy internetowe mogą zaś publikować informację w kilka chwil po
incydencie. Mając na uwadze ogromny wymiar Internetu, niepohamowany dostęp
Tamże, s. 45.
Z. Ciekanowski, Zwalczanie …dz. cyt., s. 100.
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do niego oraz ilość treści – jego perspektywy upowszechnienie, rekrutowanie
i gromadzenie funduszy są wielkie. Poniekąd Internet przeobraża się w dominujący
rodzaj przepływu wiadomości. Terroryzm w sieci jest zjawiskiem niezwykle czynnym:
witryny internetowe pojawiają się raptownie i tak samo gwałtownie znikają.
Internetowi terroryści koncentrują się na trzech kręgach użytkowników: obecnych
i teoretycznych sprzymierzeńców, społeczeństwa międzynarodowego oraz
nieprzyjazna opinia publiczna.
Współczesny terroryzm uzyskuje mnóstwo profitów z Internetu. Globalna sieć
komputerowa jest zdecentralizowana, nie jest poddana lustracji oraz każdy ma do
niej dostęp. Dzisiejsze organizacje terrorystyczne, które charakteryzują się luźnymi
powiązaniami uważają Internet za doskonałe medium. Z największej dogodności
Internetu, którą jest anonimowość korzystają prawie wszystkie grupy i organizacje.
Pojedynczy zamachowcy jak również całe ugrupowania terrorystyczne są w stanie
zaatakować sieci komputerowe, co potocznie zwane jest cyberterroryzmem.
Terroryści usiłują dotrzeć do krajów nastawionych do nich w sposób nieprzyjacielski
i nadwyrężyć zaufanie społeczeństwa. Używają Internetu również do przekazywania
pogróżek wrogim państwom i pojedynczym osobom. Należy zaważyć, iż Internet jest
również wykorzystywany w sposób instrumentalny. Terroryści przy pomocy
globalnej sieci komputerowej znajdują precyzyjną lokalizację celów i sprecyzowane
dane czasowe.
Przestępczość zorganizowana z wielką chęcią korzysta z globalnej sieci
internetowej, gdyż ma ona wiele zalet. Oto kilka z nich:
 przypuszczalnie ogromne ilość odbiorców porozrzucana po całym świecie;
 natychmiastowy obieg informacji;
 prosty dostęp;
 anonimowość porozumiewania się;
 multimedialność;
 możliwość szybkiego rozpowszechniania propagandy;
 wygodny środek komunikowania się15.
Podsumowując, można zdefiniować terroryzm jako proces komunikacji oparty
na agresji oraz manipulacji. Aby uzyskać postawione sobie cele, terroryści są
zmuszeni uzyskać zaciekawienie społeczeństwa, a w tym celu są zmuszeni
skorzystać z dostępnych już kanałów komunikacyjnych bądź stworzyć własne. Atak
terrorystyczny jest bowiem posunięciem medialnym. Żeby móc wypełnić swoją rolę
musi być nieoczekiwany, gdyż tylko w takim przypadku może zyskać uwagę
społeczeństwa i wzbudzić strach i przerażenie.
4. Metody i sposoby ataków terrorystycznych
Metody stosowane przez terrorystów podlegają ciągłym zmianom oraz są stale
udoskonalane. Wywołane jest to dużą ilością czynników, oto kilka z nich:
 nieludzkość przeprowadzanych czynów;
 postęp techniki i nauki;
 zorganizowanie jednakowego, światowego frontu zwalczania terroryzmu;
 nowelizowanie technik eliminowania terroryzmu.
Z. Ciekanowski, B. Ulijasz, Zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej, PWSTE, Jarosław 2015, s. 127.
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W dzisiejszych czasach celem zamachów terrorystycznych nie jest zabicie
konkretnych ludzi, ale spowodowanie w czasie ataku jak największej ilości ofiar.
Dzisiejsi zamachowcy podążają za regułą, iż im więcej krwi podczas ataku, im więcej
okaleczonych ludzi tym lepiej. W istotny sposób nasiliła się bezduszność i brutalność
czynów. Terroryści dla wypełnienia swoich celów stosują ogromny wachlarz metod.
Do najistotniejszych należą:
 wybór celów i sposobów zamachów zwrócony na spowodowanie dużej ilości
ofiar;
 kompromitacja władz;
 pogróżka zastosowania broni masowego rażenia;
 przeprowadzanie operacji propagandowych;
 spotęgowanie poczucia zagrożenia oraz paniki wśród ludności;
 manipulacja ludźmi, a w szczególności młodzieżą, przeprowadzanie tak
zwanego ,,prania mózgu’’.
Zamachowcy często wybierają cele, które nie są zagrożeniem dla nich samych,
jak również cele ogólnie dostępne. Odstępstwem od tej reguły są terroryści
samobójcy. Zamachowcy wypatrują miejsc, w których przez dłuższy okres czasu
zostaną niezauważeni. Bardzo często są to lotniska międzynarodowe, stolice
państw, kurorty wypoczynkowe czy targi. Stosowane przez terrorystów formy
zamachów można uporządkować w grupy obejmujące formy zamachów mających
uniwersalne cechy, a różniące się jedynie detalami. Do grup tych będziemy
zaliczać:16
 ataki bombowe;
 zamachy samobójcze;
 rabunki i napaście;
 sabotaże;
 zamachy z wykorzystaniem środków niekonwencjonalnych;
 uprowadzenia osób;
 polityczne zabójstwa.
Metodą najczęściej stosowaną przez organizacje terrorystyczne jest zamach
bombowy. Wywołuje on znaczny efekt psychologiczny w porównaniu do innych
środków. Utworzenie ładunku wybuchowego jest proste do wykonania w porównaniu
do innych środków. Bomby wykonane przez zamachowców są tanie oraz posiadają
wystarczającą siłę rażenia. Narzędzia wybuchowe będące podstawą zamachów
bombowych terroryści mogą używać jako: miny pułapki, bomby i ładunki niewielkich
rozmiarów, pojazdy wybuchowe i tzw. żywe bomby17.
5. Cyberterroryzm jako nowe oblicze terroryzm
W obecnych czasach terroryzm jest jednym z głównych zagrożeń dla porządku
i bezpieczeństwa publicznego. Określenie terroryzmu jest niełatwe do
zdefiniowania, ale na ogół w większości definicji ukazują się uniwersalne cechy, do
których należą: lęk, przemoc, groźba, panika, destabilizacja państwa czy brak
powiązania między zamachowca a ofiarą. W XX wieku nastąpiło nasilenie postępu
cywilizacyjnego w procesach generowania i udzielania informacji. Rozwój ten
J. Cymerski, Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej, Akademia Humanistyczna im.
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2013, s. 111.
17
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wspiera nowe oblicza terroryzmu, a więc cyberterroryzmu. w dzisiejszych czasach
Internet stał się najważniejszym i ogólnodostępnym medium. Jest on obecny
w prawie wszystkich dziedzinach naszego życia codziennego. Powinno się jednak
pamiętać, iż Internet nie jest tylko narzędziem, które ułatwia życie, lecz niesie ze
sobą multum niebezpieczeństw. Internet daje członkom organizacji terrorystycznych
bardzo wiele możliwości. To właśnie za pomocą Internetu pomimo odległości, jakie
często ich dzielą mogą w szybki sposób przygotowywać się do ataku, informować
się nawzajem, prowadzić zsynchronizowane akcje terrorystyczne lub gdyby coś
poszło nie tak w szybko i bezproblemowo zakończyć akcję.
Cyberterroryzm jest bardziej opłacalny dla organizacji terrorystycznych aniżeli
tradycyjne zamachy. Posługiwanie się siecią jest relatywnie bezpieczne. Przy tego
typu atakach nie potrzebne są wielkie wkłady finansowe ani śmierć terrorystów
w zamachach samobójczych. Co więcej, każde działanie w Internecie uzyskuje
wielką popularność. Jednakże pomimo korzyści wynikających z użycia sieci
organizacje terrorystyczne nie używają zbyt często tego nurtu terroryzmu, gdyż atak
ten nie jest w stanie doprowadzić do śmierci setek ofiar oraz wywołania paniki
i przerażenia wśród społeczeństwa, a na tym jak wiadomo zamachowcom zależy
najbardziej.
Organizacje terrorystyczne używają Internetu również do celów
manipulacyjnych, propagowania wrogości oraz do przeprowadzania wojny
psychologicznej. W ostatnich czasach popularnym stało się publikowanie
w Internecie przez zamachowców filmów bądź zdjęć z egzekucji lub filmów
z uprowadzonymi zakładnikami. Współczesny terroryzm przybiera bardzo dużo
postaci, a wszystkie te niebezpieczeństwa wzmagają się wraz z rozwojem
technicznym. Zjawisko to bezsprzecznie jest zagrożeniem, które obejmuje swym
zasięgiem cały świat, ponieważ Internet jest siecią globalną, ponadpaństwową. Im
dany kraj jest bardziej skomputeryzowany i idzie z postępem technicznym tym
większe jest prawdopodobieństwo, że może stać się przedmiotem ataku
cyberterrorystycznego.
W czasach społeczeństwa informatycznego cyberterroryzm nieopodal
cyberszpiegostwa oraz cyberprzestępczości jest głównym zagrożeniem i wyzwaniem dla bezpieczeństwa teleinformatycznego społeczności międzynarodowych. Cyberterroryzm określany jest jako zjawisko o prężnie nasilającej się
charakterystyce. Cyberterroryzm jest zjawiskiem z pogranicza różnorodnych
dyscyplin takich jak:
 bezpieczeństwo teleinformatyczne;
 technologie informatyczne i teleinformacyjne;
 bezpieczeństwo osobowe;
 bezpieczeństwo fizyczne;
 regulacje prawne narodowe i międzynarodowe;
 dane osobowe18.
Bardzo trudno jest zdefiniować pojęcie cyberterroryzmu, gdyż do tej pory nie
ma konkretnego określenia terminu terroryzm. Nieustannie obowiązujące jest
bowiem powiedzenie, iż dla jednych osoba będąca terrorystą dla drugich jest osobą
walczącą o wolność. Nie mniej jednak po raz pierwszy określenia cyberterroryzm
R. Białoskórski, Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku zarys problematyki, Wyd.
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2011, s. 54.
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użył w latach 80. ubiegłego wieku Barry Collin. Według niego cyberterroryzm to
świadome wykorzystanie systemu informacyjnego, sieci komputerowej lub jej części
składowych w celu wsparcia lub ułatwienia terrorystycznej akcji19. Do
najpopularniejszych definicji cyberterroeyzmu w dzisiejszych czasach należą:
 cyberterroryzm to połączenie pojęcia cyberprzestrzeni i terroryzmu. To
groźba lub bezprawny atak wymierzony w system informatyczny lub
zgromadzone dane, w celu zastraszenia czy wymuszenia na władzach
państwowych lub jej przedstawicielach ustępstw lub oczekiwanych
zachowań, w celu wsparcia określonych celów (Denning, 2000);
 działania blokujące, niszczące lub zniekształcające w stosunku do informacji
przetwarzanej, przechowywanej i przekazywanej w systemach
teleinformatycznych oraz niszczące te systemy (Kośla, 2002);
 polityczne umotywowania, przemyślana działalność grup narodowych lub
innych wrogich sił wymierzona przeciw informacji, systemom
komputerowym, programom i danym, która powoduje straty cywilne
(Verton,2004);
 cyberterroryzm to przemyślany, politycznie umotywowany atak, skierowany
przeciw informacjom, systemom komputerowym, programom i danym, który
prowadzi do oddziaływania na nie militarne cele, przeprowadzony przez
grupy narodowościowe lub przez tajnych agentów (Pollit, 2005);
 działania terrorystyczne w cyberprzestrzeni (Sienkiewicz, 2009) 20.
Rozpatrując cyberterroryzm na płaszczyźnie prawa karnego, można stwierdzić,
że jest uważany za czynność związaną z informatyką, która posiada jeden z dalej
wymienionych celów:
 nastraszenie, sterroryzowanie dużej ilości osób;
 wywieranie nacisku na rząd państwa lub instytucję międzynarodową w celu
podjęcia lub odstąpienia od sprecyzowanego działania;
 sprowokowanie znaczących zaburzeń, nieprawidłowości w ustroju albo
gospodarce danego państwa;
 pogróżka dopuszczenia się takiego czynu.
Aby atak można było uznać za cyberterrorystyczny, obowiązkowe jest
zastosowanie systemu teleinformatycznego albo jakiegokolwiek urządzenia
elektronicznego.
Na podstawie zaprezentowanych wyżej definicji zjawiaska cyberterroryzmu
można spostrzec, że cyberterroryzm pojawia się, wtedy gdy:
 obiektem ataku są dane, komputery lub systemy teleinformatyczne;
 generuje on niekorzystne skutki, degradacje;
 powoduje poczucie paniki, strachu;
 mamy do czynienia z politycznie motywowanym zamachem, wykonywanym
przy pomocy sieci teleinformatycznych;
 dochodzi do wykorzystania systemów komputerowych oraz telekomunikacyjnych celem przeprowadzenia cyberataku21.

Tamże, s. 55.
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Cyberterroryzm jest szczególną grupą zagrożeń, która dotyczy czynności
związanych z systemami teleinformatycznymi w celu osiągnięcia założonych celów
terrorystycznych. Bardzo często za atakami cyberterrorystycznymi stoją osoby
niedoświadczone, amatorzy, pasjonaci komputerów, którzy weryfikują swoje
umiejętności. Ataki cyberterrorystyczne są coraz bardziej popularne, ponieważ
czynią sprawcę niezauważalnym w czasie ataku, uderzenie w cel dokonuje się przy
niedużych kosztach, a przede wszystkim jest bardzo trudne do zdemaskowania.
Ataki te są bezpieczne dla hakerów, ponieważ nie musza oni stosować zakazanych
i nielegalnych środków stwarzających niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia.
Kolejną z korzyści jest sposobność długoterminowego działania bez wykrycia.
Cyberterroryzm przyjmuje trzy podstawowe formy, do których należą:
 włamania, czyli bezprawne uzyskiwanie, likwidowanie lub przekształcenia
danych oraz zablokowanie serwerów, co powoduje przekształcenie lub
awarię systemów operacyjnych i dokonywanie wielorazowych połączeń
z atakowanego serwera;
 wirusy, czyli oprogramowania, które funkcjonują na niekorzyść użytkownika
wbrew jego woli. Mogą spowodować najprzeróżniejsze skutki, ale zazwyczaj
są zaprogramowane by zepsuć systemy operacyjne, bazy danych
unieruchomić systemy zabezpieczające;
 atak konwencjonalny, bazuje na rzeczywistym defekcie części serwerów,
systemów komputerowych oraz różnego rodzaju infrastruktury. Atak taki
może prowadzić do chwilowego zastoju systemu lub bezpowrotnemu
zanikowi danych.
6. Formy i metody cyberterrorystyczne
Celem modelowego ataku cyberterrorystycznego są w szczególności
oprogramowania zwane również software wroga albo sprzęt komputerowy oraz
systemy informacyjne. Zważywszy na zróżnicowane kryteria opisu tego zjawiska nie
ma jednorodnej klasyfikacji szczegółowo opisującej sposoby przeprowadzania akcji
w cyberprzestrzeni. Jedną z metod klasyfikacji stanowi lista kategorii działań
w cyberprzestrzeni opracowana przez W. Cheswicka oraz S. Bellovina:
 Social engineerin- korzystanie z niefachowości osób posiadających dostęp
do systemu;
 Steal passwords – pozyskanie haseł dostępu do sieci;
 Authentication faillures – korzystanie z niedoborów w zbiorze reguł
nawigujących rotacją informacji między dwoma lub całym szeregiem
niezależnych urządzeniami lub procesami;
 Bugs and backdoors – korzystanie z systemu bez dodatkowych pozwoleń
lub wykorzystywanie oprogramowania wywodzącego się z nielegalnych
źródeł;
 Information leakage – uzyskanie informacji przeznaczonych tylko dla
administratora, konicznych dla odpowiedniego funkcjonowania sieci;
 Denial od service – przeszkodzenie w użytkowaniu z systemu jego
eksploatatorów22.
F. Cohen sporządził swój wykaz typów działania w cyberprzestrzeni.
Wyodrębnił on następujące formy działania:
Tamże, s. 281.
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Corruption – nieuprawnioną zmianę postępowania;
Denial – kiedy komputer lub sieć nie klasyfikuje się do ekspoloatacji;
Leakage - kiedy komunikat, wiadomość ukazała się tam gdzie nie
powinna23.
Bardzo wielu profesjonalistów podkreśla, iż czynności które dzieją się
w cyberprzestrzeni niełatwo jest przyporządkować do jednej kategorii, ponieważ
zawierają się one w wielu aspektach. Taka perspektywa umożliwiła D. Parkerowi
oraz P. Neumannowi stworzyć kolejny wykaz form ataków cybernetycznych. Należą
do nich między innymi:
 External Information Theft – lustrowanie i kradzież, przywłaszczenie
informacji przez osobę spoza systemu;
 External Abuse of Resources – zniszczenie twardego dysku;
 Masquerading – przedstawianie się jako ktoś kim się nie jest;
 Pest Programs – zainstalowanie szkodliwego oprogramowania, programu;
 Bypassins Authentication or Authority – rozszyfrowanie haseł;
 Authority Abuse – fałszowanie, podrabianie danych;
 Abuse Through Inaction - umyślne sprawowane złego zarządzania;
 Indirect Abuse – eksploatacja innych systemów do opracowania złośliwych
programów24.
Przedstawiona powyżej klasyfikacja dość szczegółowo charakteryzuje różnego
rodzaju ataki cybernetyczne. Na podstawie tej klasyfikacji można spostrzec jak
wieloaspektowym i czynnym zjawiskiem jest cyberterroryzm. Analiza ta dowodzi
również jak rozwój technologii wpływa na nowe rodzaje ataków podejmowane przez
hakerów.
Analizując problemy związane z cyberterroryzmem nie można zignorować
kwestii połączonych z metodami ataków na systemy i obiekty informatyczne.
W dzisiejszych czasach możliwość wystąpienia ataku cyberterrorystycznego
jest bardzo duża. Wyzwanie stanowi zdolność do wykrywania zamachów
cyberterrorystycznych oraz ochrona przed ich oddziaływaniem. Kwestie dotyczące
ataków cybernetycznych dotyczą prawie każdego człowieka na ziemi. Nasuwa się
więc pytanie czy jesteśmy w stanie uniknąć ataków cybernetycznych? Specjaliści
wskazują, iż wojna informatyczna jest bardzo dużym zagrożeniem dla ludzi. Ataki
hakerów są w stanie unieruchomić infrastrukturę państwa. Internet daje możliwość
bezgranicznej komunikacji. Mimo iż hakerzy rozproszeni są po całym świecie
i zamieszkują różne państwa, to właśnie dzięki globalnej sieci są w stanie obmyślić
i wykonać atak. Internet tworzy zatem podłoże, które ułatwia przestępcom
podejmowanie akcji a jednocześnie utrudnia ich unicestwienie.
Podsumowanie
Celem priorytetowym niniejszego opracowania było zaprezentowanie
szerokiego zjawiska, jakim jest terroryzm jak również zobrazowanie skutków
wywołanych tym zjawiskiem.
Reasumując można stwierdzić, iż terroryzm jest zjawiskiem nieregularnym oraz
dynamicznym, przejawiającym się pod wieloma postaciami. Z ogromnymi
komplikacjami przekazuje się określenia dotyczące tego zjawiska. Dowodzić temu
Tamże.
M. Marczewska-Rytko, Haktywizm …dz.cyt., s. 282.
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mogą liczne próby skomponowania jednorodnej definicji na płaszczyźnie prawa
międzynarodowego. Terroryzm przekształca się w skutek rozwoju cywilizacyjnego,
a w szczególności pod wpływem postępu technicznego. Terroryści doskonale
wykorzystują środki masowego przekazu oraz współczesne techniki komunikowania
się. w dzisiejszych czasach terroryści mogą osiągnąć swój cel nie wychodząc
z własnego domu. Do przeprowadzenia ataku wystarczy im jedynie Internet. Ciężko
mówić tu o tradycyjnym wykorzystywaniu przemocy, jednakże nowy nurt, jakim jest
cyberterroryzm stał się bardzo poważnym problemem w skali światowej.
Pomimo iż istnieje wiele definicji terroryzmu można przyjąć, iż jest to zjawisko,
które oznacza szantaż zastosowania przemocy, sposób walki lub strategię
otrzymywania założonych celów.
Na podstawie przeprowadzonych badań jak również w licznej literaturze
przedmiotu należy przyjąć, że terroryzm cechuje kilka elementów, którymi są:
 nieprzewidywalność działania sprawców;
 losowy wybór ofiar;
 umyślność działania;
 pragnienie spowodowania psychicznych skutków u świadków ataków;
 zamach obmyślony jest tak, aby przykuć uwagę i dzięki uzyskanemu
rozgłosowi rozpowszechnić stosowne przesłanie.
W dzisiejszych czasach nie ma takiego państwa, które nie obawiałoby się ataku
terrorystycznego, konwencyjnego bądź ataku przy użyciu nowych form. Świat,
w którym żyjemy jest niestabilny, przepełniony niebezpieczeństwami, z którymi
państwa nie do końca mogą sobie poradzić. Terroryzm nie był, nie jest oraz nigdy
nie będzie zjawiskiem jednorodnym. Jest on zróżnicowany pod względem
politycznym, religijnym oraz lokalnym.
Streszczenie
W artykule pod tytułem Terroryzm jako zagrożenie współczesnego świata,
zostały poruszone kwestie dotyczące podstawowych zagadnień terroryzmu.
Pokrótce omówiono genezę oraz typologię terroryzmu. Ponadto zostały
przedstawione metody i sposoby ataków terrorystycznych, a także powiązania
między terroryzmem a środkami masowego przekazu.
W dalszej części opracowania dotyczy nowego zjawiska, jakim jest
cyberterroryzm. Zaprezentowano genezę cyberterroryzmu oraz zagrożenia jakie
niesie za sobą to zagrożenie, a także przedstawiono formy i metody
cyberterroryzmu.
Słowa kluczowe: cele, cyberterroryzm, ekoterroryzm, społeczeństwo,
terroryzm
Summary
In the article titled Terrorism as a threat to the modern world, issues related to
the basic issues of terrorism were raised. The genesis and typology of terrorism are
briefly discussed. In addition, methods and methods of terrorist attacks as well as
links between terrorism and mass media have been presented.
In the further part of the study concerns a new phenomenon, which is
cyberterrorism. The genesis of cyberterrorism and the threats posed by this threat
are presented, as well as the forms and methods of cyberterrorism.
Key words: goals, cyberterrorism, ecoterrorism, society, terrorism
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Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W CYBERPRZESTRZENI W XXI
WIEKU
Wstęp
Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacyjnego jest
obecnie jednym z ważniejszych zadań, które stoją przed współczesnym
państwem i poszczególnymi jego instytucjami. Ważne jest także, aby zapewnić
obywatelom dostęp do odpowiedniej edukacji w tym zakresie, by sami mieli
świadomość tego, w jak dużym stopniu poziom tego bezpieczeństwa jest
uzależniony od działań, które podejmują na co dzień.
Celem artykułu jest wskazanie jakie rozwiązania są podejmowane obecnie
i jakie są ich założenia i rola w tworzeniu całego systemu zapewniającego
bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
1. Cele i istota cyberbezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo jest postrzegane jako zapobieganie uszkodzeniom,
ochronie jak i perspektywie przywrócenia pełnej zdolności do właściwego
funkcjonowania komputerów, a także systemów łączności elektronicznej lub
określonych usług komunikacji, która ma miejsce w cyberprzestrzeni. Z drugiej
strony jest to również ochrona wszystkich informacji, które uwzględnione są
w przestrzeni komunikacji elektronicznej, a która zapewnia poufność przy
jednoczesnym uwierzytelnieniu osób, które są do tego upoważnione 1. Zwykle
odnosi się ono do trzech, zupełnie niezależnych poziomów 2:
 ochrona komputerów, nośników pamięci oraz wszystkich informacji,
które są w nich zawarte;
 zdolność zapewnienia odpowiedniej ochrony przed atakami, które
wynikają z wewnętrznych regulacji jak i z zabezpieczeń cybernetycznych;
 proces edukacji oraz ciągłe szkolenia podnoszące poziom posiadanych
umiejętności i wiedzy – ważne jest, by dopasowane były one do
dynamicznie zmieniającego się otoczenia.
Najważniejszym celem i założeniem cyberbezpieczeństwa jest ochrona
cyberprzestrzeni, a także wszystkich jej zasobów. Odnosi się zatem do działań
powiązanych z komputerem, systemem komunikacji elektronicznej oraz do
usług, które są realizowane przy ich pomocy jak i przy użyciu łączności
elektronicznej oraz bezpieczeństwa informacji. Obejmuje ona zarówno ochronę
sieci komputerowych, reagowania na ataki jak i koordynowanie gotowości do

K. Midor, Technologia informacyjna w obszarze cyberbezpieczeństwa państwa i społeczeństwa,
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 6/2017, s. 75-80.
2
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podejmowania ataków, monitorowania sieci oraz wykrywania czy też
zapobiegania występującym atakom 3.
Projektując działania z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego konieczne
jest uwzględnienie szeregu dodatkowych uwarunkowań. Zalicza się do nich
następujące założenia 4:
 informacja jest zasobem o charakterze strategicznym dla każdego
państwa;
 informacja oraz wynikająca z niej wiedza czy technologie informatyczne
będą podstawowym czynnikiem wytwórczym;
 szeroko rozumiany sektor informacyjny odpowiada za tworzenie
znacznej części dochodu narodowego;
 wszystkie procesy decyzyjne w pozostałych sektorach gospodarki oraz
życia społeczne są o wiele bardziej uzależnione od systemu
przetwarzania oraz przesyłania poszczególnych informacji;
 wszelkie zakłócenia prawidłowości działania poszczególnych systemów
informacyjno-sterujących nie wiąże się z koniecznością ponoszenia
większych nakładów materialnych;
 rywalizowanie między poszczególnymi przeciwnikami przenosi się coraz
częściej na płaszczyznę walki mającej charakter informacyj ny;
 technologie informatyczne są ważnym
elementem
działania
bezpieczeństwa państwa, w tym również sił zbrojnych;
 media masowe mogą być stosowane jako narzędzia skutecznego
zakłócania informacyjnego.
2. Zagrożenia i ich źródła
Postęp technologiczny pozwala na to, by systemy informatyczne gromadziły
niemal nieograniczone ilości danych. W efekcie tego konieczne jest
podejmowanie bardziej zintensyfikowanych działań, które zwiększą poziom
bezpieczeństwa 5. Jest to szczególnie ważne, ze względu na zwiększająca się
systematycznie liczbę incydentów naruszających bezpieczeństwo. Tylko
w latach 2013-2014 ich liczba zwiększyła się nawet o 48% 6. Mimo to wiele
organizacji nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, kto stanowi zagrożenie i jak
często jest na to narażona 7. Doskonale obrazuje to wykres nr 1.
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Wykres 1. Źródła incydentów odnoszących się do bezpieczeństwa

Źródło: Strona internetowa: https://odo24.pl/blog-post.bezpieczenstwo-wcyberprzestrzeni-zarys-problemu-wyzwania-i-zagrozenia (dostęp: 28.06.2019).
Okazuje się, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych są
sami pracownicy – głównie ci obecni, ale również byli pracownicy czy też
partnerzy biznesowi i dostawcy, konsultanci czy dostawcy. Sporym źródłem
zagrożenia są też zachowania klientów.
Większość z tych zagrożeń wynika z braku świadomości, że dana osoba
zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny. Potwierdza to fakt, że firmy, które
zdecydowały się na wprowadzenie u siebie programów budowania świadomości
w zakresie bezpieczeństwa, najczęściej zgłaszają zdecydowanie mniejsze straty
finansowe ponoszone z tytułu nieodpowiedzialnej działalności pracowników czy
innych podmiotów w Internecie 8. Jest to o tyle ważne, że żadne zabezpieczenie
nie będzie wystarczająco skuteczne, jeśli użytkownik nie będzie zachowywał się
ostrożnie i nie będzie przestrzegał ustalonych zasad 9.
Jednocześnie, poza wdrażaniem coraz bardziej nowoczesnych rozwiązań,
odnosi się również do tych starych i wypróbowanych, które sprowadzają się do
stosowania efektywnego programu antywirusowego (np. bezpłatny Comodo
Firewall, posiadający wbudowany moduł HIPS chroniący system przed trojanami,
keyloggerami oraz rootkityami, itp.) 10
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3. Rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa
Najprostszymi rozwiązaniami, które pozwalają na zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa są 11:
 zobowiązania pracowników do utrzymania w tajemnicy wszystkich
danych osobowych, z którymi muszą pracować w czasie wypełniania
swoich obowiązków służbowych;
 zwiększenie poziomu świadomości dotyczącej bezpieczeństwa danych;
 ustawienie monitorów komputera w taki sposób, aby inne osoby nie miały
wglądu;
 odpowiednie skonfigurowanie sieci Wi-Fi;
 przechowywanie w bezpiecznym miejscu wszystkich kopii zapasowych
danych osobowych – można je przechowywać w innym pomieszczeniu
lub poza siedzibą firmy;
 szyfrowanie danych na swoim komputerze;
 sformułowanie właściwego zakresu przetwarzania danych osobowych
przez pracownika;
 wdrożenie obowiązku noszenia identyfikatorów służbowych;
 niszczenie urządzeń, dysków oraz innych urządzeń elektronicznych
w taki sposób, by niemożliwym było odzyskanie z nich danych;
 odpowiednia ochrona posiadanych urządzeń mobilnych.
Jak zostało wskazane wcześniej, najważniejsze jest zwiększanie poziomu
świadomości pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
cybernetycznego. Im bardziej dana organizacja jest uzależniona od
cybertechnologii, tym większe jest zapotrzebowanie na pracowników specja lizujących się w zapewnieniu bezpieczeństwa w sieci, tak by chronić wszystkie
newralgiczne punkty systemu12. Zapewnienie odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa w sieci, konieczne jest podejmowanie szczegółowego planu
działania. Został on przedstawiony w tabeli nr 1.
Tabela 1. Cyberbezpieczeństwo
ramy cyberbezpieczeństwa
identyfikacja – ocena ryzyka
ochrona – opracowanie zabezpieczeń
wykrywanie – wczesne ujawnienie
reagowanie – podjęcie działań
działania odtworzone
funkcjonalności
11

–

przywrócenie

systematyczna analiza oraz plan
Przeprowadzenie szczegółowej analizy
ryzyka
Wykrycie potencjalnych słabych punktów
Opracowanie polityk i procedur
Wdrożenie odpowiedniego mechanizmu
kontroli dostępu i audytu
Stały monitoring w trybie całodobowym
przez 365 dni w roku
Umożliwienie czynności audytowych
Przyjęcie stabilnego planu reakcji
Korelacja, analiza, selekcja i reakcja na
wykryte zdarzenia
Wdrożenie planu awaryjnego

Strona internetowa: https://odo24.pl/blog-post.bezpieczenstwo-w-cyberprzestrzeni-zarys-problemuwyzwania-i-zagrozenia (dostęp: 28.06.2019).
12
K. Midor… op. cit., s. 75-80.
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Wprowadzenie
ulepszeń
w
celu
zapobieżenia atakom w przyszłości

Źródło:
Strona
internetowa:
https://www.motorolasolutions.com/content/dam/msi/docs/pl_pl/services/cybersecurity_services_comprehensive_br
ochure_polish.pdf (dostęp: 27.06.2019).
Ochrona infrastruktury powinna sprowadzać się do pięciu etapów. Zalicza
się do nich13:
 ocena środowiska poprzez wszystkich zewnętrznych ekspertów
specjalizujących się w bezpieczeństwie, którzy posiadają kompleksową
wiedzę dotyczącą cybernetycznych oraz fizycznych słabych punktów
danego systemu bezpieczeństwa oraz zagrożeń;
 przygotowanie stabilnego planu zarządzania ogółem ryzyka oraz
eliminacji wykrytych najsłabszych punktów;
 aktywne monitorowanie całego systemu z perspektywy potencjalnych
zagrożeń – przez cały rok;
 maksymalizacja ciągłości podejmowanej działalności operacyjne, przez
wdrożenie poprawek w systemach oraz aktualizację poszczególnych
elementów oprogramowania, które są odpowiedzialne za utrzymanie
bezpieczeństwa;
 ciągłe weryfikowanie planów cyberbezpieczeństwa celem ograniczenia
pojawiających się zagrożeń.
Monitoring może być prowadzony na dwa sposoby. Z jednej strony możliwe
jest zlecenie tego zadania specjalnym analitykom ds. cyberzabezpieczeń, którzy
pracują dla firmy zewnętrznej. Ich zadaniem jest monitorowanie systemu klienta
przy użyciu najnowszych narzędzi analitycznych. To również międzysystemowa
korelacja zdarzeń oraz pozyskiwanie informacji niezbędnych do podejmowania
kompleksowej reakcji. Ważne jest również regularne identyfikacja, analiza oraz
rozwiązywanie potencjalnych incydentów cybernetycznych 14.
Z drugiej strony bezpieczeństwo można zapewnić poprzez prowadzenie
monitorowanie na miejscu, przy użyciu narzędzi, które zostały dostarczone przez
firmę zewnętrzną specjalizującą się w bezpieczeństwie. Do działań i rozwiązań,
które są tutaj stosowane zalicza się przede wszystkim indywidualny zestaw
narzędzi pozwalających na monitorowanie systemu w ramach wyszcze gólnionego środowiska sieci Klienta. powinno sprowadzać się to także do
regularnego aktualizowania pulpitów zawierających niezbędne informacje
pozwalające zespołowi klienta na identyfikowanie kluczowych zdarzeń
dotyczących bezpieczeństwa oraz podejmowanie właściwych działań – w tym
również przeglądu stanu systemu z poziomu strony startowej. Jednocześnie,
powinno się stosować narzędzia, które zapewniają całodobowy dostęp do
zespołu certyfikowanych ekspertów dostępnych w firmie 15.
13

Strona internetowa: https://www.motorolasolutions.com/content/dam/msi/docs/pl_pl/services/cybersecurity_services_comprehensive_brochure_polish.pdf [dostęp 27.06.2019 r.]
14
Strona
internetowa:
https://www.motorolasolutions.com/content/dam/-msi/docs/pl_pl/services/cybersecurity_services_comprehensive_brochure_polish.pdf [dostęp: 28.06.2019 r.].
15
Strona
internetowa:
Strona
internetowa:
https://www.motorolasolutions.com/content/dam/msi/docs/pl_pl/services/cybersecurity_services_comprehensive_brochure_polish.pdf
[dostęp:
28.06.2019 r.]
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W większości firm stosowane są różnego rodzaju formy zabezpieczeń, które
osiągnęły zróżnicowany poziom dojrzałości. Szczegóły zostały przedstawione na
wykresie.
Wykres 2. Dojrzałość poszczególnych obszarów zabezpieczeń w swoich
organizacjach

Źródło: Strona internetowa: https://greywizard.com/tarcza/cdn [dostęp:
27.06.2019 r.]
Najwyższym poziomem dojrzałości cechuje się wdrożenie programów
zapewniających ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, a także
bezpieczeństwo styku z siecią internet. Na dobrym poziomie jest t akże
reagowanie na incydenty bezpieczeństwa czy też wdrożenie specjalnych planów,
dzięki którym możliwe jest zapewnienie ciągłości działania 16.
Inne rozwiązania, które są wdrażane celem podniesienia poziomu
bezpieczeństwa w firmie 17:
 zarządzanie tożsamością i dostępem;
 bezpieczeństwo sieci wewnętrznej;
 ochrona przed wyciekami danych (DLP);
 klasyfikacja i kontrola aktywów;

Strona internetowa: https://greywizard.com/tarcza/cdn [dostęp: 27.06.2019 r.]
Ibidem.

16
17
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programy podnoszenia świadomości pracowników w zakresie bezpie czeństwa;
zarządzanie podatnościami;
bezpieczeństwo w procesach wytwarzania oprogramowania;
zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń mobilnych;
zarządzanie bezpieczeństwem partnerów biznesowych.

4. Regulacje prawne
Rozwiązaniem, o którym należy tutaj wspomnieć jest wprowadzona
Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP. Uwzględnia ona zestaw strategicznych
kierunków działań, które pozwalają na zagwarantowanie odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa RP w sieci. Powinna być również traktowana jako
podstawa koncepcyjna, która pozwala na zapewnienie spójnego oraz
kompleksowego podejścia do wszystkich zagadnień związanych z cyberochroną.
Jest swoistym punktem odniesienia dla działań prowadzonych przez podmioty
administracji publicznej, służby bezpieczeństwa jak i porządku publicznego czy
też siły zbrojne, sektor prywatny oraz wszystkich obywateli. W ten sposób
zapewnia bazę wyjściową do tworzenia bardziej precyzyjnej ochrony wszystkich
podmiotów18.
Ciekawym rozwiązaniem wydaje się również wprowadzenie usług
łowieckich – hunting. Jest to propozycja opierająca się na założeniu, które
pojawia się często w wielu instytucjach – że prędzej czy później nastąpił
włamanie. Chcąc mu przeciwdziałać należy nie tylko mu zapobiegać, ale również
maksymalnie skrócić okno czasowe pozwalające na jego szybkie wykrycie
i ograniczenie ewentualnych strat. Dlatego też konieczne jest tworzenie zupełnie
nowych usług, w tym powołanie zespołów bezpieczeństwa mających za zadane
regularne sprawdzanie sieci wybranego podmiotu celem wykrycia ewentualnych
ataków czy zagrożeń 19. Jest to również ważna wiedza nie tylko techniczna, ale
i zdolność obywatelska. Z tego też względu zagadnienia związane
z cyberbezpieczeństwem powinny być uwzględnione na wszystkich poziomach
edukacji. Szkoła musi zapewniać młodym ludziom nie tylko zaznajomienie się
z działaniem cyberprzestrzeni, ale również zrozumienie jej zagrożeń i możliwość
właściwej profilaktyki i ochrony – nie tylko w aspekcie technologicznym, ale
również społecznym 20.
Instytucją, która zajmuje się zapewnieniem odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa w sieci jest CERT (ComputerEmergencyResponse Team), czyli
zespół reagowania na incydenty, który utworzono w 1996 roku 21. Jego
najważniejszym celem jest obsługa incydentów bezpieczeństwa oraz
podejmowanie współpracy z identycznymi podmiotami zagranicznymi.
Do najważniejszych zadań zespołu zalicza się22:
 rejestrowanie oraz obsługa wszelkich zdarzeń, które mogą naruszać
bezpieczeństwo w Internecie;

System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, Warszawa 2015, s. 34-38.
Ibidem, s. 94-99.
20
K. Midor, op. cit., s. 75-80.
21
Raport Roczny z działalności, CERT Polska 2017, s. 7-10.
22
Ibidem.
18
19
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wykrywanie oraz analizowanie zagrożeń, które są wymierzone w polskich
internautów i które zagrażają domenie .pl.;
 aktywne i szybkie reagowanie w przypadku kiedy pojawią się
bezpośrednie zagrożenia dla polskich użytkowników – prywatnych jak
i publicznych i różnego rodzaju podmiotów gospodarczych;
 uczestniczenie w krajowych oraz międzynarodowych projektach
powiązanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym;
 prowadzenie działań badawczych dotyczących wykorzystywanych metod
wykrywania incydentów bezpieczeństwa, a także analizy złośliwego
oprogramowania oraz systemów wymiany danych o zagrożeniach;
 rozwijanie swoich narzędzi do tego, by wykrywać, monitorować,
analizować oraz testować wszelkie narzędzia pozwalające na
zwiększenie poziomu ochrony bezpieczeństwa;
 regularne publikowanie raportów CERT Polska;
 prowadzenie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym, które
mają podnosić poziom świadomości dotyczącej bezpieczeństwa
teleinformatycznego.
Zadaniem edukacji jest pozytywne kształtowanie obecności jednostki
w cyberprzestrzeni. Odbywa się to głównie poprzez wskazanie na dobry lub zły
model stosowanego zachowania. Sprawozdawczość medialna dotycząca
cyberprzestępczości może być zbyt eksponowana. Jednak to poziom wiedzy
oddziałuje na zachowania pracowników. Odnosi się to nie tylko do
wykorzystywania komputerów do wykonywania swoich obowiązków, ale równie
do utrzymania odpowiedniego poziomu prywatności i umiejętności jej ochrony 23.
Okazuje się, że najmniej skutecznym rozwiązaniem i narzędziem
pozwalającym na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa są przepisy znowelizo wanego kodeksu karnego. Nawet po dostosowaniu ich do reguł uwzględnionych
w Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości (z 2001 roku) nie była ona
wystarczająca. Uwzględniała jedynie penalizację przestępstw komputerowych
jak i przestępstw, które mogą godzić w bezpieczeństwo systemów
informatycznych 24. Często okazuje się jednak, że popełniony czyn znacznie
wychodzi poza ramy zdefiniowanego przez kodeks karny czynu przestępczego.
W skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do konieczności
wprowadzenia stanu wyjątkowego 25.
Dopiero w Strategii Bezpieczeństwa RP z 2014 roku cyberbezpieczeństwo
jest jednym z celów strategicznych w zakresie bezpieczeństwa. Szczególną
wagę przywiązywano tutaj do funkcjonowania systemu teleinformatycznego RP
z uwzględnieniem jego dostępności, a także integralności i zachowania
poufności wszystkich danych 26.
Odrębnym narzędziem jest stosowanie Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni
RP. Jej najważniejszym celem strategicznym jest osiągnięcie akceptowanego
poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa, które będzie realizowane
K. Midor… op.cit., s. 75-80.
M.Grzelak, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu,
Bezpieczeństwo Narodowe, 22/2012, s. 132-135.
25
Ibidem, s. 132-135.
26
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
Warszawa 2014, s. 12.
23
24
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poprzez budowanie odpowiednich ram organizacyjno-prawnych, a także
systemu efektywnej koordynacji i wymiany informacji między poszczególnymi
użytkownikami działającymi w ramach określonej cyberprzestrzeni RP 27. Cel ten
został wyznaczony również w Rządowym programie ochrony cyberprzestrzeni
RP na lata 2011–2016, a także w Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016–2020.
W Strategii podkreślono, że wszelkie działania mające na celu poprawę
poziomu bezpieczeństwa, powinny rozpocząć się od wprowadzenia
odpowiednich zmian prawnych. Dlatego też niezbędne jest dokonanie
szczegółowego przeglądu wszystkich przepisów prawnych, które obecnie
obowiązują. W dalszej kolejności należy doprowadzić do ich harmonizacji oraz
zwiększenia skuteczności działania czy też poprawy przepływu informacji między
każdym kto jest zaangażowany w aktywne tworzenie krajowego systemu
cyberbezpieczeństwa 28.
Kluczowe wydaje się tutaj wprowadzenie założeń uwzględnionych
w Dyrektywie NIS. Uwzględnia ona bowiem wszystkie wymagania
bezpieczeństwa dotyczące podmiotów zarówno państwowych jak i prywatnych
z sektorów: energetycznego, transportowego, a także bankowości czy
infrastruktury rynków finansowych, służby zdrowia, zaopatrzenia w wodę oraz
całej infrastruktury cyfrowej. Zagwarantowanie właściwego poziomu
skuteczności stworzonego systemu cyberbezpieczeństwa wiąże się bowiem
z koniecznością dołączenia do niego całego sektora publicznego, a także
telekomunikacyjnego. Ważne jest również uwzględnienie tych kwestii, które
odnoszą się do usług zaufania oraz usług publicznych, które są świadczone
przez szeroko rozumiany sektor prywatny. Jednocześnie Dyrektywa NIS wdraża
minimalne wymagania przeznaczone dla dostawców wszystkich usług
cyfrowych, czyli poszczególnych internetowych platform handlowych jak również
wyszukiwarek internetowych oraz wszelkich usług przetwarzania w chmurze 29.
Jednocześnie, mając świadomość tego, że nieustannie rozwija się
społeczeństwo informacyjne, zwiększa zakres elektronicznej administracji oraz
gospodarki cyfrowej oraz w świetle zagrożeń w cyberprzestrzeni koni eczne jest
wzmocnienie wszystkich struktur krajowych obowiązujących w ramach
krajowego systemu ochrony cyberprzestrzeni.
Kluczowym zadaniem poszczególnych organów państwowych jest
zdefiniowanie konkretnego zakresu odpowiedzialności całego podmiotu
koordynującego ten system, a także wyszczególnienia obowiązków oraz
uprawnień przypisanych poszczególnym uczestnikom systemu jak metodom
oddziaływania uprawnionego koordynatora na każdy innych podmiot. Konieczne
jest także ustalenie kompetencji organów właściwych, które są odpowiedzialne
za pełnienie nadzoru nad systemami teleinformatycznymi w sektorach, gdzie
świadczy się usługi zarówno kluczowe jak i cyfrowe 30.

27

Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
Warszawa 2013, s. 8
28
Strategia cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020, s. 9-14.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
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Rozbudowa całego tego systemu odnosi się również do systematycznego
poszerzania struktur, które odpowiadają za cyberbezpieczeństwo na poziomie
operacyjnym. Zalicza się do nich 31:
 Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCC);
 CSIRT Narodowy;
 sektorowe zespoły reagowania na zdarzenia (CSIRT sektorowe);
 centra wymiany oraz analizy informacji.
Dodatkowo, ważne jest wprowadzenie jeszcze na poziomie prawodawstwa
właściwych struktur tych jednostek. Konieczne jest w tym przypadku
usprawnienie procesu przepływu informacji oraz doprecyzowanie wszelkich
powiązań, które występują pomiędzy każdym interesariuszem. Ważne jest, by
doprowadzić do zniwelowania pewnej niechęci, która cechuje każdy podmiot,
a która odnosi się do dzielenia się informacjami. Poszczególne podmioty
stosunkowo niechętnie dzielą się informacjami dotyczącymi zauważonych
zagrożeń, a także incydentów czy też szacowania strat. Dlatego też ważne jest
opracowanie czy też rozbudowanie krajowej sieci CSIRT 32:
 narodowy;
 sektorowy;
 komercyjny;
 przedsiębiorców.
W ten sposób można doprowadzić do sytuacji, w której wymieniałyby się
one wszystkimi informacjami na temat zagrożeń bezpieczeństwa oraz wszelkich
incydentach, które pojawiają się w konkretnym sektorze lub w dziale
administracji.
Należy tutaj podkreślić, że wszystkie działania, które są prowadzone
w cyberprzestrzeni zostały włączone w planowanie operacyjne. Są one częścią
operacji, które są podejmowane przez SZ RP samodzielnie oraz w zespole
sojuszniczym czy też koalicyjnym. W ten sposób dąży się do tego, by
udoskonalić wszystkie struktury wojskowe, które gwarantują efektywne
planowanie, a także dowodzenie czy zarządzanie zasobami, jak i umiejętnościami oraz zdolnościami. Planowane jest także zwiększenie poziomu
kwalifikacji, poprzez prowadzone szkolenia wewnętrzne i wysoko wyspecjalizowane szkolenia zewnętrzne, które przygotowane są w odpowiedzi na
generowane przez resort obrony narodowej potrzeby i oczekiwania 33.
Istotnym aktem prawnym jest również Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dotyczącej identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznych: „celem przytoczonego rozporządzenia jest m.in. zapewnienie
wzajemnego uznawania akceptacji elektronicznej identyfikacji przez państwa
członkowskie, ujednolicenie ram prawnych świadczenia usług zaufania oraz
prowadzenie nadzoru nad dostawcami usług w UE czy zapewnienie uznawania
usług zaufania związanych z transakcjami elektronicznymi oraz uwierzytelnianiem witryn internetowych” 34.
31

Ibidem.
Ibidem.
33
Ibidem.
34
A. Turbalska, Bezpieczeństwa państwa w cyberprzestrzeni, Wyd. WSEiI, Lublin 2017, s. 26-30.
32
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Warto tutaj podkreślić, że w rozporządzeniu wskazano kilka poziomów
bezpieczeństwa
obowiązującego
w
ramach
systemów
identyfikacji
elektronicznej. Zalicza się do nich poziom 35:
 niski – środek identyfikacji elektronicznej gwarantujący ograniczony
pozom zaufania względem podawanej czy też zgłaszanej tożsamości
wybranej osoby oraz może odnosić się do technicznych specyfikacji
i standardów lub procedur, których celem jest ograniczenie ryzyka
podszywania się czy też modyfikacji tożsamości;
 średni – odnosi się do środka identyfikacji elektronicznej, gwarantuje
średni poziom zaufania względem podawanej czy zgłaszanej tożsamości
wybranej osoby, charakteryzuje się w kontekście do technicznych
specyfikacji jak i standardów i procedur, które są z nim powiązane i które
odnoszą się do stosowanych zabezpieczeń mających na celu obniżenie
ryzyka podszycia się albo modyfikacji tożsamości;
 wysoki – gwarantuje wysoki poziom zaufania.
W sytuacji naruszenia bezpieczeństwa lub w przypadku chociażby
częściowej kompromitacji całego systemu identyfikacji elektronicznej, co może
wpływać na wiarygodność całego systemu trans granicznego uwierzytelnienia
systemu, państwo notyfikujące musi natychmiast zawiesić lub unieważnić to
uwierzytelnienie i powiadomić o tym wszystkie kraje.
Podsumowanie
Można więc powiedzieć, że system prawny oraz pozostałe elementy
składające się na system bezpieczeństwa informacyjnego, który ma za zadanie
chronić obywateli i wszystkie podmioty działające w ramach systemu, jest
dopiero rozwijany. Nie uwzględnia on jednak jeszcze wszystkich zagrożeń, a tym
samym nie stanowi efektywnego narzędzia pozwalającego na pr zeciwdziałanie
pojawiającym się niebezpieczeństwo. Dlatego też pozostałe rozwiązania,
przygotowywane zwykle przez niezależne organizacje czy też działania
podejmowane w ramach poszczególnych jednostek rządowych, są o wiele
bardziej dopasowane do rozwijających się zagrożeń. Są one na tyle elastyczne,
by móc dostosowywać się do zmieniających się uwarunkowań.
Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem
informacyjnym w cyberprzestrzeni w XXI wieku. Przedstawiono istotę cyberbezpieczeństwa oraz przedstawiono najważniejsze elementy charakterystycznych
dla tego zjawiska, skoncentrowano się także na omówieniu zagrożeń jakie się z nią
bezpośrednio wiążą. Przedstawiono najprostsze rozwiązania, które pozwalają na
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Wskazano te problemy, które najbardziej
zagrażają bezpieczeństwu jednostki. Omówiono również regulacje prawne oraz
zadania edukacji na pozytywne kształtowanie obecności jednostki w cyber przestrzeni, które odbywa się to głównie poprzez wskazanie na dobry lub zły
model stosowanego zachowania.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, edukacja, jednostka, model, zagrożenia
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dotyczącej identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznych.
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Summary
The article presents issues related to information security in cyberspace in the
21st century. The essence of cybersecurity was presented and the most important
elements characteristic for this phenomenon were presented, and the threats related
to it were also discussed. The simplest solutions that allow to increase the level of
security are presented. The problems that most threaten the safety of the individual
are indicated. Legal regulations and educational tasks for positive shaping of an
individual's presence in cyberspace are also discussed, which is mainly done by
pointing to a good or bad model of applied behawior.
Key words: safety, education, unit, model, threats
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Paweł OLBRYCHT
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
WSPÓŁCZESNE ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE W KONTEKŚCIE
BEZPIECZEŃSTWA
Wstęp
Jak pokazały ostatnie lata, terroryzm stanowi obecnie istotne zagrożenie dla
bezpieczeństwa międzynarodowego. Atak Al-Ka’idy na World Trade Center
w Nowym Yorku 11 września 2001 r., gdzie śmierć poniosło blisko trzy tysiące osób
sprawił, że społeczność narodowa, głównie pod przewodnictwem Stanów
Zjednoczonych, zdecydowanie zintensyfikowała swoje wysiłki w walce z tym
zjawiskiem. Walka ta ma wymiar zarówno militarny (m.in. interwencja tzw. koalicji
chętnych oraz NATO w Afganistanie) jak i polityczny, polegający na ścisłej
międzynarodowej współpracy, koordynacji swoich działań i wypracowywania
wspólnych stanowisk.
Jednak za początek współczesnego terroryzmu międzynarodowego uznaje się
22 lipca 1968 r., kiedy grupa terrorystów Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny
(jednej z frakcji wchodzącej w skład Organizacji Wyzwolenia Palestyny) uprowadziła
samolot izraelskich linii lotniczych El Al lecący z Rzymu do Tel Avivu1. Terroryści
w zamian za uwolnienie zakładników zażądali uwolnienia palestyńskich bojowników
o niepodległość przebywających w więzieniach. Od tego czasu datuje się ataki
terrorystyczne, wymierzone najczęściej w przypadkowe osoby, mające na celu
przede wszystkim wywołanie poczucia strachu.
Działania terrorystów są również nierozerwalnie związane z pokazywaniem ich
działalności w mediach. Odbywa się to z „korzyścią” dla obydwu stron, ponieważ
sprawcom zamachów zależy na docieraniu do jak najszerszego audytorium, po to,
aby wzbudzać w nim poczucie strachu. Mediom natomiast zależy na pełnieniu
funkcji edukacyjnej (przedstawianie społeczeństwu sposobów zachowania wobec
zagrożenia
terrorystycznego),
informacyjnej
(przekazywanie
informacji
o zamachach), oraz komercyjnej (większy zarobek dzięki zwiększonej oglądalności,
którą z pewnością zapewniają zdarzenia o charakterze terrorystycznym). Na
przestrzeni lat zmieniały się dominujące nurty działalności organizacji
terrorystycznych. Od końca lat 60. XX wieku dokonał się wielki postęp
technologiczny, również w przemyśle medialnym.
W związku z tym, pomimo, że wszystkim ugrupowaniom zależało na
wykorzystaniu środków masowego przekazu do wywoływania w społeczeństwie
określonego efektu psychologicznego (poczucia strachu), to używanie ich zmieniało
się wraz z rozwojem technologii.

M. Żuber, Terroryzm i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2013, s. 36.
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Klasyfikacja współczesnego terroryzmu
W literaturze istnieje wiele definicji terroryzmu2. We wszystkich opracowaniach
jego nieodłącznymi elementami są:
– bezprawność działań,
– nieodłączny polityczny lub religijny charakter,
– ma przede wszystkim wywołać poczucie strachu,
– ofiarami zamachów terrorystycznych są najczęściej przypadkowe osoby.
Istnieje również wiele kryteriów, wedle których dzielony jest terroryzm.
Najogólniejsze z nich przedstawiono w Tabeli nr 1.
Tabela 1. Podział ataków terrorystycznych ze względu na terytorium,
zastosowane środki i środowisko działania
terytorium

wewnętrzny (na terytorium
kraju)

zewnętrzny (na obszarze
więcej niż jednego kraju)

stosowane
środki

konwencjonalny (np. przy
użyciu broni palnej lub
materiałów wybuchowych)

środowisko
działania

lądowy (ataki na obiekty
znajdujące się na lądzie)

niekonwencjonalny
(obejmujący m.in proliferację
broni masowego rażenia
i cyberataki)
powietrzny (ataki na statki
powietrzne)

morski
(ataki na
jednostki
pływające)

Źródło: opracowano na podstawie M. Żuber, Terroryzm i przeciwdziałanie
zagrożeniom terrorystycznym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Lądowych. Wrocław 2013, s. 39-40.
Z punktu widzenia działań organizacji terrorystycznych stosuje się bardziej
szczegółową klasyfikację, obejmującą przyczyny oraz cele ich działań. Klasyfikację
tą przedstawiono w Tabeli 2.
Tabela 2. Podział wybranych współczesnych ugrupowań terrorystycznych
według kryterium nurtu działania
nurt
separatystycznonarodowościowy
anarchistyczno-lewacki

skrajnie lewicowy
ekstremizm
narodowowyzwoleńczy

charakterystyka
dążenie do oderwania się
określonego terytorium od
państwa
związany ze skrajnymi,
rewolucyjnymi poglądami
politycznymi ugrupowań
stosujących terroryzm do
osiągnięcia swoich celów
organizacje o skrajnie lewicowej
ideologii
charakteryzujący się
stosowaniem terroryzmu do
uzyskania państwowości
danego narodu

Według prof. Kuby Jałoszyńskiego istnieje ich nawet około dwustu.

2

przykład ugrupowania
IRA
ETA
RAF
Czerwone Brygady
Akcja Bezpośrednia
Japońska
Armia
Czerwona
Organizacja Wyzwolenia
Palestyny (OWP)
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religijny

fundamentalistyczny

opierający się na określonej
wierze będącej fundamentem
działań, polegający na
wypełnianiu „misji” bożej celem
zbawienia świata
charakteryzujący się
dokonywaniem aktów
terrorystycznych przez
organizacje radykalnie
interpretujące zasady wiary

Najwyższa Prawda
(Aum Shinrikio)

Hezbollah
Hamas
Al.-Ka’ida
Samozwańcze Państwo
Islamskie (ISIS)

Źródło: opracowano na podstawie M. Żuber, Terroryzm i przeciwdziałanie
zagrożeniom terrorystycznym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Lądowych. Wrocław 2013, s. 39-40.
Charakterystyka współczesnych ugrupowań terrorystycznych
Dokładna liczba współczesnych organizacji terrorystycznych, a więc
działających po 1968 r. jest trudna do precyzyjnego określenia. Listę aktualnie
działających grup na bieżąco określa Biuro Koordynatora ds. Przeciwdziałania
Terroryzmowi, będące komórką organizacyjną Departamentu Stanu Stanów
Zjednoczonych. Na listę tę trafiają grupy, które działają poza granicami USA
i stanowią zagrożenie bezpieczeństwa tego kraju. Obecnie (stan na styczeń 2019 r.)
lista ta obejmuje 55 grup3. Na potrzeby niniejszej publikacji skupiono się na
scharakteryzowaniu najważniejszych grup z poszczególnych nurtów ich
działalności.
Do najsłynniejszych organizacji terrorystycznych o charakterze
separatystyczno-narodowościowym zaliczają się irlandzka IRA oraz baskijska ETA.
IRA (Irlandzka Armia Republikańska) powstała w 1919 r. Jej pierwszym celem
było uzyskanie niepodległości przez Irlandię, co nastąpiło dwa lata później. Jednak
Irlandia Północna (Ulster) nadal pozostała częścią Wielkiej Brytanii. Od tego czasu
bojownicy IRA rozpoczęli walkę o przyłączenie Ulsteru (z dominującą religią
protestancką) do Republiki Irlandii (z dominującą wiarą rzymskokatolicką).
Najkrwawszym okresem walki IRA były lata 1969-1986, kiedy to w wyniku działań
zbrojnych zginęło około 2500 osób4. W 1970 r. doszło do podziału organizacji na
Oficjalną IRA, walczącą o prawa obywatelskie, oraz Prawdziwą IRA (ang. Real IRARIRA), będącą grupą terrorystyczną. Wówczas doszło też do założenia partii
politycznej Sinn Fein, reprezentującej interesy IRA. Do największych zamachów
RIRA zaliczają się eksplozje bomb w Birmingham z 1974 r. (22 zabitych), Brighton
z 1984 r., gdzie przebywała wówczas premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher (5
zabitych) oraz w Omagh w 1998 r. (31 zabitych) 5. W latach 90. dochodziło do
okresowych zawieszeń broni, jednak przełomowym wydarzeniem były tzw.
porozumienia wielkopiątkowe zobowiązujące IRA do rozbrojenia, a stronę brytyjską
do zapewnienia szerokiej autonomii Irlandii Północnej. Ostateczne rozbrojenie IRA
nastąpiło w 2005 r.
ETA (Baskonia i Wolność) powstała w 1959 r. z inicjatywy radykalnej grupy
działaczy Nacjonalistycznej Partii Basków, uważającej, że swój główny cel, jakim
jest niepodległość Kraju Basków można osiągnąć tylko poprzez działalność zbrojną.
Pełna lista dostępna pod adresem http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm (pobrano:
24.01.2019).
4
B. Hołyst, Terroryzm, T. 1, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 656.
5
Tamże, s. 656.
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Drugi, łagodniejszy nurt ETA zakładał dążenie zaledwie do uzyskania autonomii.
Radykalne działania ETA rozpoczęły się w 1967 r. Obejmowały one zamachy
bombowe oraz zabójstwa wysokich rangą przedstawicieli służb mundurowych oraz
polityków. W 1973 r. został zamordowany ówczesny premier Hiszpanii- admirał
Blanco. Wtedy również ETA podzieliła się na część polityczno-wojskową (tzw. ETAV) oraz wojskową (tzw. ETA-M). Wydarzenie, jakim była śmierć sprawującego
dyktatorskie rządy generała Franco znacząco zmieniło sytuację wewnętrzną
w Hiszpanii, która zaczęła wkraczać na ścieżkę demokracji. Jednym z efektów była
amnestia baskijskich więźniów politycznych oraz uzyskanie w 1980 r. autonomii
przez Kraj Basków. Po tym wydarzeniu ETA polityczno-wojskowa wycofała się
z dalszej działalności terrorystycznej, natomiast ETA wojskowa nie zrezygnowała
z organizowania dalszych zamachów, przeprowadziła je m. in. w barcelońskim
centrum handlowym, gdzie śmierć poniosły 22 osoby. W latach dziewięćdziesiątych
hiszpańska policja wzmocniła swoją aktywność w zwalczaniu ETA, czego efektem
były czasowe zawieszenia broni, ale także w odwecie w 2009r. został zamordowany
szef wydziału antyterrorystycznego policji w Bilbao. Ostateczną walkę zbrojną ETA
zakończyła w 2011r.
W latach 60. świat ogarnęły masowe strajki studenckie, spowodowane
niezadowoleniem młodych ludzi ze swojej sytuacji, brakiem perspektyw na
przyszłość oraz sprzeciwiające się kapitalistycznemu modelowi życia publicznego.
Na ich podstawie w latach 70. powstały w Europie skrajnie lewicowe, marksistowskie
organizacje walczące z ustrojem kapitalistycznym: niemiecki RAF, włoskie
Czerwone Brygady oraz francuska Akcja Bezpośrednia.
Frakcja Czerwonej Armii (RAF) została założona w 1970r. Od nazwisk swoich
liderów była nazywana także grupą Baader-Meinhof. Grupa przeszła szkolenie
zbrojne w Palestynie, współpracowała także m.in. z Akcją Bezpośrednią. Do metod
jej działań należały napady, rozboje, kradzieże (z czego się finansowała), a także
porwania i zabójstwa przedstawicieli polityki i biznesu. W 1972r. grupa pod
dowództwem Ulrike Meinhof podjęła nieudaną próbę uwolnienia przebywającego
w zakładzie karnym Andreasa Baadera. W 1975 r. grupa członków RAF-u zajęła
ambasadę RFN w Sztokholmie. Akcja ta zakończyła się śmiercią dwóch zakładników
oraz dwóch terrorystów6. W 1977 r. RAF podjęło tzw. Offensive 77, w wyniku której
śmierć ponieśli prokurator generalny RFN oraz szef niemieckiego związku
pracodawców.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych wszyscy czołowi przedstawiciele RAFu popełnili samobójstwa podczas odbywania wyroków w zakładach karnych, co
znacznie osłabiło dalsze funkcjonowanie całej organizacji. Mimo to w latach 80.
kontynuowali zamachy na życie osób publicznych. W latach 90. po przemianach
ustrojowych i zjednoczeniu Niemiec grupa zaprzestała działań zbrojnych, a w 1998r.
ogłosiła samorozwiązanie.
Czerwone Brygady, skrajnie lewicowe ugrupowanie powstało w 1970r. we
Włoszech. Ich celem, podobnie jak niemieckiego RAF-u było niszczenie ustroju
kapitalistycznego.

Tamże, s. 668.
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Do realizacji swoich idei stosowali kradzieże, rozboje, a także akcje sabotażowe
w fabrykach7. Ich działania były wymierzone w głównej mierze przeciwko
przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości oraz politykom. Najsłynniejszym aktem
terrorystycznym Czerwonych Brygad było porwanie i późniejsze zabójstwo
włoskiego premiera Aldo Moro dokonane w 1978 r. Nieudanym z perspektywy
sprawców zakończyło się uprowadzenie generała sił NATO Jamesa Doziera,
ponieważ dzięki wysiłkowi służb został on uwolniony. Należy dodać, że działalność
tejże organizacji charakteryzowała się wyjątkowo brutalnym postępowaniem wobec
uprowadzonych i przetrzymywanych przez nią osób. W latach 80. nastąpiła policyjna
ofensywa, mająca za zadanie rozbić Czerwone Brygady, co ostatecznie udało się
zrealizować do końca tej dekady.
Akcja Bezpośrednia, francuska skrajnie lewicowa grupa terrorystyczna
skupiająca członków wielu grup anarchistyczna powstała w 1979 r. Członkowie tej
organizacji byli podobnie jak RAF, z którym współpracowali szkoleni przez
palestyńskich bojowników dowodzonych przez Jassera Arafata. Ich podstawowym
celem było zwalczanie kapitalizmu we Francji oraz wpływów amerykańskich
i izraelskich. Potwierdzeniem tego były zamachy bombowe na amerykańskie obiekty
wojskowe oraz synagogi. Akcja Bezpośrednia porwała i zamordowała także
przedstawiciela francuskiego ministerstwa obrony narodowej generała Rene
Audrana oraz szefa koncernu Renault George’a Besse’a8. W drugiej połowie lat 80.,
dzięki wzmożonym działaniom policyjnym zostali aresztowani wszyscy czołowi
przedstawiciele tej organizacji, co ostatecznie przyczyniło się do jej upadku.
Bardziej radykalne poglądy od powyższych grup głosiła Japońska Armia
Czerwona, będąca przykładem organizacji terrorystycznej o nurcie skrajnie
lewicowego ekstremizmu. Została założona w 1969 r. pod nazwą Frakcja Armii
Czerwonej. W jej działalności można doszukać się wielu podobieństw do innych grup
terrorystycznych o nurcie lewicowym. Podobnie jak m. in. RAF, wywodziła się ze
środowisk studenckich o poglądach komunistycznych. Jej członkowie
współpracowali również m. in. z bojownikami o niepodległość Palestyny, a także
z grupami europejskimi, jak ETA, IRA, Czerwone Brygady i RAF. W 1970 r., na
skutek nieudanej próby uprowadzenia statku powietrznego, doszło do rozłamu, na
skutek którego organizacja zmieniła nazwę na Japońską Armię Czerwoną.
Największą aktywność grupa ta przejawiała w latach 70., a jej główną formą
działalności były uprowadzenia statków powietrznych oraz ataki przy użyciu
materiałów wybuchowych. Jej potencjał stopniowo obniżał się w wyniku aresztowań
kolejnych liderów, ostatecznie doprowadzając do upadku grupy w 2000 r.
Ruchy narodowowyzwoleńcze znane były już w czasach pierwszych
kolonizacji, prowadzonych w głównej mierze przez państwa europejskie.
Społeczności, które dotychczas były mocno związane ze swoimi wartościami
(w kontekście narodowym, czyli tradycji, wierzeń), z dnia na dzień musiały zmierzyć
się z nowymi, często narzucanymi przez znacznie silniejszych kolonizatorów.
W obliczu takiego stanu, grupy te zaczynały sięgać po metody, na które mogły
pozwolić im ich siły i środki. Zarówno w przypadku innych determinantów, także
i w aspekcie narodowowyzwoleńczym zaczęły one sięgać po działania nazwane

Działania te polegały głównie na niszczeniu mienia w tychże fabrykach w celu osłabienia ekonomicznego
ich właścicieli.
8
B. Hołyst, dz. cyt., s. 686.
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dzisiaj terrorystycznymi. W ten sposób zaczęły powstawać tzw. organizacje
terrorystyczne o motywacji narodowowyzwoleńczej.
Najbardziej znanym przykładem takiej grupy jest Organizacja Wyzwolenia
Palestyny (OWP). Grupa ta powstała w 1964 r. Jej zadaniem była koordynacja
działań prowadzących do niepodległości Palestyny. Z czasem uwidoczniły się
wpływy partii Jassera Arafata – Al-Fatah. Partię tą charakteryzował nacjonalistyczny
pogląd, objawiający się w dążeniach do zbrojnej rozprawy z przeciwnikiem w postaci
państwa Izrael. Organizacja ta opierała się o dwa główne dokumenty stanowiące:
Palestyńskiej Karcie Narodowej, oraz tzw. Konstytucji. Główną myślą tych
dokumentów była bezpośrednia konfrontacja z Izraelem. Na początku działania
OWP miały charakter otwarty, gdzie jawnie walczono z siłami przeciwnika. Jednakże
po wydarzeniach z wojny w 1967 r. podjęto decyzję o prowadzeniu działań
partyzanckich na wzór tych prowadzonych w tzw. „wojnie wietnamskiej”. Wojna
pomiędzy OWP a Izraelem obfitowała w krwawe starcia oraz drastyczne w skutkach
akcje o charakterze terrorystycznym. W 1988 r. OWP ogłosiła powstanie państwa
palestyńskiego, co zostało od razu zanegowane przez stronę izraelską. Konfrontacje
na linii OWP – Izrael zmniejszyły się po 1993 r., kiedy w Oslo pod nadzorem Stanów
Zjednoczonych podpisano porozumienie pomiędzy stroną izraelską i palestyńską,
za co przywódcy stron konfliktu otrzymali pokojową Nagrodę Nobla9. Na mocy tych
porozumień Izrael zobowiązał się do uznania utworzenia na swoim terytorium
Autonomii Palestyńskiej, natomiast Palestyńczycy zakończyli działania
terrorystyczne. W 2013 r. Autonomia przekształciła się w państwo Palestyna,
nieuznawane na arenie międzynarodowej, natomiast posiadające status państwaobserwatora w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Kolejnym z rodzajów terroryzmu jest ten o charakterze religijnym. Jak
wywnioskować można z nazwy, motywację dla terrorystów tego „odłamu” stanowi
głoszenie prawd wynikających z wyznawanych przez nich religie. Często jednak
wynika to z indywidualnej interpretacji świętych ksiąg tych wyznań. Motywacją ich
działań jest zbawienie świata, m.in. poprzez masowe morderstwa. Warto jednak
zwrócić uwagę, że do tego rodzaju terroryzmu wlicza się także sekty, które w myśl
prawa nie są religiami10. Przykładem takiej sekty jest tzw. „Najwyższa Prawda” (Aum
Shinrikio). Założona w 1989 roku w Japonii przez Shoko Asaharę (naprawdę Chizuo
Matsumoto), która jako swojego przeciwnika przedstawiała państwo japońskie.
Swoje działania motywowali przepowiedniami Nostradamusa, który przepowiadał
globalną katastrofę. Najgłośniejszym zamachem przeprowadzonym przez tę
organizację był zamach z 1995 roku kiedy w tokijskim metrze rozpylono zabójczy
sarin. Skutkiem tych działań była śmierć 12 osób, oraz zatrucie ok. 5 tysięcy11.
W 2000 r. część sekty zanegowała zamach w Tokio i odłączyła się od Najwyższej
Prawdy. Zmienili wówczas nazwę na Aleph i od tej pory organizacja ta legalnie działa
pod ścisłym nadzorem Japońskiej Agencji Bezpieczeństwa Publicznego.
Dzisiejszy terroryzm opiera się przede wszystkim na idei fundamentalistycznej,
głównie islamskiej. Idea ta oznacza radykalną interpretację zasad wyznawanej
Konflikty współczesnego świata, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008, s. 193.
Podstawowa różnica pomiędzy sektą a jakąkolwiek grupą wyznaniową polega na wierze w jednego
z członków grupy (lidera zwanego potocznie „guru”), natomiast wyznawcy religii wyznają przywództwo
duchowe (np. wiara w Trójce Świętą w religii rzymskokatolickiej).
11
S. Kulczyński, Przegląd najważniejszych organizacji terrorystycznych (w:) K. Jałoszyński (red.):
Współczesne zagrożenie terroryzmem, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2013, s. 244.
9

10

99

wiary. W 1982 r. w Libanie utworzono szyicką organizację polityczno-wojskową,
a także partię polityczną- Hezbollah (Partia Boga). Organizacja ta jest przez
większość społeczności międzynarodowej uznawana za terrorystyczną. Głównym
celem Hezbollahu jest zwalczanie Izraela oraz wpływów zachodnich. Ich brutalne
działania doprowadziły do wycofania się do 2000 r. z terytorium Libanu sił ONZ.
Strukturę tej organizacji stanowiły mniejsze, połączone w jedną, szyickie organizacje
mające wspólny, wspomniany, cel. Z uwagi na fakt, iż Hezbollah nie jest w stanie
stawić czoła regularnej armii izraelskiej, przywódcy tej partii zdecydowali się na
prowadzenie, podobnie jak w przypadku pierwotnej OWP, walki partyzanckiej. Co
istotne, partia ta posiada nowoczesną broń oraz bardzo istotny element dla działań
partyzanckich – wsparcie miejscowej ludności. Hezbollah jest jedną z najbardziej
radykalnych organizacji zwalczających Izrael, dlatego jego działania są wyjątkowo
drastyczne. Jedną z najgłośniejszych akcji tej organizacji był zamach bombowy na
ambasadę USA w Bejrucie, gdzie zginęły 63 osoby. Kolejnym, jeszcze bardziej
krwawym działaniem, Hezbollah pozbawił życia 240. marines, podczas zamachu
bombowego na koszary piechoty morskiej armii amerykańskiej12. Od 2013r.
Hezbollah jest również zaangażowany w wojnę domową w Syrii po stronie
tamtejszego rządu.
Islamski Ruch Oporu (Hamas) powstał podczas Intifady (buntu Palestyńczyków
w Izraelu) w 1987 r. jako radykalny odłam Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Ich
celem również jest zwalczanie Izraela, jednak są oni, w przeciwieństwie do OWP
zwolennikami walki zbrojnej. Przykładem tego jest nieuznawanie przez Hamas
izraelsko-palestyńskich porozumień z Oslo. Organizację tę charakteryzuje silna
hierarchizacja, przy silnym społecznym zaangażowaniu. Hamas prowadzi szeroko
zakrojoną opieką społeczną, która ma na celu przywracanie sprawiedliwości
społecznej, która jest wartością nadrzędną dla członków tej organizacji. Szacuje się,
że dzięki Hamasowi wielu Palestyńczyków ma stałą pracę oraz możliwość
korzystania z takich instytucji jak szpitale, przedszkola, szkoły i uczelnie.
Interesującym rozwiązaniem jest to, że w Hamasie stopnie hierarchii są ściśle
oddzielone. Polega to na tym, że członkowie niższego poziomu nie znają swych
bezpośrednich przełożonych, co pozwala im na zwiększanie bezpieczeństwa przed
ewentualnym zdemaskowaniem struktur. Szacuje się także, że przy przeszło 3040% poparciu społeczeństwa, Hamas jest drugą co do wielkości, zaraz po Al-Fatah
ugrupowaniem politycznym w Palestynie. Jednostki Hamasu występują praktycznie
we wszystkich krajach Orientu, walcząc z wpływem zachodu oraz starając się bronić
pierwotnych wartości islamskich. Paradoksalnym jest fakt, że organizacja ta
prowadzi bardzo szeroki wachlarz działań. Od całkowicie wolnej od przemocy
pomocy społeczeństwu, przez polityczno-religijną agitację, na brutalnych
zamachach terrorystycznych kończąc. Istotnym faktem w kontekście Hamasu jest
to, że Federacja Rosyjska nie uznaje go za organizację terrorystyczną, a poniekąd
nawet ją wspiera, m.in. blokując rezolucję ONZ wyrażającą pełne poparcie dla
przeciwników Hamasu, w postaci Autonomii Palestyńskiej pod rządami Abbasa
(następcy Jassera Arafata jako lidera Palestyńczyków w walce o niepodległość) 13.

B. Hołyst, dz. cyt., s. 674.
W 2012 r. stwierdzono, że śmierć Arafata nastąpiła w wyniku zatrucia polonem. Wciąż jednoznacznie
nie stwierdzono, czy był to zgon z przyczyn naturalnych. Więcej w: L. Lema, Yasser Arafat, la valse des
isotopes, https://www.letemps.ch/monde/2014/05/23/yasser-arafat-valse-isotopes (pobrano 22.01.2019).
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Wspominana już Al-Ka’ida jest najbardziej znanym przykładem organizacji
terroryzmu o charakterze fundamentalistycznym, która w radykalny sposób
interpretuje zasady wiary, w tym przypadku Islamu. Jest to organizacja utworzona
w 1988 r. przez Usamę Ibn Ladina. Jej początkowym celem było przeciwstawienie
się radzieckiej inwazji na Afganistan. Co istotne, w tamtym okresie była ona
wspierana przez Stany Zjednoczone, głównie ze względu na ich opozycyjne
działania w stosunku do Związku Radzieckiego14. W 1991 r. przekształciła się
w organizację terrorystyczną. Al-Ka’ida interpretowana jest jako tzw. „organizacja
wsparcia”, której głównym zadaniem było wspieranie finansowe i kierowanie
działalnością bojowników islamskich, którzy funkcjonowali praktycznie na całym
świecie15. Al-Ka’ida posiada tzw. organizację sieciową, charakteryzującą się
szerokim rozproszeniem jej struktur, co znacznie utrudnia jej rozpracowywanie.
Celem tej organizacji było prowadzenie tzw. dżihadu, który interpretowany jest jako
„święta wojna”, mającej na celu nawracanie niewiernych poprzez walkę, nie uznając
przy tym żadnych kompromisów. Jest to najbardziej znana organizacja
terrorystyczna na świecie przede wszystkim z uwagi na przeprowadzenie zamachu
w Nowym Jorku 11 września 2001 r., gdzie śmierć poniosło blisko 3 tys. osób. To
wydarzenie na zawsze zmieniło postrzeganie terroryzmu jako głównego zagrożenia
bezpieczeństwa międzynarodowego. Społeczność międzynarodowa (m.in. ONZ
oraz NATO) rozpoczęła wówczas intensywne działania na rzecz zwalczania tego
zjawiska na poziomie militarnym oraz prawnym. Inne, tragiczne w skutkach zamachy
Al-Ka’idy miały miejsce m.in. na Bali, w Madrycie oraz Londynie.
Najnowszą organizacją terrorystyczną, stanowiącą obecnie największe
zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego jest twór w postaci
samozwańczego Państwa Islamskiego (ISIS). Jest to salaficka organizacja
terrorystyczna, będąca samozwańczym kalifatem, wywodzącym się z konfliktu
iracko-amerykańskiego z początku XXI wieku jako odłam Al-Ka’idy na terytorium
Iraku i Syrii. Tym co odróżnia je od pozostałych opisywanych organizacji, jest to, że
oprócz bycia organizacją, ISIS uważa się za quasi-państwo. Ich głównym celem jest
tworzenie wspomnianego kalifatu, w którym bezwzględnie obowiązywać będą
zasady szariatu (prawa koranicznego), na terytorium Syrii, Libanu oraz Iraku. Jest to
organizacja, której działania stanowią jedno z największych zagrożeń dla
zachodniego świata. Ich działania, szeroko komentowane w mediach, stanowią
niejednokrotnie punkt zapalny w społeczeństwach państw demokratycznych. Od
czasu głośnych akcji ISIS, stosunek społeczeństwa międzynarodowego do świata
Bliskiego Wschodu znacznie się zaostrzył, co ma odzwierciedlenie chociażby
w coraz większym negatywnym stosunku do uchodźców z Syrii. Organizacja ta
posługuje się wyjątkowo brutalnymi działaniami, przeprowadziła szereg krwawych
zamachów, a także czystek etnicznych i egzekucji, głównie w Syrii oraz Iraku. Od
2013 r. ISIS uczestniczy także w wojnie domowej w Syrii, uznając za przeciwników
zarówno stronę rządową jak i syryjską opozycję. W 2014 r. postanowieniem
prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy została zainaugurowana

Wojna w Afganistanie jest przykładem charakterystycznej dla lat 1945-1989 tzw. wojny zastępczej (ang.
proxy war), w której dwa suermocarstwa – USA i ZSRR wspierały uczestników konfliktu, jednak zawsze
po przeciwnych względem siebie stronach.
15
S. Kulczyński, dz. cyt., s. 214.
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międzynarodowa koalicja wojskowa, mająca za zadanie zwalczanie wpływów
Państwa Islamskiego w Iraku, Syrii oraz Libii16.
Wnioski
Jak pokazuje historia, terroryzm międzynarodowy stanowi obecnie istotne
zagrożenie bezpieczeństwa, a jego zwalczanie okazuje się największym
wyzwaniem. Stale zmieniały się oczywiście motywacje działań terrorystów. Od lat
siedemdziesiątych do końca zimnej wojny największe zagrożenie w Europie
stanowiły organizacje wywrotowe w stosunku do ustroju kapitalistycznego o skrajnie
lewicowej ideologii (RAF, Czerwone Brygady i Akcja Bezpośrednia). Równolegle, na
Bliskim Wschodzie przedstawiciele narodu palestyńskiego w postaci Organizacji
Wyzwolenia Palestyny oraz jeszcze bardziej radykalnego Hamasu walczyli, głównie
z Izraelem o utworzenie niepodległego państwa Palestyny. Również szyicki
Hezbollah potrafił wywalczyć sobie w Libanie silną pozycję polityczną, którą
utrzymuje do dziś. Skuteczne działania policyjne oraz dialog polityczny pozwoliły
zlikwidować separatystyczne organizacje IRA oraz ETA. Od lat 90., głównie za
sprawą działań Al-Ka’idy, rozpoczęła się dominacja grup terrorystycznych
o charakterze fundamentalistycznym, głównie radykalnych wyznawców islamu.
Zamach z 11 września 2001 r. śmiało można nazwać kolejnym, po 1968 r. punktem
zwrotnym w historii terroryzmu. Od tego wydarzenia bowiem społeczność
międzynarodowa, przy wiodącym udziale Stanów Zjednoczonych zaczęła
najbardziej intensywną, wspólną walkę z terroryzmem w historii – na poziomie
zarówno militarnym jak i politycznym.
Obecnie (w drugiej dekadzie XXI w.) największe zagrożenie terrorystyczne
płynie ze strony samozwańczego Państwa Islamskiego, w swoich działaniach
jeszcze radykalniejszego niż Al-Ka’ida, które okupuje już sporą część Syrii oraz
Iraku, a ich plany zakładają dalszą ekspansję swoich wpływów. Z pewnością
niemożliwe jest skuteczne zwalczanie międzynarodowego terroryzmu bez ścisłej
współpracy międzynarodowej, umożliwiającej wypracowywanie wspólnych
stanowisk oraz praktycznych działań ponad podziałami politycznymi.
Od zawsze podstawą egzystencji wszystkich ugrupowań terrorystycznych,
niezależnie od ich motywacji był, jest i będzie rozgłos o ich działaniach, pozwalający
na wywoływanie efektu psychologicznego wśród społeczeństwa jakim jest poczucie
strachu. Niezbędne do tego było i jest wykorzystanie szeroko pojętych mediów –
zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych. Do pierwszej kategorii należy zaliczyć
telewizję, radio oraz prasę. W dobie globalizacji oraz nowoczesnych technologii
medialnych, wydarzenie w danej części świata (np. zamach terrorystyczny)
natychmiast trafia na anteny najważniejszych, całodobowych telewizyjnych stacji
informacyjnych. W ten sposób obie strony osiągają swój cel. Terroryści za sprawą
zapewnionego rozgłosu swoich działań, a telewizje poprzez transmitowanie tych
zdarzeń zapewniają sobie wysoką oglądalność, która nierozerwalnie związana jest
z osiąganiem korzyści finansowych. Jak pokazał przypadek z Monachium z 1972 r.,
media mogą poprzez ujawnienie działań służb ułatwić działania sprawcom
przyczynić się również w swojej działalności w sposób negatywny.
W 2015 r. lotnicze działania antyterrorystyczne we własnym zakresie rozpoczęła w Syrii także Federacja
Rosyjska. Obecnie koalicja zorganizowana wokół Stanów Zjednoczonych zgłasza wątpliwości do tych
działań, zarzucając Rosji niehumanitarność działań oraz rzeczywistą chęć budowania strefy wpływów na
Bliskim Wschodzie.
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W XXI wieku głównym narzędziem terrorystów, służącym nie tylko do
wywoływania strachu przez pokazywanie swojej działalności, ale i działania
propagandowe oraz rekrutacyjne jest Internet. Prym w tej działalności wiodą przede
wszystkim grupy o charakterze fundamentalistycznym: Al-Ka’ida, a zwłaszcza
samozwańcze Państwo Islamskie. Ich celem rekrutacyjnym są nie tylko wyznawcy
islamu pochodzący z Bliskiego Wschodu, ale także, a może przede wszystkim
potomkowie arabskich emigrantów żyjący w krajach europejskich. Działania te
okazują się na tyle skuteczne, że część żyjących na relatywnie wysokim poziomie
europejskim osób, decyduje się pod wpływem propagandy „powrócić do korzeni”
i albo udać się na Bliski Wschód i tam walczyć w szeregach ISIS, albo prowadzić
działania unicestwiające cywilizację zachodnią bezpośrednio w Europie. Zamachy
we Francji oraz w Belgii z lat 2015-2016 potwierdzają tę regułę i pokazują, że ich
sprawcami są właśnie potomkowie arabskich emigrantów, urodzeni w trzecim
pokoleniu w Europie, indoktrynowani i wyszkoleni przez ISIS.
Niezależnie od nurtu, jaki wyznają poszczególne grupy terrorystyczne, ale
także i tzw. samotne wilki17, nie jest możliwa realizacja ich głównego celu –
wywoływania strachu bez obecności w mediach. Osoby te doskonale zdając sobie
z tego sprawę, stale udoskonalają swoje metody docierania do środków masowego
przekazu, celem wzbudzania strachu oraz działań propagandowych. Działa to
jednak również i w przeciwnym kierunku, ponieważ mediom zależy na wysokiej
oglądalności, a taką z pewnością gwarantuje przedstawianie zdarzeń o charakterze
terrorystycznym.
Zatem, biorąc pod uwagę cele swoich działań, niemożliwe jest egzystowanie
terrorystów bez mediów, ale również sprawcy zamachów niejako zapewniają
medialnym koncernom gigantyczne dochody, dzięki wysokiej oglądalności.
W związku z tym również w żywotnym interesie mediów leży pokazywanie
tragicznych skutków działań terrorystycznych.
Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie działalności współczesnych
organizacji terrorystycznych pod kątem wykorzystywania środków masowego
przekazu do osiągnięcia głównego celu każdego terrorysty – wywołania efektu
psychologicznego wobec społeczeństwa, jakim jest wywołanie strachu. Wskazuje
także nierozerwalną symbiozę pomiędzy sprawcami aktów terrorystycznych
a światem mediów oraz przedstawia funkcje, jakie posiadają media wobec
terroryzmu.
Celem artykułu była deskrypcja zjawiska terroryzmu i jego wpływu na poziom
bezpieczeństwa, uwzględniając istotę, wykorzystywane metody, techniki i narzędzia
przez analizowane organizacje terrorystyczne.
Do osiągnięcia celu artykułu wykorzystano jakościowe metody badawcze: analizę
literatury, danych statystycznych oraz aktów prawnych.
Słowa kluczowe: terroryzm, bezpieczeństwo, zamach
Według Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 samotny wilk to pojedyncza
osoba niezwiązana bezpośrednio z żadną organizacją terrorystyczną, najczęściej stosująca w swoich
działaniach improwizowane ładunki wybuchowe zbudowane z ogólnodostępnych komponentów oraz
wykorzystująca Internet jako źródło swych radykalnych poglądów (m. in. religijnych i politycznych)
i rozpowszechniania ich.
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Summary
This article is devoted to the analysis of the activities of modern terrorist
organizations for the use of the mass media to achieve the main objective of any
terrorist - achieve a psychological effect to the public, which is call fear. It also
indicates an inseparable symbiosis between the perpetrators of terrorist acts and the
world of media and describes the functions that have media against terrorism.
The aim of the article was to describe the phenomenon of terrorism and its
impact on the level of security, taking into account the nature, methods and
techniques used by the terrorist organizations analyzed.
To achieve the purpose of the article, qualitative research methods were used:
literature analysis, statistical data and legal acts.
Key words: terrorism, security, attack
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Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Instytut Bezpieczeństwa Publicznego
WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIŁ
ZBROJNYCH
Wstęp
Niewątpliwe jest, że jednym z fundamentalnych elementów zapewnienia
bezpieczeństwa obywatelom są Siły Zbrojne. Nie nastąpił koniec wojen i konfliktów,
nie zakończyła się geopolityka ani nie pokonała jej geoekonomika. Na świecie nie
panuje pokój i demokracja. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni.
Mieczysław Gocuła podkreśla, że do trzech podstawowych zadań Sił Zbrojnych RP
należy: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienia się agresji w ramach
zobowiązań sojuszniczych, udział w operacjach reagowania kryzysowego czy
operacjach humanitarnych w ramach stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz
wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu 1. Zatem Siły
Zbrojne były, są i będą ważnym elementem w kształtowaniu bezpieczeństwa. Ich
znaczenie nie zmniejsza się, a wręcz przeciwnie ich zadania, role muszą
dostosować się do wszystkich zmian i trudności jakie pojawiają się na świecie
każdego dnia2.
Ponadto od momentu rozkładu bipolarnego i rozwiązania Układu
Warszawskiego wojsko w Polsce przechodzi transformacje. Dynamiczne zmiany
zachodzące w otoczeniu międzynarodowym, pojawiające się ciągle zagrożenia
zmuszają Wojsko Polskie do zastosowania odpowiednich działań. Wszystkie
przemiany nie pozostawiają nic innego jak poświęcenie szczególnej uwagi, na
efektywne funkcjonowanie i rozwój Sił Zbrojnych w celu zabezpieczenia
najważniejszych interesów narodowych Rzeczy Pospolitej Polskiej.
Po przeanalizowaniu artykułów, literatury, raportów oraz informacji na temat
funkcjonowania, uwarunkowań i rozwoju Sił Zbrojnych w poniższym artykule celem
autorki jest krótkie przedstawienie wybranych współcześnie uwarunkowań
i czynników wpływających na rozwój Sił Zbrojnych Rzeczy Pospolitej Polskiej
w dobie dzisiejszych wyzwań. tj. polityka federacji rosyjskiej, terroryzm, członkostwo
w UE i NATO, postęp technologiczny oraz model Sił Zbrojnych Rzeczy Pospolitej
Polskiej w 2032.
Na podstawie Strategicznego Przeglądu Obronnego z 2016 roku i Koncepcji
Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej można stwierdzić, że w dobie obecnych wyzwań
Siły Zbrojne RP potrzebują przebudowy struktury, modernizacji technicznej
i technologicznej, poprawy jakości i zwiększenie ilości w uzbrojeniu, stworzenia
rzetelnych analiz dotyczących kosztów i efektów działań.

M. Gocuł, Współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych RP, „Kwartalnik
Bellona”, 2014, nr 1, s. 11.
2
B. Balcerowicz, Siły Zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006, s. 7.
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Agresywna polityka Federacji Rosyjskiej
Pomimo wielu nowych wyzwań, nie warto pewnie stawiać na całkowite pozbycie
się starych zagrożeń, a szczególnie tych związanych z wojną. Wybuch konfliktu
zbrojnego o dużym zasięgu wraz z uczestnictwem Polski w opinii wielu ekspertów
jest ogólnie niski. Natomiast polityka prowadzona w Rosji na przełomie ostatnich lat,
aneksja Krymu, gdzie podobnej sytuacji w Europie nie było od II wojny światowej czy
inwazja na Ukrainę, niosą przesłanki, że ryzyko wystąpienia zagrożenia, a nawet
wojny cały czas jest na wysokim poziomie. Gen. Stanisław Koziej – szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla, że tradycyjne działania wojenne
zastąpiono innymi, które nie są kwalifikowane do działań uznawanych za
bezpośredni konflikt zbrojny. Tudzież reakcja na odparcie tych działań została
utrudniona. Polska granicząc z Rosją i będąc sojusznikiem Białorusi ma za zadanie
przygotować się na odparcie tego rodzaju zagrożeń. Rosja nie zawęża swoich
działań, ale je sukcesywnie rozwija np. poprzez wydelegowanie odpowiednich grup
dywersyjnych na obce tereny. Posiada ogromną przewagę dzięki możliwości
zastosowania rakiet czy wysyłanie desantów w powietrze na rozeznanie terenu
obcego dla niej państwa3.
Strategiczny Przegląd Obronny z 2016 roku również zmusił do
przeanalizowania i oszacowania skali zagrożeń jakie mogą wystąpić ze strony Rosji.
Priorytetem w tym kierunku jest zwiększenie zdolności odparcia ataku w ramach
wykorzystania własnego potencjału obronnego. Minister Obrony Narodowej – Antoni
Macierewicz w Koncepcji Obronnej Rzeczpospolitej Polskiej podaje, że w tym
kierunku wojsko musi być elastyczne, aby prawidłowo weryfikowało dynamicznie
zmieniające się zagrożenia. Wszelkie działania będą prowadzone przez wojska
operacyjne ze wsparciem Wojsk Obrony Terytorialnej.
Odpowiadając na postęp technologiczny niezbędny jest rozwinięcie
odpowiednich działań i procesów w cyberprzestrzeni. Kluczowym elementem będzie
wykorzystanie sprzętu wojskowego, którego nie musi obsługiwać człowiek np.
bezzałogowe platformy4.
W tym przypadku istotna jest transformacja jako ciągły proces, który ma na celu
stworzenie armii o silnym potencjale obronnym, długotrwałym programie
egzystencji, której rozbudowa powinna być oparta na wnikliwej analizie wyzwań
i zagrożeń. Transformacje te zmierzą do zdobycia nowej jakości Sił Zbrojnych, które
sprawnie i skutecznie powinny działać w zmieniającym się środowisku 5.
Zatem współcześnie Siły Zbrojne mają za zadanie przygotować się na
możliwość wystąpienia różnego rodzaju konfliktów, aby móc sprawnie
i profesjonalne zareagować na odparcie inwazji w oparciu o dostosowanie się do
nowych trendów panujących w realnym i wirtualnym polu walki.
Terroryzm
Zagrożenia religijne jakie niesie za sobą istniejące tzw. państwo islamskie
również szacuje się na wysokim poziomie zagrożenia. Ryzyko pojawiania się
kolejnych organizacji terrorystycznych, które będą chciały zawładnąć na terenach
R. Lipka, T. Smura (red.), Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne, Warszawa
2014, s. 7.
4
Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2017, s. 1.
5
M. Kubia, M. Minkina, Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania,
relacje, zależności, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2011, s. 97.
3
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Unii Europejskiej jest nieprzewidywalne. Jako, że Polska jest członkiem NATO i UE
potencjalne wystąpienie ataku w naszym kraju również jest możliwe, gdyż do tej pory
nie zweryfikowano jednoznacznego algorytmu działań prowadzonych przez państwo
islamskie. Ich celem jest między innymi nie tylko zabijanie niewiernych, ale również
wzbudzanie strachu wśród innych sojuszników organizacji, które z nimi walczą.
W tym aspekcie głównym zadaniem Sił Zbrojnych istotna jest współpraca
międzynarodowa, która zapewni pozyskiwanie niezbędnych informacji przez
odpowiednie organizacje wojskowe6.
Unia Europejska i NATO
Jednym z kluczowych zapisów celów strategicznych w Strategii
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014 w dziedzinie
bezpieczeństwa jest rozwój potencjału obronnego i ochronnego adekwatnego do
potrzeb i możliwości państwa oraz zwiększenie jego interoperacyjności w ramach
NATO i UE7. Bowiem według Koncepcji Obronnej RR, przynależność Polski do
jednego z największych sojuszy militarnych NATO i współtworzenie potęgi UE daje
podstawy dla zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej
obywatelom. W związku z tym również niesie to za sobą konieczność ewaluowania,
a nie bierność działania. Budowanie katalogu zagrożeń, wzmacnianie więzi
sojuszniczych, konieczność dostosowywania struktur dowódczych w odpowiedzi na
nowe zagrożenia, wzmocnienie pozycji naszego kraju w sojuszu czy nawiązanie
efektywnej współpracy w kluczowych sferach pozwoli umocnić pozycję Polski
i gotowość na wypadek zmiany sytuacji politycznych państw członkowskich czy
ataków z zewnątrz.
W przypadku UE podkreśla się, że od początku jej istnienia podlega
oszałamiająco szybkimi zmianom i przeobrażeniom. Stale musi reagować na
obecnie oraz nadchodzące kryzysy dotyczące strefy euro, ekonomiczne czy
związane z integralnością pomiędzy członkami. Także kwestie bezpieczeństwa
warto jest wspierać poprzez działania z NATO, jako największy sojusz militarny.
Jednym z prognozowanych skutków przynależności do NATO i UE jest
wypracowanie wspólnych stanowisk w wielu aspektach, a przede wszystkim
w sferze rozwoju bezpieczeństwa., aby dbać o trwałość fundamentu rozwoju
naszego państwa i bezpieczeństwa obywateli 8.
Postęp technologiczny
W obecnych czasach nieodzownym element jest dostosowanie się do
oszałamiająco szybkiego rozwoju geniuszy technologicznych. Postęp ten niesie za
sobą ogromne zmiany w życiu społeczeństw co dotyczy również Sił Zbrojnych.
Diametralnym zmianom ulegną pola walki. Wszystkie nowinki technologiczne
tj. systemy integrujące sensory i efektory, które odpowiadają za wzrost efektywności
zostaną zachwiane poprzez pojawienie się nowych środki zakłócających.
Na wypadek wystąpienia wojny, prognozuje się, że dzięki możliwości
operowania licznymi platformami zdalnie wymiana ognia stanie się niewyobrażalnie
większa. Mimo wszystko w perspektywie 2032 roku nadal najważniejszy będzie
6

Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2017, s. 2.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 11.
8
M. Cieniuch, Wymagania wobec Sił Zbrojnych RP w świetle nowych wyzwań dla bezpieczeństwa, (w:)
A. Lis, R. Reczkowski (red.), Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP, Bydgoszcz 2012, s. 16.
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konwencjonalny sprzęt wojskowy tj. czołgi, wielozadaniowe samoloty załogowe czy
opancerzone transportery. Z pewnością w dalszym ciągu wzrastać będzie rola
systemów zautomatyzowanych. Zaś z drugiej strony tak szeroka gama możliwości
przyniesie wiele zagrożeń. Terroryści, grupy przestępcze, nielegalne organizacje
z pewnością wykorzystają wszelkie udogodnienia technologiczne w ramach
szyfrowania komunikacji, dystrybucji pieniędzy, szerzeniu handlu bronią czy
zdobywania informacji na temat sprzętu i oprogramowań militarnych 9.
Model sił zbrojnych
Na podstawie Strategicznego Przeglądu Obronnego 2016 zaproponowano
model przyszłych Sił Zbrojnych RP z przedstawieniem kierunku zmian jakie winny
pojawić się w przeciągu najbliższych 14 lat. Te przedsięwzięcia stworzono za
pomocą zastosowania badań delfickich, analizy doświadczeń tj. obserwacja wojny
na przełomie kilku ostatnich lat biorąc między innymi na Ukrainie i ekspertyz
strategicznych gier wojennych oraz odpowiedniej analizie. Ze strony praktycznej
wykorzystano sztabowo-dowódcze ćwiczenia m.in. pk. ZIMA-17 w celu
zweryfikowania wstępnych założeń systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP 10.
W budowę nowego modelu zaangażowano kilkudziesięciu oficerów o różnym
profilu specjalizacji, reprezentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Głównym
zamierzeniem było opracowanie jak najlepszego rozwiązania w odpowiedzi na
potrzeby operacyjne, możliwości finansowe oraz najtrudniejsze możliwe
scenariusze rozwoju sytuacji w celu stworzenia takiego systemu planowania
obronnego, który będzie sprawnie i efektywnie reagował na zmiany zachodzące
w środowisku bezpieczeństwa państwa.
Ważnym elementem w tworzeniu nowego modelu Sił Zbrojnych jest również
współpraca wojskowa w naszym regionie, a głównie w basenie Morza Bałtyckiego,
z Czechami, Słowacją, Węgrami - państwami Grupy Wyszehradzkiej, a także
z Rumunią. Wielu zwolenników uważa, że istotne jest również wzmocnienie
współpracy ze wschodnią flanką NATO w ramach tworzenia wspólnych dowództw
i formacji oraz pozyskiwanie niezbędnego sprzętu wojskowego. Takie relacje można
nawiązać z Berlinem, Danią przy wzajemnym działaniu z innymi sojusznikami, co
w wyniku ścisłej współpracy mogłoby zapoczątkować powstanie największego
dowództwa korpusu. Pojawił się pomysł stworzenia dowództwa w Krakowie, które
stałoby się platformą współpracy regionalnej w ramach działań związanych z misją
UE.
Prognozuje się, że Siły Zbrojne w 2032 roku będę składać się z pięciu rodzajów
sił zbrojnych:
 Marynarka Wojenna;
 Siły Powietrzne;
 Wojska Lądowe;
 Wojska Obrony Terytorialnej;
 Wojska specjalne.
Powstanie również program ćwiczeń i gier wojennych na rzecz doskonalenia
efektywności współdziałania wojsk operacyjnych z żołnierzami obrony terytorialnej.
9

Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2017, s. 13.
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Przeprowadzono również stosowne analizy, których wyniki wykazały, że istnieje
potrzeba utworzenia czwartej dywizji wojsk operacyjnych, a jej głównym celem
będzie utworzenie konkretnego planu działania, który zminimalizuje potencjał
bojowy przeciwnika i nie spowoduje wielkich strat cywilnych. Wojska specjalne
zostaną bardziej zaangażowane w intensywne działania jak i te o niższym
zagrożeniu. Główną misją Wojsk Terytorialnych będzie współpraca z wojskami
operacyjnymi, co pozwoli im na pełen rozwój i wykorzystanie potencjału. Ich zakres
działań będzie również dedykowany w ramach zarządzania kryzysowego.
Bardzo ważną rolę i miejsce będzie odgrywać Marynarka Wojenna, której
głównym zadaniem będzie dbanie o bezpieczeństwo polskiego Wybrzeża
i wykorzystanie wszelkich środków w celu odstraszenia przeciwników chcących
opanować południowy Bałtyk.
Niewykorzystywane dotąd w pełni wojska inżynieryjne zostaną zaangażowane
do działania poprzez rozwinięcie maskowania operacyjnego czy wykorzystanie ich
w celu zabezpieczenia przepraw.
W sferze cyberprzestrzeni zostaną stworzone wojska cybernetyczne
odpowiedzialne za zabezpieczenia i prowadzenie walki w wirtualnym środowisku.
Finansowanie
Wszystkie planowane procesy zmian tj., modernizacja, przygotowanie Wojska
Polskiego do sprawnego funkcjonowania wymagają dużych nakładów finansowych.
Wszelkie planowane inwestycje powinny opierać się na konkretnych badaniach
i rzetelnej analizie. W tym kierunku zostaną stworzone specjalne narzędzia służące
do modelowania operacyjnego i budżetowego. Dzięki temu wszystkie zmiany mają
większą szansę na ich pomyślną realizację. Zatem, aby pomyślnie zrealizować ten
cel, konieczne jest utworzenie odpowiedniego systemu badań operacyjnych oraz
stosownych prac badawczych w tym zakresie.
Bowiem, aby osiągnąć dany cel wykorzystane jedne z największe z możliwych
w skali NATO wydatki przeznaczone na obronność. Prognozuje się, że do 2030 roku
finansowanie osiągnie poziom 2,5 % PKB, a dzięki odpowiedniemu dysponowaniu
środkami Wojsko Polskie znacznie zwiększy swój potencjał obronny.
Reforma Systemu Kierowania i Dowodzenia
W 2032 systemy kierowania i dowodzenia zostaną całkowicie
zautomatyzowane, co umożliwi dowódcom pełny dostęp do stałego obserwowania
sytuacji, a także szybkie oraz konkretne podejmowanie decyzji. Dzięki temu poprawi
się znacznie przepływ danych pomiędzy wszystkimi szczeblami dowodzenia.
System informacji zostanie tak dostosowany, aby mógł działać nawet w trakcie próby
zakłócenia procesów. Zdobywanie informacji będzie odbywało się dzięki zdolności
do rozpoznania, działających na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
Począwszy od prawnego kończąc na technologicznym. Warto też dodać, że aparat
rozpoznawczy zostanie rozbudowany o właściwości satelitarne, a zdobycie nowych
sensorów stanie się jednym z głównych celów do zrealizowana. Kolejnym ważnym
czynnikiem jest wzmocnienie siły rażenia jako główny klucz do skutecznego
odstraszania przeciwnika i odparcia zagrożenia. W związku z tym trzeba położyć
nacisk na rozbudowanie artylerii lufowej i rakietowej, a dzięki połączeniu jej z nowymi
śmigłowcami szturmowymi stworzyć efektywny manewr ogniowy. Ponadto zostaną
wdrożone nowe zestawy rakietowe obrony przeciw powietrznej sfinalizowanej
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w programach „Narew” i „Wisła”. Znaczną rolę w odstraszaniu odegrają również Siły
Powietrzne, które znajdą się w posiadaniu broni precyzyjnej dalekiego zasięgu oraz
samolotów bojowych piątej generacji. Zaś dzięki wzmocnieniu nabrzeżnych
jednostek rakietowych, załogowym i bezzałogowym platformom rozpoznawczym,
nowoczesnym techników walki minowej, nowoczesnym okrętom podwodnym,
znaczne wzrośnie potencjał obrony Wybrzeża. Wszystkie te zmiany spowodują
powstanie polskiego kompleksu anty-dostępowego.
Resumując, według Koncepcji Obrony Narodowej zadaniem przyszłych Sił
Zbrojnych RP będzie przede wszystkim stworzenie warunków do mobilizacji
i skutecznej obronności, a nie wyścig o posiadanie jak największej siły. Nowy,
efektywny system zabezpieczenia logistycznego wojska umożliwi na samodzielne
działania. Siły Zbrojne zaczną funkcjonować na podstawie konkretnego planu
ćwiczeń, adekwatnie dostosowanym na poziomie sojuszniczym jak i narodowym.
Wszystko będzie jasno wynikać ze stosownych doktryn. Proces szkoleniowy
w poszczególnych jednostkach również zostanie poddany dokładnej synchronizacji.
Należy pamiętać o tym, że wojsko tworzą ludzie. Zatem służba w Siłach Zbrojnych
RP powinna być szansą rozwoju dla każdego żołnierza oraz chęcią służenia
Ojczyźnie dla każdego nowego kandydata. Zatem Wojsko Polskie musi sprostać tym
wyzwaniom i poprawić wiele kwestii należących do roli pracodawcy, stając się
konkurencyjne na rynku pracy. W związku z tym system szkolnictwa i edukacji
zostanie skonfrontowany z potrzebami wojska w kierunku lepszego przygotowania
pracowników cywilnych, którzy będą odpowiedzialni za kontrolę nad Siłami
Zbrojnymi. Po raz pierwszy od ponad 30 lat znacznie wzrośnie ilość żołnierzy
i pracowników. W przeciągu 8 lat liczba żołnierzy osiągnie pułap 200 tysięcy. Wiąże
to się z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich szkoleń na wszystkich
szczeblach. Duży nacisk zostanie położony na zwiększeniu prestiżu korpusu
oficerskiego11.
Wnioski
Siły Zbrojne z pewnością są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa
i, aby to w pełni osiągnąć mają przed sobą wiele wyzwań. Muszą odnaleźć się
i nadążyć za oszołamiająco zachodzącymi zmianami w środowisku regionalnym jak
i narodowym, aby osiągnąć jak największy poziom skuteczności i efektywności.
Wiele aspektów wewnętrznych i zewnętrzny stale będzie oddziaływać na działania
operacyjne. Przy czym niezmiernie ważna jest współpraca międzynarodowe i dbanie
o stosunki w sojuszach, organizacjach i relacjach z innymi kluczowymi podmiotami
m. in NATO, EU, Grupa Wyszehradzka itd. Pozwoli to na wymianę doświadczeń,
zdobycia cennych informacji, wspólne ćwiczenia i wzajemne wsparcie.
Perspektywy i wyzwania modernizacyjne są również kluczowym elementem
w funkcjonowaniu i rozwoju Sił Zbrojnych, a głównie z uwagi na ciągle zmieniające
się czynniki tj. środowisko bezpieczeństwa, rozwój technologii czy przeniesienie
walk do cyberprzestrzeni.

11

Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2017,
s. 30-49.

111

Budżet obronny jest najważniejszym czynnikiem, który w dużej mierze odgrywa
rolę w rozwoju Sił Zbrojnych. Finanse przeznaczone na cele obronne są kluczowym
elementem otoczenia systemu obronnego państwa 12.
Plany na 2032 niosą za sobą wiele perspektyw i dają szansę na poprawę
rozwoju Sił Zbrojnych. Agresywna polityka Federacji Rosyjskiej, sytuacja na Krymie,
terroryzm, postęp technologiczny oraz wiele innych nieznanych, ciągle
pojawiających się wyzwań, trudności i zagrożeń zmuszają Polskę do rzetelnego
analizowania, wyciągania wniosków, tworzenia adekwatnych programów w celu
prawidłowego i racjonalnego rozwoju i funkcjonowania Sił Zbrojnych, które są
fundamentalnym gwarantem bezpieczeństwa Polski.
Streszczenie
XXI wiek niesie z a sobą wiele zagrożeń o zasięgu regionalnym jak i globalnym,
zatem niezmiernie istotne jest przygotowanie się na coraz to nowe wyzwania
pojawiające się w środowisku bezpieczeństwa RP. Polska jako sojusznik i uczestnik
w wielu misjach oraz operacjach niesie za sobą ryzyko ataków z zewnątrz. Położenie
geograficzne i sąsiedztwo z Rosją daje przesłanki do zmiany postrzegania na
możliwość wystąpienia wojny. Szerzący się terroryzm i działania państwa
islamskiego nie są tylko sytuacją przedstawianą w mediach, ale stały się bliską
rzeczywistością. Rewolucja informacyjna i oszałamiające tempo rozwoju technologii
są przyczynami coraz poważniejszych problemów, a ich potencjał jest negatywnie
wykorzystywany przez przestępców. W związku z obecną sytuacją Siły Zbrojne RP
powinny przygotować się na odparcie zagrożeń i zachodzących zmian, aby
zapewnić między innymi bezpieczeństwo obywatelom i nienaruszalność granic.
W związku z tym Ministerstwo Obrony Narodowej opracowało Koncepcję Obrony
RP, która przedstawia funkcjonowanie i rozwoju SZ do 2032 roku.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, rozwój Sił Zbrojnych, Siły Zbrojne
w 2032
Summary
21st century brings many risks and dangers of a regional and a global extent
and this is why the preparation to new challenges which appear in the Polish security
environment is extremely important. The fact that Poland is an ally and participant of
many missions and operations carries the risk of attacks from outside the country.
The geographical position and the proximity of Russia gives the premise of
perceiving possibility of war occurring. Terrorism and the acts of Islamic State are
not just present in the social media, it became a close reality. Informational revolution
and devastating speed of technology development are the cause of serious
problems and as a result its potential is used in negative way by various offenders.
In connection with the current position, the Polish Armed Forces must prepare for
risks countering and the upcoming changes. Polish Armed Forces must prepare for
that in order to provide the security of citizens and the inviolability of borders.
Key words: security, development of the Armed Forces, Armed Forces in 2032

S. Franek, Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym, Warszawa 2013, s. 11.
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Izabela CIGERT
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM RADAROWEGO NADZORU – NARZĘDZIE
OCHRONY GRANICY MORSKIEJ WYKORZYSTYWANE W PRACY
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W GDAŃSKU
Wstęp
1 sierpnia 1991 roku, w wyniku podpisania porozumienia pomiędzy Ministrem
Obrony Narodowej oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych, powstał Morski Oddział
Straży Granicznej w Gdańsku. Tego dnia, na terenie Kaszubskiego Dywizjonu
Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte odbyła się wyjątkowa uroczystość - kmdr
dypl. Ludwik Siwek zameldował o zakończeniu działalności Morskiej Brygady
Okrętów Pograniczna, a kmdr dypl. Stanisław Lisak zameldował o rozpoczęciu
działaności Morskiego Oddziału Straży Granicznej1. W wyniku rozformowania
Morskiej Brygady Okrętów Pograniczna, przejęcia części jej sprzętu a także
personelu, MOSG stał się bezpośrednim spadkobiercą MBOP2.
Charakterystyka Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku
Morski Oddział Straży Granicznej jest najbardziej wyjątkowym oddziałem
Straży Granicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkowość ta polega
na ochranianiu trzech typów granic: morskiej, lądowej oraz powietrznej, co
bezpośrednio wynika z lokalizacji i zasięgu działania oddziału. W jego skład wchodzi
9 placówek, 2 dywizjony oraz komenda oddziału. Terytorialny zasięg działania
MOSG, obejmujący 18 % całkowitej długości granicy RP, stanowi województwo
pomorskie, zachodniopomorskie oraz część województwa warmińsko mazurskiego. Całkowita długość granicy państwowej ochranianej przez MOSG
wynosi 639,87 km, w tym:

1

-

granica na morzu (przebiegająca w odległości 12 mil morskich od wybrzeża)
- 395,31 km;

-

odcinek granicy rozgraniczającej morze terytorialne z Niemcami - 22,22 km;

-

odcinek granicy morskich wód wewnętrznych na Jeziorze Nowowarpieńskim
i Zalewie Szczecińskim - 20,16 km;

-

odcinek granicy lądowej z Rosją - 0,85 km;

odcinek granicy rozgraniczającej morze terytorialne z Rosją - 22,21 km;
odcinek granicy morskich wód wewnętrznych na Zalewie Wiślanym - 10,21
km;

odcinek granicy lądowej z Niemcami - 168,91 km3.

G. Goryński, www.morski.strazgraniczna.pl [pobrano 02.11.2018r].
P. Stocki „Duma tworzenia” Przegląd Morski 2011/5 (047), s.5.
3
www.morski.strazgraniczna.pl [pobrano 02.11.2018r].
2
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Ustawa z dnia 12 października 1990 r., o Straży Granicznej definiuje i określa
zadania jakie ma realizować ta formacja. Głównym i najważniejszym zadaniem
Straży Granicznej jest ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu4. Zadania
realizowane przez MOSG są zadaniami Straży Granicznej wynikającymi z zadań
zapisanych w ustawie, przeniesionymi na rejon odpowiedzialności Morskiego
Oddziału. Należą do nich:

-

ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu;

-

zapewnianie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku
publicznego i zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie
właściwości SG także w strefie nadgranicznej;

-

osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie;

-

nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganie
przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach;

-

ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej rzeczypospolitej
Polskiej przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów
latających, przelatujących przez granicę państwową na małych
wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach właściwych jednostek
Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

-

zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl
odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych
substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych,
a także zanieczyszczaniu wód granicznych;

-

zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl
odrębnych przepisów, przez granicę państwową, środków odurzających
i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów
wybuchowych;

-

przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom5.

organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji;
wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;
rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz
ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości SG;

ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy
państwowej;

W swojej codziennej służbie, w celu realizacji ustawowych zadań,
funkcjonariusze Morskiego Oddziału SG wykorzystują różne narzędzia oraz środki
techniczne. Należą do nich:

Ustawa z dnia 12 października 1991r., o Straży Granicznej, (Dz.U.1990, Nr 78, poz.462 z późn. zm).
www.morski.strazgraniczna.pl [pobrano: 02.11.2018r].
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-

jednostki pływające SG (w ich skład wchodzą: jednostki pełnomorskie,
jednostki interwencyjne, poduszkowce oraz małe łodzie patrolowe);

-

statki powietrzne (samolot M-28 SKYTRUCK, samolot M-20 MEWA oraz
śmigłowiec W-3AM ANAKONDA);

-

samochody terenowe;

-

systemy łączności i transmisji danych;

motocykle terenowe (jedno i dwuśladowe);
system radiolokacyjny (Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru
polskich obszarów morskich - ZSRN);
sprzęt specjalistyczny (sprzęt optoelektroniczny, kamery termowizyjne
i światła dziennego, przewoźne jednostki nadzoru, itd.)6.

Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru polskich obszarów
morskich
Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich,
zwany w skrócie ZSRN, jest wyjątkowym narzędziem ochrony granicy jakie w swojej
pracy wykorzystuje MOSG. Na wyjątkowość tego systemu składa się wiele
czynników - jego przeznaczenie (ochrona granicy morskiej), jego struktura czy też
fakt, że jest to system dedykowany tylko i wyłącznie Morskiemu Oddziałowi SG.
Opracowanie i stworzenie takiego systemu nie wynikało wyłączenie
z charakterystyki zadań i pracy Morskiego Oddziału SG, lecz przede wszystkim
wynikało ono z konieczności sprawowania nadzoru nad polskimi obszarami
morskimi, uwarunkowanej przepisami prawa wewnętrznego oraz zobowiązaniami
międzynarodowymi przyjętymi przez Rzeczpospolitą Polskę7. To zagadnienie było
na tyle istotne, że znalazło swoje odzwierciedlenie w „Strategii zintegrowanego
zarządzania granicą” opracowanej przez Departament Integracji Europejskiej
i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
przyjętej w dniu 6 czerwca 2000 roku przez Radę Ministrów8. Wymagania te znalazły
swoje odzwierciedlenie również w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
budowę Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru (ZSRN) polskich
obszarów morskich9. Przyjmuje się iż celem strategicznym budowy ZSRN, oprócz
dostosowania standardów ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej do
wymogów strefy Schengen było także:

-

gromadzenie i przetwarzanie informacji w celu wspomagania procesu
decyzyjnego, koordynowania i kierowania działaniami granicznymi
z wykorzystaniem jednostek pływających SG, statków powietrznych i sił
lądowych;

-

stworzenie platformy wymiany informacji umożliwiającej współpracę SG,
urzędów morskich, administracji rybackiej, Marynarki Wojennej RP i służby
SAR10.

Materiały własne Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.
P. Pleszkun Bałtyk pod nadzorem „Przegląd Morski 2011”, Nr 5 (047), s. 27.
8
Tamże.
9
Materiały własne Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
10
P. Pleszkun Bałtyk pod nadzorem „Przegląd Morski 2011”, Nr 5 (047), s. 28.
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Zadania Zautomatyzowanego Systemu Nadzoru Radarowego wynikają
bezpośrednio z potrzeb Morskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie realizacji
ustawowych obowiązków SG. Są to:
1. wspomaganie realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej w ochronie
morskiego odcinka granicy państwowej, a także nadzoru nad eksploatacją
polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów
obowiązujących na tych obszarach;
2. nadzór nad zewnętrzną granicą morską Unii Europejskiej, a w szczególności
morskim odcinkiem granicy państwowej na Zalewie Wiślanym oraz
odcinkiem stanowiącym granicę państwową na Zatoce Gdańskiej
z Federacją Rosyjską;
3. dostarczanie jednostkom organizacyjnym Morskiego Oddziału Straży
Granicznej zobrazowania sytuacji żeglugowej i w przestrzeni powietrznej
w rejonie polskich obszarów morskich;
4. koordynacja działań przy użyciu jednostek pływających Straży Granicznej
podczas pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych;
5. koordynacja działań sił i środków SG w trakcie prowadzenia akcji
poszukiwawczo-ratowniczych;
6. wspomaganie sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi oraz
ochroną środowiska morskiego;
7. wspomaganie współdziałania z innymi służbami i organami administracji
państwowej11.
Zadania ZSRN są ściśle powiązane z procesem zdobywania informacji na
temat aktualnej sytuacji operacyjnej na obszarze będącym w zainteresowaniu
Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Dlatego też, na etapie tworzenia
i opracowywania podsystemu konieczne było stworzenie funkcji mających na celu
wspomaganie procesu kierowania siłami MOSG, w tym:
1. przekazywanie informacji oraz dokumentów niesformalizowanych między
poszczególnymi poziomami struktur MOSG;
2. przekazywanie informacji związanych z wybranymi obiektami kompleksowego obrazu sytuacji nawodnej (KOSN);
3. zapewnienie podstawowych funkcji z zakresu obliczeń nawigacyjnych
(namiar, odległość);
4. graficzne zaznaczanie na podkładzie mapowym stref wraz z sygnalizacją ich
przekroczenia.
Dodatkowo ZSRN ma możliwość:

-

kalkulacji czasowo-przestrzennej dojścia jednostek pływających MOSG do
rejonu prowadzonych działań granicznych;

-

kalkulacji czasowo-przestrzennej przebazowania jednostek pływających
MOSG do miejsc czasowej dyslokacji (portów), w których będzie pełniona
służba graniczna;

-

kalkulacji czasowo-przestrzennych dojścia jednostek pływających MOSG do
stałych i czasowych linii dozorów;

Decyzja nr 19 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie
zasad pełnienia służby przy wykorzystaniu ZSRN polskich obszarów morskich w ochronie morskiego
odcinka granicy państwowej oraz sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez statki przepisów.
11
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-

kalkulacji czasowo-przestrzennej prowadzenia rozpoznawania jednostek
pływających przy użyciu jednostek pływających MOSG, w określonych
rejonach polskich obszarów morskich;

-

zapewnienia opracowywania i przekazywania w formie graficznej
wypracowanych decyzji do podległych jednostek organizacyjnych (służb
dyżurnych operacyjnych);

-

wypracowywania propozycji użycia sił i środków MOSG we współdziałaniu
z:
a) Marynarką Wojenną RP;
b) organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
c) organami administracji morskiej i rybołówstwa morskiego;
d) organami morskiej służby poszukiwania i ratownictwa (SAR).

-

symulowania działania sił i środków własnych oraz państw współdziałających okrętów MW RP;

-

symulowania możliwych działań jednostek podejrzanych12.

Struktura ZSRN
Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru składa się z 5 podsystemów:
1. podsystemu radiolokacyjnego;
2. podsystemu optoelektronicznego;
3. podsystemu łączności radiowej;
4. podsystemu ochrony obiektu POT (Posterunek Obserwacji Technicznej);
5. podsystem teleinformatyczny (zawierający oprogramowanie systemowe,
bazę danych, w tym mapy oraz moduł wspomagania procesu decyzyjnego13.
Natomiast struktura organizacyjna ZSRN składa się z kilku poziomów i na
przestrzeni lat ulegała zmianie. W chwili powstania systemu, składał się on z:
1. Ośrodków koordynacji i nadzoru realizacji zadań - Centralnego Ośrodku
Nadzoru (CON) zlokalizowanego w Komendzie MOSG oraz Zapasowego
Centralnego Ośrodka Nadzoru (ZCON) umiejscowionego w Centralnym
Ośrodku Szkolenia w Koszalinie.
2. Ośrodków opracowania kompleksowego obrazu sytuacji nawodnej:
a) Lokalne Ośrodki Nadzoru (LON) - zlokalizowane w Krynicy Morskiej,
Elblągu, Gdańsku Nowym Porcie, Gdyni, Władysławowie, Łebie, Ustce,
Darłowie, Kołobrzegu, Rewalu, Świnoujściu;
b) Dywizjonowe Ośrodki Nadzoru (DON) - mieszczące się w Świnoujściu
oraz na Westerplatte;
3. Podstawowych źródeł informacji o sytuacji nawodnej i powietrznej posterunki obserwacyjne (PO);
4. Uzupełniających źródeł informacji o sytuacji nawodnej i powietrznej mobilne posterunki obserwacji (MPO) do których zaliczały się: ruchoma
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stacja radarowa (RSR), jednostki pływające SG, a także systemy
zewnętrzne (SWIBŻ, VMS, VTMS)14.
Obecna struktura Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru
polskich obszarów morskich ma kształt określony w Decyzji nr 19 Komendanta
MOSG z dnia 31 stycznia 2018r., w sprawie zasad pełnienia służby przy
wykorzystaniu Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich
obszarów morskich w ochronie morskiego odcinka granicy państwowej oraz
sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez statki przepisów i przedstawia się
następująco:
1. Regionalny Ośrodek Nadzoru (RON) w Krynicy Morskiej;
2. RON we Władysławowie;
3. RON w Kołobrzegu;
4. Dywizjonowy Ośrodek Nadzoru (DON) w Kaszubskim Dywizjonie SG;
5. DON w Pomorskim Dywizjonie SG;
6. Centralny Ośrodek Nadzoru (CON) w Gdańsku;
7. Lokalny Ośrodek Nadzoru (LON) w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Łebie,
Darłowie, Rewalu i Świnoujściu;
8. Zapasowy Centralny Ośrodek Nadzoru (ZCON ) w Koszalinie;
9. Ruchoma Stacja Radarowa (RSR);
10.jednostki pływające SG15.
Obecna struktura ZSRN nie jest wersją ostateczną systemu i w dalszym ciągu
ulega przekształcaniu i optymalizacji. Komendant Morskiego Oddziału Straży
Granicznej Decyzją nr 92 z dnia 18 maja 2017 roku powołał w Morskim Oddziale
Straży Granicznej zespół do optymalizacji funkcjonowania Zautomatyzowanego
Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich. W wyniku
przygotowanego sprawozdania z prac zespołu, Komendant Główny Straży
Granicznej zatwierdził zaproponowane przez zespół zmiany w strukturze ZSRN.
Główną zmianą w strukturze ZSRN ma być zmniejszenie ilości Lokalnych Ośrodków
Nadzoru ZSRN i powstanie w ich miejsce Regionalnych Ośrodków Nadzoru (RON),
czyli stworzenie mniejszej ilość ośrodków nadzoru o większym terytorialnym zasięgu
działania. Optymalizacja systemu została podzielona na dwa etapy:
1. etap testowy od 01.02.2018r. do 14.02.2018r. oraz etap pilotażowy od
15.02.2018r. do 31.12.2018r. w ramach których funkcjonować będą: CON
Gdańsk, DON Westerplatte, RON Kołobrzeg, RON Władysławowo, RON
Krynica Morska;
2. etap docelowy od 01.01.2019r. w ramach którego ma funkcjonować CON
Gdańsk, DON Świnoujście, DON Westerplatte, RON Władysławowo, RON
Krynica Morska16.
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Decyzja Nr 22 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk.
Karola Bacza z dnia 25 stycznia 2019 r., ustanowiła ostateczną strukturę
Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich.
Zgodnie z tą decyzją, struktura ZSRN obejmuje:
1) Regionalny Ośrodek Nadzoru w Krynicy Morskiej;
2) Regionalny Ośrodek Nadzoru we Władysławowie;
3) Dywizjonowy Ośrodek Nadzoru w Pomorskim Dywizjonie SG;
4) Dywizjonowy Ośrodek Nadzoru w Kaszubskim Dywizjonie SG;
5) Centralny Ośrodek Nadzoru ZSRN w Komendzie MOSG;
6) Lokalny Ośrodek Nadzoru w Elblągu, Gdyni, Łebie, Ustce, Darłowie,
Kołobrzegu, Rewalu i Świnoujściu;
7) Zapasowy Centralny Ośrodek Nadzoru ZSRN w Centralnym Ośrodku
Szkolenia SG w Koszalinie;
8) Ruchoma Stacja Radarowa;
9) jednostka pływająca SG z zainstalowanymi urządzeniami ZSRN17.
Wszystkie zmiany jakie na przestrzeni lat zaszły w systemie, zarówno te
dotyczące jego struktury, organizacji czy wyposażenia, miały na celu zwiększenie
efektywności pracy systemu. Dobrze funkcjonujący system nadzoru nad polskimi
obszarami morskimi jest gwarantem bezpieczeństwa na tych obszarach. Zarówno
bezpieczeństwa pojedynczego statku czy jednostki pływającej a także bezpieczeństwa całego regionu. Oczywiście nie chodzi tu tylko o bezpieczeństwo w sensie
„stanu braku zagrożenia” lecz także o bezpieczeństwo ekonomiczne. Region wolny
od zagrożeń jest idealnym miejscem dla rozwoju obrotu towarami, co przekłada się
na wiele dziedzin gospodarki.
Współpraca z innymi użytkownikami systemu
Współpraca pomiędzy Strażą Graniczną a Marynarką Wojenną RP w zakresie
użytkowania systemu, została określona w porozumieniu zawartym pomiędzy
ministrem spraw wewnętrznych i administracji, ministrem transportu i budownictwa
i ministra obrony narodowej z dnia 4 stycznia 2006r. w sprawie zasad użytkowania
Zintegrowanego Zautomatyzowanego Systemu Radiolokacyjnego Nadzoru Polskich
Obszarów Morskich oraz pokrywania kosztów jego utrzymania i eksploatacji. Na tej
podstawie udało się:

-

zmodernizować istniejące wieże rurowe MW w celu umożliwienia montażu
nowych radarów Straży Granicznej. Marynarka Wojenna również
udostępniła SG na swoich wieżach obserwacyjnych miejsce dla systemów
optoelektronicznych oraz środków łączności należących do SG;

-

doprowadzić wyodrębniony analogowy system wizyjny z każdego radaru SG
zainstalowanego na obiektach Marynarki Wojennej do urządzeń zobrazowania radiolokacyjnego MW RP;

-

wdrożyć interfejs wymiany danych z Systemem Wymiany Informacji
Bezpieczeństwa i Żeglugi, który umożliwia przesyłanie do MW informacji
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gromadzonych i przetwarzanych przez system ZSRN a także
przekazywanie przez SWIBŻ ostrzeżeń nawigacyjnych, wiadomości
żeglarskich oraz informacji hydrometeorologicznych.18
Jednakże całkowite połączenie systemów Marynarki Wojennej i Straży
Granicznej nie było możliwe, co wynika zarówno ze specyfikacji zadań każdej ze
stron, jak również z różnych klauzul tajności każdego z systemów dowodzenia19.
Jeżeli chodzi o administrację morską, to w zakresie kontroli ruchu statków
podczas ich wejścia do portu są System Wymiany Informacji i Bezpieczeństwa
Żeglugi oraz Radarowy System Zarządzania i Kontroli Ruchu Statków (VTMS) na
torze wodnym Świnoujście - Szczecin. Zintegrowanie systemu SG z systemami
administracji morskiej było w początkowej fazie niemożliwe (ze względu na
konieczność modernizacji systemu VTMS) więc ograniczono się do połączenia
systemu ZSRN z systemem SWIBŻ w kwestii wymiany informacji20. Porozumienie
zawarte 5 sierpnia 2008 r. pomiędzy ministrem rolnictwa i rozwoju wsi
a Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie współdziałania w zakresie
wymiany informacji o statkach rybackich na polskich obszarach morskich dało
podstawę prawną do sprawnego współdziałania w zakresie przestrzegania przez
statki rybackie przepisów obowiązujących na polskich obszarach morskich oraz
kontroli i nadzoru rybołówstwa. Porozumienie określa także zasady monitorowania
ruchu statków rybackich pod polską i obcą banderą, a dodatkowo zobowiązało
sygnatariuszy porozumienia do integracji satelitarnego systemu monitorowania
statków rybackich VMS (Vessel Monitoring System) z ZSRN21.
Podsumowanie
Morski Oddział Straży Granicznej na tle pozostałych oddziałów SG wyróżnia
się nie tylko podwójnym umundurowaniem22, lecz także inną specyfiką zadań. Jest
to związane z tym, że MOSG jako jedyny oddział SG na terytorium RP, ochrania
granicę morską. Morze jest niezwykłe - nie można na nim postawić znaków
granicznych wytyczających granicę państwa, nie można na nim postawić płotu ani
zamontować alarmu. Dodatkowo jest bardzo zmienne, warunki hydrometeorologiczne potrafią zmienić się w kilkanaście minut, powodując, że z przyjaznego staje
się nieprzewidywalne. Dlatego też, konieczne jest dopasowanie narzędzi i środków
stosowanych przez MOSG wykorzystywanych w ochronie granicy państwowej.
Narzędzia te muszą być tak dobrane, aby zapewnić jak największą efektywność
pracy i wykonywanych zadań funkcjonariuszy Morskiego Oddziału SG, przy
zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa.
Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich,
jest takim narzędziem. Stworzony specjalnie dla potrzeb Morskiego Oddziału SG
przy udziale Marynarki Wojennej RP a także administracji morskiej. Stworzenie tego
systemu było możliwe tylko i włącznie dzięki udanej współpracy wszystkich
poszczególnych „elementów” biorących udział w jego projektowaniu oraz
P. Pleszkun Bałtyk pod nadzorem „Przegląd Morski 2011”, Nr 5 (047), s. 31-32.
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wykonaniu. Nie wolno także zapominać o funkcjonariuszach, którzy jako operatorzy
systemu pracują na nim każdego dnia. System działa przez 24 godziny 365 dni
w roku, i tyle samo pracują operatorzy. To oni dokonują analizy sytuacji nawodnej,
to oni decydują o konieczności wprowadzenia ustalonych procedur lub też
o poinformowaniu służb współdziałających o zaistniałej sytuacji na wodach Morza
Bałtyckiego.
ZSRN jest systemem, który cały czas podlega modernizacji. Wynika to
oczywiście ze zmian jakie zachodzą w świecie technologii, ale także ze zmian jakie
zachodzą w świecie. Dostęp do informacji z całego świata powoduje, że ludzie
naruszający prawo, szukają nowych rozwiązań i nowych sposób aby ulepszyć czy
ukryć swoje działania. Przemytnicy towarów wciąż szukają nowych skrytek
a handlarze żywym towarem szukają nowych szlaków tranzytowych. ZSRN nie jest
systemem idealnym. Patrząc na konstrukcję systemu z dzisiejszej perspektywy,
można by zmienić niektóre rzeczy. Należy jednak pamiętać, że jest to jedyny tego
rodzaju system używany do ochrony granicy państwowej. W momencie kiedy
powstawał i był tworzony, jego twórcy użyli najlepszych możliwych rozwiązań
technologicznych. Czy ZSRN jest systemem skutecznym? Analizy wykonane przez
Morski Odział SG pokazują, że od momentu wprowadzenia Zautomatyzowanego
Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich do systemu ochrony
granicy państwowej, zwiększyła się wykrywalność naruszeń przepisów
obowiązujących na obszarach morskich. I jest to najlepsza ocena jaką mógł uzyskać
ZSRN.
Streszczenie
Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich
jest narzędziem wykorzystywanym przez Morski Oddział Straży Granicznej do
ochrony granicy państwowej. System ten został stworzony specjalnie dla potrzeb
MOSG. Jego głównym zadaniem jest ochrona polskich obszarów morskich, a także
stworzenie kompleksowego obrazu sytuacji nawodnej, z możliwością przesłania
tego obrazu do służb współdziałających. Unikatowy charakter systemu sprawia, że
wzbudza zainteresowanie wśród instytucji zajmujących się bezpieczeństwem.
Słowa kluczowe: ZSRN, bezpieczeństwo morskie, ochrona granicy morskiej,
Morski Oddział Straży Granicznej, MOSG.
Summary
Automated Radar Surveillance System is a tool used by Maritime Regional Unit
of Border Guard in a blue border protection. The system was created for the Polish
Border Guard. Its main tasks are: elaboration and distribution of complex water
surface situational picture within the Polish maritime zone (including exclusive
economic zone), in the air and land border zone and supporting Border Guard
maritime surveillance and border operations decision making process. Its unique
character makes it very interesting among institutions responsible for safety.
Key words: ARSS, maritime safety, Maritime Regional Unit of Border Guard,
MRUBG.
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Aneta PIAŁUCHA
Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJOWNOWANIA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ,
A LOGISTYCZNE CYKLE DOSTAW W KSZTAŁTOWANIU ZAPASÓW
NORMATYWNYCH
Permanentnie zmieniająca się rzeczywistość wpływa na funkcjonowanie
Państwa, społecznie jak i politycznie. Odnalezienie się w nowej rzeczywistości nie
jest łatwe zwłaszcza gdy chodzi o bezpieczeństwo, a nawet istnienie kraju,
a przecież bezpieczeństwo to główne zadanie Sił Zbrojnych. Zmiany jakie następują
w funkcjonowaniu wojska muszą być dokładnie przemyślane, a przyjmowanie
nowych rozwiązań starannie sprawdzone i przeanalizowane. Takie zadania stoją
przed logistyką wojskową, która stoi przed nowymi wyzwaniami, jednak jej
podstawowe zadanie – zabezpieczenie funkcjonowania Sił Zbrojnych jest
najważniejsze i nie ulega zmianie. Logistyka wojskowa w rozwiązywaniu trudnych
zadań czerpie z badań naukowych logistyki cywilnej.
Logistyka wojskowa wymaga podejścia systemowego. System logistyczny Sił
Zbrojnych RP według doktryny logistycznej to uporządkowany zbiór elementów
struktury organizacyjnej oraz obszarów funkcjonalnych, których przeznaczenie,
a także wzajemne powiązania i relacje zapewniają sprawne funkcjonowanie SZ RP
w czasie pokoju, kryzysu i wojny1. Jednym z podsystemów logistyki wojskowej jest
podsystem materiałowy, który zapewnia wojsku dostawy uzbrojenia i sprzętu
wojskowego, środków bojowych i materiałowych oraz świadczenie logistycznych
usług materiałowych, niezbędnych do realizacji postawionych zadań. Jedną
z podstawowych funkcji tego podsystemu jest zaopatrywanie normatywne.
Zaopatrzenie normatywne jest to zespół czynności związanych z określeniem
należności etatowych i tabelarycznych, współczynników strat, normatywów,
okresów używalności, limitów itp., – zwanych normami. Normy stanowią podstawę
do opracowania prognoz i planów zaopatrywania wojsk w środki zaopatrzenia na
wszystkich szczeblach organizacyjnych Sił Zbrojnych 2. Dlatego też, zapewnienie
zapasów normatywnych na odpowiednim poziomie wpływa na prawidłowe
i bezpieczne funkcjonowanie jednostki wojskowej.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu logistycznych
uwarunkowań w kształtowaniu zapasów normatywnych, oraz zobrazowanie jak
w praktyce kształtuje się zapasy normatywne, które są ważne dla bezpiecznego
funkcjonowania jednostki wojskowej.
Logistyka jest to termin, który został wprowadzony do gospodarki dopiero
w latach 50 XX wieku. Wcześniej o logistyce mówiony, tylko w wojsku. Większość
uczonych analizując problemy logistyki, źródeł tego zjawiska szukało właśnie
w działaniach wojskowych. Dokonanie w zakresie logistyki jakie osiągnięto w wojsku
zaczęto przenosić do gospodarki cywilnej, ponieważ coraz bardziej złożona

Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych RP, s. 21.
Tamże, s. 27

1
2

124

produkcja i dystrybucja wymagały podejścia systemowego, a także optymalizacji
kosztów, które ułatwiały podejmowanie decyzji.
Logistyka jest terminem, który stawia przed nami poważne zadania
i jednocześnie wyzwania. Jest dziedziną wiedzy, która przede wszystkim
zorientowana jest na praktyczne zastosowanie. Najważniejszą jej umiejętnością
jest budowa łańcucha dostaw. Bardzo często terminy logistyka i łańcuch dostaw
stosowane są zamiennie, jednak logistyka tylko reprezentuje niewielką część
łańcucha dostaw. W literaturze przedmiotu łańcuch dostaw określany jest jako sieć
organizacji, które są powiązane i zależne ze sobą. Działają one na zasadzie
współpracy, wspólnie kontrolują, usprawniają i kierują przepływem informacji
i rzeczy od dostawców do ostatecznych odbiorców. Łańcuch dostaw definiowany
jest również jako łańcuch magazynowo- transportowy, który w sposób techniczny
łączy punkty magazynowe i przeładunkowe drogami przewozu towarów, a także
skoordynowanie organizacyjnej i finansowe procesów zamówień i polityki zapasów
wszystkich części tego łańcucha. Zadaniem łańcucha dostaw jest zadbanie
o ciągłość przepływu informacji, produktów oraz płatności, które wchodzą w skład
całego systemu logistycznego3.
Systemy logistyczne to niesamowite ruchy surowców, materiałów i wyrobów
finalnych od miejsca ich tworzenia poprzez magazynowanie, przedsiębiorstwa
produkcyjne, dystrybucję i hurtownie, aż do finalnego odbiorcy. Jednak aby ten cały
system był skuteczny musi być odpowiednio zarządzany4.
S. Krawczyk podaje definicje zarządzania logistycznego sformułowaną przez
międzynarodową Radę Zarządzania Logistycznego. „Zarządzanie logistyczne jest
procesem planowania, wdrażania i controllingu sprawnego, efektownego kosztowo
przepływu i przechowywania surowców, zapasów produkcyjnych, dóbr końcowych
i odpowiadającym im funkcji od punktu pozyskania surowców do punktów
konsumpcji, w celu jak najlepszego dostosowania do wymagań klientów” 5.
Zapasy
materiałowe
jako
szczególny
przedmiot
zarządzania
logistycznego
Procesy logistyczne, którymi należy w odpowiedni sposób zarządzać
przebiegają zarówno wewnątrz jednostki jak i pomiędzy innymi obiektami, obejmuje
przede wszystkim przepływ strumieni materialnych, nieustannie towarzyszy
tworzeniu zapasów. „Zapas to gromadzona, większa niż potrzeba w danej chwili
ilość czegoś, mająca wystarczyć na dłuższy czas”6. Powodem do tworzenia
zapasów jest konieczność wyrównania różnych intensywności strumieni
przepływów. Innym powodem do tworzenia zapasów jest czynnik losowy, który
oddziałuje na zaopatrzenie, zbyt, zużycie, transport itp. Czynniki losowe zmuszają
do tworzenia odpowiednich rezerw, aby planowana działalność mogła być
w odpowiedni sposób realizowana. Zapasy są tworzone po to, aby na wypadek
dodatkowych ćwiczeń, bądź zamierzeń być gotowym do realizacji wszystkich zadań
stawianych przez przełożonych.

Transport, pod Red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, PWE 2010, s. 268; A. Harrison,
R. van Hoek, Zarządzanie logistyką, PWE 2010, s. 30-37.
4
Tamże.
5
S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE Warszawa 2001 r., s. 68.
6
Tamże, s. 389.
3
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Zarządzanie zapasami wymaga określenia celów, które mają spełnić. Cele dla,
których przeznaczone są zapasy, stają się podstawą prowadzenia wyznaczonej
polityki tworzenia i sterowania nimi. Polityka kształtowania zapasów musi być
tworzona racjonalnie i przy tym musimy uwzględnić różne aspekty warunkujące ich
powstawanie. Do nich należą między innymi7:
- charakterystyka dopływów i odpływów zapasów
- rodzaj zmian poziomu zapasów
- rodzaj składowanego dobra
- aspekt finansowy i
- aspekt operacyjny.
Innowacyjnym rozwiązanie w zarządzaniu zapasami jest koncepcja Just-intime. Bardzo często w środowisku biznesowym mówi się o procesach
w zaopatrzeniu, produkcji no i w zapasach określenia „dokładnie na czas”.
Określenie to oznacza, że zapasy powinny być dostępne tylko wtedy, kiedy ich firma
potrzebuje, ani wcześniej, ani później. Systemy oparte na koncepcji Just-in-time są
zarządzaniem cyklami realizacji zamówień i eliminacji marnotrawstwa. Stosowanie
tej koncepcji, która pomaga w obrocie materiałowym, pozwala na odcinkowe
wdrażanie, dzięki któremu można rozbudować system logistyczny. Oznacza to, że
organizacja procesów wytworzenia w fazie projektowania musi przewidywać
potrzeby w zakresie zasobów produkcyjnych by móc zaspokoić wszystkie potrzeby
klientów przy zachowaniu minimalnych zapasów8.
Zapasy można podzielić na zapasy surowcowe i dystrybucyjne. Zapasy
surowcowe tworzone są na wejściu procesu produkcyjnego. Ze względu na rolę
i cele, można je podzielić na zapasy:
- standardowe – które wynikają z danej cykliczności produkcji i dostaw z nią
związanych. W takim przypadku spełniają funkcję wyrównawczą między ilościowymi
i czasowymi rozbieżnościami dopływów i zapotrzebowania produktów;
- bezpieczeństwa – spełnia funkcję specjalnej rezerwy w przypadku popytu
ponadstandardowego, zwłaszcza w okresie realizacji zamówienia na dostawę,
a także jako zabezpieczenie przed niepewną sytuacją wynikającą z braku informacji
o: wielkości, momentach dostaw, ubytkach magazynowych, a także dokładnych
potrzebach materiałowych w przyszłych okresach;
- zapobiegawcze – to takie, które gromadzone są z wyprzedzeniem przed
możliwym okresem istotnego wzrostu popytu lub spodziewaną zmianą cen.
Tworzone są względnie po to aby uzyskać upusty cenowe podczas zakupu większej
partii;
- wymuszone – tworzone są podczas skrajnego zmniejszenia produkcji, po jej
nieplanowanym zatrzymaniu lub z zakresu obowiązku przejęcia dostaw 9.
Zarządzanie zapasami wiąże się z podejmowaniem różnorodnych problemów
decyzyjnych, najważniejsze z nich to 10:
- określenie wielkości zamawianych partii,
- wybór, który zapas powinien być utrzymywany

Tamże, s. 393- 395.
S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 1998 r., s. 136; J. J. Coyle, E. J
Bardi, C.J.Langley Jr. Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2002, s. 122-123.
9
Tamże, s. 397-398.
10
S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 1998 r., s. 136.
7
8
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- określenie czasu składania zamówień, no i przede wszystkim stała kontrola
zapasów. Gospodarkę zapasami, można rozpatrywać w dwóch aspektach. Po
pierwsze z punktu widzenia zaopatrzenia- procesów produkcyjnych
i dystrybucyjnych, po drugie z punktu widzenia kolportażu wyrobów gotowychkupionych lub wyprodukowanych na różnych poziomach obrotu towarowego. Do
tego, aby precyzyjnie zaplanować wielkość zapasów stosuje się różne aparaty
analityczne jak na przykład prognozowanie, czy wcześniej wspomniana metoda Just
In time. Przy tworzeniu zapasów i późniejszym ich obrotem, ważny jest wybór
dostawców, oddziaływanie na nich, a także współpraca z nimi. Przy wyborze
dostawców, należy określić warunki, takie jak położenie koniunkturalne branży,
rodzaj produktu, wielkość przedsiębiorstwa, a także jego kondycja rynkowa
i ekonomiczna. Bardzo ważne jest określenie danych o strukturze kosztów
dostawcy, gotowości do współpracy, a także to jakie znaczenie przypisuje on
odbiorcy przy danej wielkości partii dostawy. Zamówienia składa się
z częstotliwością jaką przyjmuje się w danej jednostce, można przyjąć proste
założenie zamówienia raz w roku. Przy takich zamówieniach niebezpieczeństwo
wyczerpania zapasów wystąpi tylko raz pod koniec cyklu rocznego. Takie podejście
wymagać będzie jednorazowej dostawy, która będzie równa z zaopatrzeniem
rocznym, a to natomiast wiąże się z przechowywanie znacznej ilości towaru.
Częstotliwość dostaw można zwiększyć na przykład raz na miesiąc, jednak
niebezpieczeństwo wyczerpania zapasu wzrośnie wtedy 12-krotnie. To ryzyko
można zmniejszyć, tworząc zapas bezpieczeństwa.
Kolejny problem w obrocie zapasami jest wyznaczenie optymalnej wielkości
partii zamówień, wiąże się to z określeniem średniego poziomu utrzymywania
zapasu. Przy wyznaczeniu tej wielkości należy przewidzieć roczne zużycie lub
zapotrzebowanie
danego
produktu,
które
oznaczone
jest
przez
Q jednostek. Dla wyznaczenia odpowiedniej wielkości partii dostawy stosuje się
następujący wzór:
S= Q/n,
gdzie:
S- wielkość partii dostawy
n- liczba zakupów
Utrzymywanie zapasów łączy się kosztami, aby dokładnie obliczyć wielkość
partii uwzględniając koszty należy zastosować wzór:
S= √2KQ/k,
gdzie:
K- koszt zakupu
k- koszt utrzymania11.
Obrót zapasami powinny być ciągle pod stałą obserwacją, ocena zarządzania
zapasami powinna mieć charakter wielokryteriowy. Należy uwzględnić nie tylko
koszty zapasów, ale także skutki jakie wywiera poziom zapasu w zakresie między
innymi kosztów produkcji czy też cen wynikających z zaopatrzenia. Każda analiza
zarządzania zapasami, powinna rozpocząć się od obliczenia podstawowych
mierników i wskaźników. Mierniki dynamiki i struktury są najprostszymi miernikami
gospodarowania zapasami. Mierniki dynamiki opisują zmiany poziomu zapasów
S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 1998 r., s. 136-139.
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w czasie, natomiast mierniki struktury przedstawią udział zapasu konkretnego
rodzaju w zapasach ogółem. Innymi miernikami zarządzania zapasami jest wskaźnik
obrotu zapasów i wskaźnik cyklu zapasu. Wskaźnik obrotu zapasów opisuje
zależności między majątkiem obrotowym, a płynnością. Dzięki temu wskaźnikowi
wiadomo ile razy w ciągu badanego okresu następuje odnowienie stanu zapasów.
Wzór do obliczenia tego wskaźnika jest następujący:
sprzedaż netto/ średni stan zapasów
Kolejnym wskaźnikiem gospodarowania zapasami jest wskaźnik cyklu zapasów
w dniach. Wskaźnik ten pokazuje co ile dni organizacja odnawia swoje zapasy dla
zrealizowania swoich celów.
średni stan zapasów/sprzedaż netto x 360 dni12.
Zapas normatywny jest to zapas określonego materiału lub wyrobu przyjęty jako
norma dla danego okresu. Może być on wyrażony w miarach wartościowych lub
ilościowych13.
Normatywny poziom zapasów najczęściej ustalany jest do celów
planistycznych, który gwarantuje ciągłość przebiegu procesów przy minimalnych
kosztach związanych z ich utrzymywaniem. Normatywny poziom zapasów można
ustalić analitycznie sumując zapasy operacyjne, cykliczne, zabezpieczające
i antycypacyjne. Normy zapasów materiałów ustalają jednostki we własnym
zakresie, które później podlegają okresowej kontroli.
Dla ukształtowania zapasów normatywnych potrzebne będzie ustalenie przede
wszystkim:
– przeciętnego dziennego zużyciem materiałów,
– średniego cyklu dostaw w dniach.
Przeciętne dzienne zużycie materiałów określa się statystycznie dzieląc
zużycie materiału w danym okresie przez liczbę dni roboczych w tym okresie na
podstawie planowanej produkcji oraz norm technicznych. Dla odpowiedniej realizacji
zużycia materiałów należy zaplanować potrzeby materiałowe. Do tego służy system
MRP, którego celem jest zapewnienie wystarczającej ilości materiałów, produktów
i części na potrzeby zaplanowanej produkcji i dostaw do klienta. Celem tego systemu
jest również utrzymanie możliwie najniższego poziomu zapasów, planowanie
harmonogramów zakupów i dostaw, a także działań produkcyjnych. Żeby osiągnąć
te cele należy w ramach tego systemu uwzględnić bieżącą i planowaną liczbę
zapasów, oraz części produktów, jak również okres planowania 14. Dzięki tej
metodzie możemy określić zapotrzebowanie na surowce i materiały. W tej metodzie
plan operacyjny produkcji, a jednocześnie przeciętne zużycie materiałów jest
określony na potrzeby netto w przyjętym podziale czasowym, np. na 1 dzień.
W ustalonej jednostce czasu należy posłużyć się równaniem stanu zapasu, który
jest następujący:
Kompendium wiedzy o logistyce, pod. Red. E. Gołębiewskiej, PWE 1999 r., s. 72-73.
https://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/1674,zapas_normatywny,
(dostęp:
1.03.2019).
14
J. J. Coyle, E. J Bardi, C.J.Langley Jr. ,Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2002 r., s. 127-128.
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A+ B- C = X
ABCX-

oznacza wielkość zapasu w magazynie,
wielkość otwartych zamówień,
wielkość potrzeb netto,
wielkość zapasu na przyszłe potrzeby

Całą procedurę planowania potrzeb materiałowych, można przedstawić
w pięciu paragrafach:
1) określenie zapotrzebowania brutto na wyrób finalny, na podstawie
harmonogramu działań,
2) dla uzyskania zapotrzebowania netto na wyrób finalny, należy odjąć od
zapotrzebowania brutto liczbę wyrobów finalnych będących w zapasie. Następnie
ustalić termin rozpoczęcia produkcji, w taki sposób aby na czas zaspokoić
zapotrzebowanie netto.
3) Jeżeli są jeszcze inne poziomy rozwinięcia artykułu, należy skorzystać ze
schematu rozwinięcia materiałowego wyrobu, następnie wyliczyć zapotrzebowanie
brutto elementów z poziomu następnego. Jeżeli nie ma już więcej następnych
poziomów, należy w tym miejscu zakończyć tworzenie planu potrzeb materiałowych.
4) Dla każdego z elementów konstrukcji należy obliczyć wielkość zamawianej
pozycji w sposób następujący od zapotrzebowania brutto należy odjąć wielkość
zapas, a także zamówienia będące w realizacji. Należy, również określić moment
złożenia zamówienia na podstawie czasu realizacji dostaw danego elementu oraz
innych przesłanek.
5) Jeśli już nie ma innych poziomów rozwinięcia wyrobu, należy zakończyć cały
etap.
Dzięki zastosowaniu tej metody można w znaczący sposób ograniczyć poziom
zapasów15.
Poziom zapasów normatywnych można ustalić stosując metodę minimummaksimum zapasów. W tej metodzie ustala się normę zapasu minimum, stosując
rezerwę w przypadku opóźnienia dostawy. Drugą natomiast normę- maksimum
stanowi wielkość zużycia między kolejnymi dostawami, powiększona o normę
zapasu minimalnego. Metoda ta jest potrzebna w sytuacji regularnego kształtowania
się zużycia materiałów, w sytuacji na ogół stałych cyklów dostaw16.
Cykle dostaw materiałowych i czynniki ich kształtowania
W procesie zarządzania zapasami plany zapotrzebowania zastępowane są
planami dostaw. W ujęciu wzorcowym przyjmuje się określenie jednostki planowania
w stosunek do czasu, jak i do wielkości potrzeb, zapotrzebowanie wtedy może być
traktowane jako odpowiednik zamówienia, a tym samym dostawy. Przy realizacji
cyklu dostawy należy określić wielkość zamówienia i termin składania zamówienia 17.
Te dwa parametry są wzajemnie zależne. Gdy zostanie zamówiona duża partia
materiałów, będzie ona długo wykorzystywana, a wtedy termin złożenia następnej
dostawy będzie dłuższy. Jeżeli jednostka zdecyduje się na częste dostawy, wtedy
nie ma powodu, aby zawyżać wielkości zamówienia. Można przyjąć, że podstawą

15

M. ciesielski, Logistyka w strategiach firm, PWN Warszawa 1999 r., s. 125-126.
Cz. Skowronek, Z. Sarjusz- Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2002 r., s. 224.
17
S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE Warszawa 2001 r., s. 407- 408.
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planowania dostaw będzie wielkość zamówienia, a wtedy termin składania
zamówienia będzie sprawą wtórna. Odwrotnie natomiast gdy podstawą będzie
termin zamówienia, wielkość zamówień należy dostosować do tych właśnie
terminów. Przyjmując, że w planowaniu dostawy uwzględni się termin dostawy,
wtedy za podstawowy parametr zostanie uznany okres, na który powinna wystarczyć
dostawa. Wprowadzony okres zamawiania dostaw oznaczy się literą T, a dla
określenia wielkości dostawy będzie trzeba wprowadzić pomocniczą uzasadnioną
merytorycznie wielkość, dzięki której łatwiej ustali się pożądaną wielkość dostawy.
Przyjmuje się, że funkcję tę może spełnić tzw. racjonalny górny poziom zapasu, który
oznaczony jest symbolem S czasami jego wartość, może wynikać z fizycznej
możliwości składowania tzn. z wielkości magazynu. Ze względu na ważną rolę, jaką
odgrywają parametry T i S, stworzono w oparciu o nie politykę (T, S). Istotą polityki
(T, S) jest przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu zapasu, a także
odstępy czasu między zamówieniami są ustalone i z są danymi stałymi, a pozostałe
parametry są do niech dostosowywane. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy
w ostatniej jednostce czasu zapotrzebowanie będzie wyższe niż stan zapasów,
wtedy wystąpi niedobór jest to bardzo niebezpieczne dla funkcjonowania jednostki
wojskowej. Dlatego też lepiej stosować politykę (s, Q) , w której zasygnalizowanie
potrzeb materiałowych jest zgłaszane dużo wcześniej i wtedy nie ma niedoboru
materiału. Przy tej polityce, należy określić poziom minimalny zapasu, który
oznaczany jest symbolem s, który jest nazywany punktem składania zamówienia.
Ideą tej polityki jest to, że w momencie zamówienia jest równoznaczne z momentem
dostawy niezbędnego materiału18.
Cykl dostawy musi mieć określoną wielkość i dla wyznaczenia wzorcowej
wielkości partii Q należy wyznaczyć na podstawie warunków ekonomicznych. Jeżeli
wiadomo, że nie wystąpi brak zapasów w przypadku zakupu niezbędnych
materiałów, powinno się uwzględnić w rachunku ekonomicznym przede wszystkim
koszt obsługi zamówienia, cenę zakupu materiału, a także koszt utrzymania
zapasów. Dla celów planistycznych, korzysta się z danych statystycznych, które są
określone na podstawie kosztów zarejestrowanych w minionym okresie oraz
prognostycznej ceny materiału, skorygowanych o przewidywany współczynnik,
najczęściej związany z inflacją. Na podstawie danych o kosztach obsługi wszystkich
dostaw z poprzedniego okresu można wyznaczyć koszt obsługi jednego
zamówienia, który wynosi ks. Potrzeby w ciągu roku będą oznaczone D,
a planowana wielkość Q to liczba dostaw w ciągu roku będzie równa19:
n= D/Q
Koszty związane z obsługą n będą równe20:
Ks= n* ks= ks * (D/Q)
Koszty magazynowania można podzielić na koszty stałe i zmienne. Wielkość
tych kosztów nie jest związana od składowanej ilości materiałów i są ponoszone

S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE Warszawa 2001 r., s. 407-411.
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nawet wtedy, gdy w magazynie nie są prowadzone żadne operacje, są to np. koszty
dzierżawy magazynu.
Natomiast koszty zmienne zależne są już od ilości składowanych materiałów.
Ze względów rachunkowych, należy się posługiwać nie wielkością tych materiałów,
a stopą kosztów magazynowania ( is ). Wielkość tej stopy ustalana jest wewnętrznie
w każdej organizacji posiadającej zapasy. Kosztem zamrożenia kapitału jest to koszt
wynikający z samego faktu posiadania zapasów. Można powiedzieć, że jest to
oprocentowanie dla związanego zapasami kapitału, który mógłby być inaczej
wykorzystany. Z tym kosztem wiąże się również koszt ubezpieczenia
przechowywanych materiałów. Cena zakupu danego materiału jest bardzo ważna
w określaniu kosztów zapasów. Taki koszt można obliczyć 21:
ch= i * c
ch - jest to roczny koszt składowania jednostki materiału
i - (%) obowiązujący względny współczynnik kosztów utrzymania zapasów
c - cena22.
Niezbędnym elementem przy cyklach dostaw jest wybór dostawców. Przy
wyborze dostawców najważniejsze jest:
 Jakość – jest jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przy
wyborze dostawcy. Jakość często odnosi się do szczególnych wymagań,
jakie użytkownik ma w stosunku do danego produktu, dostarczanego przez
dostawcę. W praktyce jakość dotyczy także takich dodatkowych czynników,
jak okres użytkowania (żywotność) produktu, łatwość jego naprawy,
wymagania związane z konserwacją, łatwość w użyciu i niezawodność.
 Czas – przyszły potencjalny dostawca jest sprawdzany pod względem
dotrzymywania terminów dostaw, gotowości do realizacji dostaw na
warunkach klienta, szybkości realizacji niezaplanowanych dostaw,
wyrozumiałości przy zakłóceniach w realizacji kontraktu o dostawę.
 Cena – ważnym czynnikiem przy wyborze dostawcy jest oczywiście cena
i warunki dostawy.
 Lokalizacja - jednostka musi rozważyć, jakiego dostawcę wybrać –
miejscowego czy też położonego w miejscach odległych. Na korzyść
miejscowych dostawców przemawiają takie fakty jak: możliwość realizacji
pilnych zamówień, dotrzymywania ustalonych terminów oraz możliwość
ściślejszej współpracy między dostawcą a nabywcą. Jednak dostawcy dalej
położeni od nabywcy mogą mu zaoferować niższe ceny, większe
umiejętności techniczne, większą niezawodność dostaw i wyższą jakość.23.
Rola cyklu dostaw w kształtowaniu normatywów zapasów materiałowych
W kształtowaniu zapasów normatywnych, ważną rolę odgrywa cykl odnawiania
(uzupełniania) zapasów. Każdy cykl odnawiania zapasów zaczyna się od zgłoszenia
zapotrzebowania na konkretny asortyment. Zgłoszenie zapotrzebowanie na produkt
Tamże, s. 415.
Tamże, s. 411-415.
23
S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE Warszawa 2001 r., s. 326-332.
21
22
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można podzielić ze względu na popyt, tj. na popyt zależny i niezależny. Zarządzanie
zapasami w warunkach popytu niezależnego i zależnego różni się zarówno, jeśli
chodzi o sposób działania jak i o uwarunkowania. Kwestie te są objęte odmiennymi
procedurami realizacyjnymi jak i zasadami postępowania. Zarządzanie zapasami
w warunkach popytu niezależnego jest przedstawiane w ramach tzw. klasycznej
teorii zapasów, natomiast zarządzanie zapasami w warunkach zapotrzebowania
zależnego jest określane w ramach koncepcji Planowania Potrzeb Materiałowych
(MRP).
Klasyczne modele uzupełniania zapasów dzielą się na dwie podstawowe
grupy24:
1. modele oparte na tzw. punkcie zamawiania - stała wielkość dostawy,
zmienny okres między zamówieniami,
2. modele okresowego przeglądu - zmienna wielkość dostawy, stały okres
między zamówieniami.
Pierwszy model uzupełniania zapasów oparty na tak zwanym punkcie
zamawiania, zwany również systemem zamawiania opartym na poziomie
informacyjnym jego podstawową cechą jest to, że decyzja o złożeniu zamówienia
jest podejmowana w momencie, gdy poziom zapasu dysponowanego spada poniżej
pewnego określonego poziomu, zwanego poziomem informacyjnym lub punktem
ponownego zamówienia. Poziom ten można obliczyć jako25:zapas znajdujący się
w magazynie powiększony o złożone wcześniej, ale jeszcze niezrealizowane
zamówienia, pomniejszony o dokonane rezerwacje danego wyboru. Wielkość
zamówienia ustalana jest przy pomocy metody stałej wielkości partii jako metody
pokrycia zapotrzebowania. Bardzo często jest ona równa optymalnej partii dostawy,
czyli takiej ilości, która zapewnia minimalizację kosztów tworzenia i utrzymania
zapasów. Wzrost kosztów spowoduje, zamówienie innej ilości niż ta w optymalnej
partii dostawy. Za wielkość dostawy uznano wielkość wyznaczoną jako iloczyn
wielkości poziomu zapasu informacyjnego wyznaczanego na kolejny tydzień
i mnożnika, który został wyznaczony dla każdego asortymentu w zależności od jego
przynależności do jednej z grup, na jakie podzielony został cały asortyment zgodnie
z klasyfikacją ABC.
Drugi model uzupełniania zapasów zakładający stały okres pomiędzy
zamówieniami cechuje się tym, że zamówienie składane jest w określonym cyklu
o stałym okresie przeglądu przy czym wielkość zamówienia jest zmienna
i wyznaczana jako różnica pomiędzy pewnym, określonym poziomem zapasu,
zwanym zapasem maksymalnym, a aktualnym poziomem zapasu znajdującego się
w magazynie. Wielkość zamówienia ustalana jest przy pomocy metody partii
pokrywającej cały okres jako metody pokrycia zapotrzebowania. Z punktu widzenia
tego systemu uzupełniania zapasu, znajomość zapasu dysponowanego nie jest
konieczna po każdej transakcji magazynowej, lecz tylko w dniu zamawiania 26.
Dla odnawiania zapasów można również stosować system ciągłego
uzupełniania zapasów. System ten polega na wypracowaniu takich metod realizacji
zamówień i dostaw, które będą wykluczały sytuacje w których wystąpi brak zapasów,
J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne [w:] Elektroniczne czasopismo naukowe
z dziedziny logistyki, P. Cyplik, PWE Warszawa 2002 r., s. 250, http://www.logforum.net/vol1/issue3/no4/1_3_4_05.html, (pobrano: 01.03.2019 r.).
25
Tamże, (pobrano 01.03.2019 r.)
26
Tamże.
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a jednocześnie spowodują redukcję zapasów w łańcuchu dostaw. To oznacza, że
zostanie uzupełniona tylko taka ilość zapasu, jaka będzie w danym momencie
potrzebna. Aby osiągnąć takie cele, niezbędne jest dysponowanie stale aktualnymi
danymi z magazynów i punktów dystrybucyjnych, które są potrzebne do
opracowywania prognoz zapotrzebowania na określony zapas. System ten
synchronizuje dostawy dobra z popytem zgłaszanym przez konsumentów
i końcowych użytkowników27. Uzupełnianie zapasów wymaga stałej kontroli
magazynów i stanów ilości zapasów. W większości jednostek taki kontroling odbywa
się codziennie.
Logistyczne uwarunkowania kształtowania zapasów normatywnychanaliza praktyczna
Analiza kształtowania zapasów normatywnych, została przeprowadzona na
podstawie wywiadu z żołnierzem Wojska Polskiego, a także obserwacji własnych.
Analiza ta dotyczy sytuacji kształtowania zapasów normatywnych, którymi są
materiały pędne. Wszystkie materiały pędne i smary (mps) w jednostkach
wojskowych, które stanowią ich zapas, magazynowane są w budynkach specjalnie
do tego przystosowane, a także stacjach mps i w zbiornikach podziemnych.
Magazyny te podzielone są na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to użytek bieżący,
który wykorzystywany jest w codziennej pracy jednostki wojskowej. Druga zaś
kategoria, to zapas wojenny. Zapas wojenny naliczany jest na podstawie szeregu
norm i dokumentów określających naliczenia produktów, materiałów pędnych
i smarów niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zabezpieczenie czasu „W”, czyli w czasie
wojny, danej jednostki oraz komórek jej podległych gospodarczo znajdujących się
na ewidencji danej jednostki regulowany jest na podstawie następujących
czynników:
-wykazów ilościowych stanów produktów materiałów pędnych i smarów
-wykazu należności naliczanych na potrzeby mobilizacyjne w dziedzinie mps.
Za podstawę do naliczania potrzeb bieżących służby mps uważa się wszelkiego
rodzaju normy zużycia oraz występujące ubytki naturalne. Na każdą jednostkę
sprzętową naliczone są stałe i ściśle określone normy zużycia produktów mps.
Naliczanie odbywa się w stosunkach do zużytego paliwa wynikającego
z przejechanych kilometrów lub przepracowanych motogodzin w oparciu o wytyczne
zawarte w tabelach i zestawieniach odpowiednie do jednostek sprzętowych, które
określają ilości wydania danego produktu (oleje, smary, płyny chłodzące, itp.).
Motogodzina jest to przeliczenie odpowiadające 45 minutą zegarowym
w przeliczeniach mps. Rozróżniane są dwa rodzaje MTG pod obciążeniem i bez, co
stosunkowo odzwierciedla się w ilości wydanych produktów mps. Ubytki naturalne
natomiast są to, ubytki wynikające z wielu czynników przede wszystkim:
- parowanie naturalne,
- prężność danego produktu oraz,
- wszelkiego rodzaju wycieki .
Normy wynikające z naliczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynikają
z:

J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2002 r., s. 277.
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- wszelkiego rodzaju harmonogramy naliczeń wynikające z obecności
w Sojuszu NATO
- zamierzeń rocznych wynikających z planów szkoleń Jednostek Wojskowych.
Przebieg ustalania potrzeb środków materiałowych działu mps w określonych
szczeblach organizacyjnych uzależnione jest od:
- ilości środków mps
- mierników zapasów na wypadek wojny
- ilości stałych wstrzymywanych środków mps
- ilości dostaw w roku bieżącym zależnych od ilości i częstotliwości eksploatacji
- zużycia w skali rocznej materiałów i środków mps
- czaso- okresów rotacji i odświeżania środków mps
Rotacja i odświeżanie środków mps to proces przebiegający w następujący
sposób. Magazynier mps przygotowuje próbki produktów z każdego rodzaju, po dwa
pojemniki. Pierwsza próbka kierowana jest do laboratorium, w którym wykonywana
jest próba jakościowa, natomiast druga próbka jest wykorzystywana do kontrpróby,
czyli potwierdzenia wyniku pierwszej, bądź wykonania kolejnej próby w przypadku
gdyby z pierwszą coś się stało. Po analizie, badanej próbki laboratorium wystawia
świadectwo ważności i przydatności produktu do użycia, bądź nie dopuszcza go do
eksploatacji. Odświeżanie i rotacje określonych zapasów ściśle związane są
z okresami ich ważności. Wyróżnia się dwa okresy ważności, „nominalny” czyli
nadany od producenta odpowiedni dla każdego produktu i tak zwany „przedłużony”,
określony właśnie po wykonanej próbie w laboratorium- zazwyczaj jest to połowa
okresu nominalnego. Produkty MPS wraz z przyjmowanym sprzętem, muszą być
w odpowiednich ilościach. Ilości te i cały tryb przyjmowania ich na stan określony
jest przez normy i przedstawia się następująco.
Cały cykl rozpoczyna oddział gospodarczy, który przelicza i określa ilości
produktów mps na własne potrzeby oraz potrzeby jednostek mu podległych
w postaci „zestawień” planowanych na rok bieżący plus rok do przodu (N+1),
w których ujmuje się szkolenia, potrzeby mobilizacyjne oraz bieżące. Jednostki,
które wchodzą w jurysdykcję Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych są traktowane
w tych zestawieniach jako osobne komórki, gdyż Inspektorat wsparcia jest oddzielny
oddziałem w Wojsku Polskim i posiada własną strukturę.
Kolejnym etapem są Rejonowe Bazy Materiałowe potocznie zwane
„erbeemki”(nazewnictwo stosowane poprzez żołnierzy). Po otrzymaniu zestawień
z oddziału gospodarczego bazy materiałowej następuje weryfikacja danych
i przeliczenie ich na wszystkie jednostki i oddziały organizacyjne, które im podlegają.
Ustalenia te, muszą być przesłane w terminie nie później jak do 31 stycznia roku
bieżącego do kolejnych komórek którymi są Okręgi wojskowe. Okręgi wojskowe
także weryfikują i przeliczają te zestawienia na swoje potrzeby oraz organów im
podległych. Zestawienia te muszą być dostarczone nie później jak do 20 lutego roku
bieżącego. Na szczeblu Inspektoratu wsparcia oraz pozostałych decydentów
budżetowych opracowywane zostają wszystkie te zestawienia oraz przesłane są do
Zarządu Planowania Rzeczowego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Zestawienia te muszą zawierać wszystkie produkty wyszczególnione przez jednostki
wojskowe. W pierwszej kolejności wyszczególnione są produkty posiadające indeks
a następnie te bez indeksu materiałowego. Indeks materiałowy jest to numer
przypisany do każdego praktycznie produktu mps jest on swoistym znakiem
rozpoznawczym dla danego materiału mps.

134

Proces zarządzania zapasami mps rozpoczyna się na początku każdego roku
kiedy to jednostki opracowują „Roczny Plan Zamierzeń”. Określane są w nim limity
środków bojowych, chemicznych, mundurowych oraz mps ich zużycia, a także
terminy w których zostaną wykorzystane. W większości duża ilość środków
planowana jest na szkolenia poligonowe, gdyż są to okresy wzmożonych ćwiczeń,
a co za tym idzie wysokiej eksploatacji sprzętu, który podczas takich ćwiczeń
pochłania duże ilości paliwa i płynów eksploatacyjnych. Aby cały ten proces
przebiegał sprawnie i niczego nie zabrakło prowadzi się ścisłą gospodarkę środkami
mps w jednostkach wojskowych. W powyższych rozważaniach została opisana
gospodarka na szczeblach planowania i dowodzenia w skali całego Wojska
Polskiego.
Proces planowania zapasów środków mps w Jednostkach Wojskowych
rozpoczyna się w określonych komórkach odpowiedzialnych za środki materiałowe.
Prowadzone jest planowanie i analiza potrzeb, które będą niezbędne do
funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych, a co z tym się wiąże
naliczeń na pojazdy będące na stanie tych że komórek. Proces dziennego zużycia
środków materiałowych mps przebiega w sposób następujący. Magazynier mps
w Jednostce Wojskowej na początku swojego dnia roboczego musi znać stany
środków mps jakie posiada ,poprzez całodniowy okres eksploatacji stan tych
środków ulega zmianie. Po zakończeniu eksploatacji cały sprzęt obciążony
produktami MPS na podstawie norm zużycia określonych dla każdej jednostki
sprzętowej zostaje uzupełniony. Po uzupełnieniu, następuje proces podliczania
i przeliczania ilości wydanych produktów mps. Do tego typu działalności każdy
magazynier prowadzi własną księgowość, która ma swoje odzwierciedlenie
w księgowości ogólnej jednostki wojskowej. Ilość wydanych produktów MPS
przeliczana jest na kilogramy, gdyż w Wojsku Polskim wszystkie produkty mps mają
swoje przeliczniki kilogramowe, na podstawie których jest obliczane dzienne zużycie
oraz ilości stanowe produktów mps. Proces przeliczania odbywa się metodą ręczną
za pomocą pomiarów ciężaru danego produktu. Ciężar przeliczany jest na podstawie
temperatury oraz algorytmów (na stacjach cywilnych przeliczniki są w postaci
wydanych litrów danego produktu) temperatura jest uzależniona od głębokości
zbiorników oraz ilości produktów. Produkty przechowywane w magazynach oraz
składach naziemnych mają inne ciężary niż te w zbiornikach podziemnych, co ma
wpływ na ilości zużytych materiałów.
Dzienne zużycia ewidencjonowane są w odpowiedni sposób i w konkretnych
dokumentach rozchodowych. Po zakończeniu miesiąca rozchody produktów mps
zapisywane są w zestawieniu zbiorczym, zwanym inaczej miesięcznym.
Ilości produktów mps mogą być różne zależy to nie tylko od intensywności
eksploatacji lecz też niektórych napraw oraz obsług sprzętowych (można to
porównać do cywilnych obsług serwisowych które w Wojsku Polskim nazywa się
obsługami okresowymi ), na które naliczane są także produkty mps.
Ewidencja miesięczna w Jednostkach wojskowych przekazywana jest do
działów odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową. Następuje tam weryfikacja
i przeliczanie pod względem ilościowym materiałów pędnych i smarów, a także
zapotrzebowania na bieżącą eksploatację i naprawy. Przeliczenia te są
ewidencjonowane, a analizy i wnioski z nich przekazywane są na kolejne nadrzędne
szczeble dowodzenia. Na ich podstawie opracowywane są raporty oraz
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zapotrzebowania, które rozpoczyna cały proces gospodarowania zapasów
normatywnych od początku , zaczynając od najniższego szczebla.
Podsumowanie
Ciągłe zmiany otocznia, postęp technologii i rozwój wszelkich dziedzin wiedzy
wymagają od Sił Zbrojnych RP dostosowywania się do tych zmian. Podejście
logistyczne skutecznie pomoże dostosować jednostkę wojskową do turbulentnego
otoczenia. W warunkach współczesnej gospodarki przepływy fizyczne są
szczególnie ważne i przede wszystkim są wielowymiarowe, a sterowanie tymi
procesami wymaga odpowiednich informacji i ich przetwarzania w celu decyzyjnego
wspomagania kadry dowodzącej. Procesy logistyczne to integracja strumieni
realnych i informacyjnych, to patrzenie na procesy rynkowe przez pryzmat przepływu
tych strumieni, ich płynności i kosztów im towarzyszących.
Zapasy normatywne w jednostkach wojskowych, są to takie których wielkość
ustala każda jednostka dla swoich potrzeb. Wielkość zapasów normatywnych ustala
się na podstawie cyklów dostaw. Przy organizacji cykli dostaw ważne jest, aby
zgłaszana ilość zapotrzebowania danego produktu była zgodna z parametrami jakie
określają wielkość zapasów normatywnych, wtedy jednostka wojskowa będzie
funkcjonowała prawidłowo.
Jednostka wojskowa funkcjonuje bardzo podobnie jak organizacja.
W Jednostkach wojskowych bardzo ważne są zapasy. Dzięki utrzymywaniu
odpowiedniej ilości zapasów Jednostka wojskowa może realizować swoje cele.
W Jednostkach wojskowych można mówić o dwóch rodzajach zapasów
normatywnych to znaczy o zapasach bieżących i tych potrzebnych na wypadek
wojny. Jeden i drugi zapas jest ważny i należy nim odpowiednio zarządzać. Tak jak
w przedsiębiorstwach tak i w Jednostkach wojskowych, każda z nich ma ustaloną
inną wielkość zapasów. W Wojsku Polskim ustalaniem tych wielkości zajmują się
specjalne komórki. Te wielkości zależą od rozmiarów jednostki i posiadanego
sprzętu, a także zaplanowanych ćwiczeń na tym sprzęcie. I tak każdego dnia
sprawdzany jest stan magazynów i wielkości zapasów. Gdy te zapasy zbliżają się
do stanu minimalnego zgłasza się zapotrzebowanie na konkretny zapas i uzupełnia
się go. Ważne jest, aby w odpowiednim czasie „uruchomić” cykl dostawy, a wtedy
Jednostka wojskowa będzie funkcjonowała na odpowiednim - bezpiecznym
poziomie.
Streszczenie
Zmieniające się otoczenie i ciągła potrzeba utrzymywania bezpieczeństwa
kraju wymaga ogromnego wysiłku ze strony wojska. Jednym z ważniejszych
elementów działania sił zbrojnych jest logistyka. Sterowanie systemem logistycznym
w Siłach Zbrojnych RP jest bardzo skomplikowane, wymaga odpowiednich
dokumentów, przestrzegania doktryny logistycznej, które obowiązują każdą
jednostkę wojskową. Bezpieczeństwo funkcjonowania jednostki wojskowej zależy
między innymi od posiadanych zapasów, to natomiast gwarantuje realizację
zamierzeń, które stawia się poszczególnym jednostkom wojskowym. Uzupełnianie
tych zapasów zależy od właściwego rozpoczęcia zapotrzebowania na dany produkt.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, logistyka, Siły Zbrojne, jednostka
wojskowa, zapasy normatywne, dostawy.
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Summary
The changing milieu and the constant need to maintain the security of the
country requires enormous effort on the part of the army. One of the most important
elements of the armed forces operation is logistics. Controlling the logistic system in
the Polish Armed Forces is very complicated, requires appropriate documents,
observing the logistic doctrine that applies to every military unit. The safety of
a military unit depends, among other things, on the stocks it holds, while it
guarantees the implementation of the intentions that are placed on individual military
units. Replenishing these stocks depends on the actual start of the demand for
a right product.
Key words: security, logistics, Armed Forces, military unit, normative supplies,
supplies.
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ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE ŚRODKI GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA
W LOTNICTWIE CYWILNYM W OBRĘBIE PORTU LOTNICZEGO
Wstęp
W czasach obecnych kiedy w oczach terrorystów lotnictwo stało się obiektem
ataku, zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie lotniczym jest zadaniem
priorytetowym. Ignorowanie istotnych problemów w zakresie bezpieczeństwa
lotniczego, może otworzyć drogę zwiększającą również liczbę incydentów
poważnych wypadków. Od zarządzających portu wymaga się podjęcia
wieloaspektowych i zdecydowanych najczęściej niełatwych działań, które
w zasadzie wymagają dużego zaangażowania w różnorodne środki techniczne oraz
pracy wysokiej klasy doświadczonych specjalistów. Stworzenie szczelnego systemu
bezpieczeństwa, blokującego przedostanie się terrorystów bądź ładunków
niebezpiecznych na pokłady samolotów powoduje, że dalsze procedury
bezpieczeństwa jak też przeciwdziałanie w powietrzu mogą stać się niepotrzebne.
Dlatego też podstawowym elementem, który może zapewnić bezpieczeństwo na
terenie portu lotniczego jest wnikliwa kontrola osób i bagażu, mająca na celu
wykrycie broni, materiałów wybuchowych lub materiałów niebezpiecznych. Dlatego
w tym względzie bardzo istotne jest, aby nowoczesne systemy nadzoru oraz
monitoringu, za pomocą których można sprawować ciągłą kontrolę zarówno osób
a także pojazdów, które znajdują się na terenie lotniska, były skuteczne. Coraz
bardziej zaawansowany technologicznie zabezpieczony sprzęt, poniekąd
wymuszony jest restrykcyjnymi przepisami, współcześnie jest nieodłącznym
elementem systemu bezpieczeństwa.
Należy też zdać sobie sprawę z faktu, że ochrona transportu lotniczego nie
polega tylko na sprawdzaniu pasażerów i bagaży wraz ze stosowaną technologią,
ale także na dobrym wyszkoleniu personelu lotniska. Żeby utrzymać wysoki poziom
bezpieczeństwa na lotnisku, musi prawidłowo funkcjonować system oceny jakości
i musi również sprawnie działać system bezpieczeństwa, który jest oparty przede
wszystkim na ciągłym monitorowaniu i współpracy personelu oraz efektywnej
i zoptymalizowanej filozofii zarządzania. Jednym słowem polityka bezpieczeństwa
powinna być ukierunkowana na identyfikację i całkowitą kontrolę zagrożeń.
Szczególnie ważne dla zarządzających lotniskami, są zapisy na mocy których
odpowiedzialność za ochronę oraz bezpieczeństwo pasażerów i użytkowników
portów lotniczych, spoczywa na nich. By móc zapewnić najwyższe standardy w tej
dziedzinie, w trosce o najwyższy poziom obsługi ruchu pasażerskiego, zostają
podjęte pewne działania zabezpieczające porty lotnicze.
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1. Bezpieczeństwo jako kategorie społeczne
Bezpieczeństwo definiowane jest w sposób zróżnicowany w zależności od
podmiotu, bądź dziedziny działalności ludzkiej w określonym obszarze, w którym
występuje. Najogólniej ujmując bezpieczeństwo, to stan braku zagrożeń, dający
poczucie pewności oraz gwarancję jego zachowania. Bezpieczeństwo to sytuacja,
która odznacza się poprzez brak ryzyka, utraty czegoś co jest cenne dla człowieka.
Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka, grup społecznych oraz
państw czy organizacji międzynarodowych. Nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem są wszelkie zagrożenia o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym 1.
Bezpieczeństwo pochodzi od słowa (z łac. securitas), oznacza stan bez troski,
niepokoju i zmartwienia, natomiast według słowników pojęcie bezpieczeństwo to:
stan pewności, pokoju i niezagrożenia. Problem dotyczący bezpieczeństwa, od wielu
lat przestał być sferą praktycznego działania, natomiast stał się interdyscyplinarnym
przedmiotem badań naukowych. Różnice pomiędzy definicjami, wynikają
z podejścia indywidualnego, a więc: ekonomisty, politologa, prawnika, socjologa,
specjalisty do spraw kierowania lub zarządzania, kryminalistyka czy też
kryminologa2.
W swoim opracowaniu z 2006 roku, Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa
Cywilnego podjęła próbę zdefiniowania pojęcia terminu „bezpieczeństwa
lotniczego”, jednak na samym początku zaznaczono istnienie wiele możliwych
i uzupełniających się wzajemnie percepcji bezpieczeństwa. Według opinii publicznej
i pasażerów, uznano eliminację poważnych incydentów i wypadków lotniczych.
Natomiast pozostałe perspektywy z reguły obejmowały eliminację ryzyka i zagrożeń
wraz z ich identyfikacją, a także kontrolę strat, które zostały poniesione w wyniku
wypadków w lotnictwie. Wydaje się przede wszystkim, że brakuje tutaj konkretnego
odniesienia do systemu zarządzania bezpieczeństwem, natomiast sama definicja
skoncentrowana jest głównie na niezawodności technicznej samolotów, leżąca
w gestii producentów branży lotniczej, a nie tylko podmiotów zarządzających portem
lotniczym3.
W treści definicji przyjętej przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa
Cywilnego (ICAO) pojęcie bezpieczeństwo rozumiane jest jako: „stan, w którym
zagrożenia dla bezpieczeństwa osób oraz zniszczenia własności jest zredukowane
do akceptowalnego poziomu i utrzymywane poprzez ciągły proces identyfikacji
zagrożeń i zarządzanie ryzykiem.” W tak zaproponowanym podejściu do
bezpieczeństwa w lotnictwie zarządzanie ryzykiem uznawane jest za jeden
z fundamentalnych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem. Jednym
z kluczowych elementów dla bezpieczeństwa lotniczego, jest jego zadowalający
poziom4.
Urząd Lotnictwa Cywilnego dopiero w swoim opracowaniu: ”Podręcznik
Zarządzania Bezpieczeństwem” wydanym w 2009 roku, podkreśla w samej definicji,

B. Jancewicz, Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie, AIR SHOW Toruń 2009, s. 23.
Z. Ciekanowski, Ulijasz., Zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej, Jarosław 2015, s. 49.
3
K. Sikora, K. Fiszer, Metody i środki ochrony przed atakami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym
na przykładzie Portu Lotniczego Wrocław Starachowice, Zeszyty Naukowe WSOWL Nr 4 (170) 2013).
4
B. Jancewicz, Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie, AIR SHOW Toruń 2009, s. 24.
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ważność postaw pracowników branży lotniczej, w stosunku do działań i warunków,
które są niebezpieczne, również unikanie błędów i działanie zgodnie z przepisami 5.
Według treści wyżej wymienionego podręcznika bezpieczeństwo to: „Stan,
w którym możliwość wystąpienia szkody wśród osób lub mienia jest
zminimalizowana i utrzymuje się w ramach ciągłego procesu identyfikacji zagrożeń
i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa na dopuszczalnym poziomie lub poniżej
tego dopuszczalnego poziomu”6.
Bezpieczeństwo jest zatem pojęciem bardziej względnym niż bezwzględnym,
gdzie ryzyko bezpieczeństwa tak naprawdę wynika ze skutków zagrożeń,
w operacyjnej rzeczywistości. Nadal kluczową kwestią jest nadzór i kontrola, z tym
że w bardziej względnym pojęciu, niż absolutnym. Ryzyko bezpieczeństwa, a także
możliwość wystąpienia operacyjnych błędów w samym działaniu, są utrzymywane
na rozsądnym poziomie kontroli tak długo, jak długo uznaje się wszystkie systemy
za bezpieczne. Błędy operacyjne oraz ryzyko bezpieczeństwa, podlegają kontroli na
rozsądnym poziomie i dopuszczalne są
z natury w bezpiecznym systemie. Coraz częściej bezpieczeństwo postrzegane jest
jako wynik zarządzania procesami organizacyjnymi, mający na celu przede
wszystkim utrzymanie ryzyka bezpieczeństwa, które wynika z samych skutków
zagrożeń7.
Tak więc lotnictwo cywilne charakteryzuje się bardzo szybkim postępem
technologicznym, który został osiągnięty na przestrzeni ostatniego wieku. Tak
naprawdę taki postęp nie byłby w ogóle możliwy, bez osiągnięć równoległych,
a mianowicie w zakresie kontroli czy redukcji zagrożeń w bezpieczeństwie lotniczym.
Wszelkie niebezpieczeństwa występujące w lotnictwie, w postaci urazów czy szkód,
powodowały iż osoby związane z branżą lotniczą, dążyły w rezultacie do
zapobiegania wypadkom. A więc poprzez stosowanie zdyscyplinowane najlepszych
praktyk dotyczących zarządzania bezpieczeństwem, doszło do znacznego spadku
rozmiaru oraz częstotliwości zdarzeń lotniczych.
Bezpieczeństwo lotnicze posiada wiele różnych ważnych skojarzeń, takich jak 8:
 liczba incydentów i wypadków w lotnictwie jest zerowa;
 brak występujących czynników, które powodują szkodę albo
prawdopodobieństwo wystąpienia szkody;
 ustosunkowanie pracowników do niebezpiecznych czynności;
 ryzyko, które istnieje i występuje w lotnictwie, określone jest jako:
„akceptowalne”;
 identyfikacja zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, a także kontrola szkody
powypadkowej, dotyczącej osób, mienia lub szkody wyrządzonej
w środowisku.
Bezpieczeństwo to stan, gdzie ryzyko wyrządzenia szkody występuje jako
zredukowane do poziomu akceptowalnego i na takim też poziomie utrzymuje się, za
pomocą ciągłego procesu zarządzania ryzykiem oraz identyfikacji zagrożeń 9.
K. Sikora, K. Fiszer, Metody i środki ochrony przed atakami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym
na przykładzie Portu Lotniczego Wrocław Starachowice, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 4 (170) 2013).
6
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W odniesieniu do bezpieczeństwa lotniczego, należałoby zwrócić uwagę na
wskazanie wcześniej uwarunkowania. Strefa bezpieczeństwa może być
postrzegana w odmienny sposób, który uzależniony jest od podmiotu lotniczego.
Porównanie lotnictw ujawnia rozbieżności: lotnictwo komercyjne komunikacyjne,
lotnictwo wojskowe, a także lotnictwo sportowe. W bezpieczeństwie lotniczym
wyodrębnia się obszary, które związane są z bezpieczeństwem oraz z ochroną
lotnictwa10.
Bezpieczeństwo w lotnictwie, to nie tylko kwestia dotycząca pilotów i statków
powietrznych, ale także tych wszystkich składników, które uważane są za niezbędne
do bezpiecznego wykonywania wszystkich operacji lotniczych, w których skład
wchodzą między innymi: porty lotnicze, zabezpieczenie lotniskowe, kontrola ruchu
lotniczego, obsługa techniczna, załoga samolotu itp. Tak więc bezpieczeństwo
w lotnictwie zależy przede wszystkim od elementów wyżej wymienionych, na
wszystkich szczeblach organizacyjnych, począwszy od najwyższego do
najniższego. ICAO w rekomendacjach dla zarządzania bezpieczeństwem
w komunikacji powietrznej, wskazuje czynniki, które mają wpływ na bezpieczeństwo
w lotnictwie i są postrzegane w ujęciach systemowych. Oprócz błędów popełnianych
przez personel lotniczy, w zakresie wszelkich operacji lotniczych, występują tak
zwane warunki ukryte na zarządzanie organizacją bądź też kulturą organizacyjną 11.
Jeśli chodzi o historię postępu skierowanego w bezpieczeństwo lotnicze, to
wyróżnia się trzy ery:
1. Erę techniczną – zapoczątkowaną od lat XX wieku, do końca lat 60, gdzie
pojawiające się lotnictwo, uznawane było jako transport masowy
w niedostatkach w kwestii bezpieczeństwa, utożsamiano z wadami
technologicznymi i czynnikami technicznymi. Głównym celem było podjęcie
przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa, a zwłaszcza skupienie się
przede wszystkim na badaniu oraz na poprawie wszelkich czynników
technicznych. Tak więc postęp technologiczny do lat 50, doprowadził do
spadku częstotliwości wypadków, a wraz nim poszerzono zagadnienia
bezpieczeństwa, do tego stopnia żeby objęły przestrzeganie procedur
i przeoczenia.
2. Erę czynników ludzkich – zapoczątkowaną od wczesnych lat 70, do końca
lat 90.
W latach 70 zmniejszyła się częstotliwość wypadków lotniczych, dzięki
postępowi
technologicznemu
oraz
doprecyzowaniu
przepisów
bezpieczeństwa, co spowodowało, że lotnictwo stało się bezpieczniejszym
środkiem transportu, natomiast wszelkie skupienie na wysiłkach skierowano
w stronę bezpieczeństwa i poszerzono w ten sposób, by objąć zagadnienia
ludzkich czynników oraz kontakt człowieka z maszyną. To między innymi
doprowadziło do poszukiwań informacji w zakresie bezpieczeństwa.
Pomimo tego, iż inwestowano w kierunku łagodzenia pomyłek, to działania
ludzkie nadal były cytowane jako powtarzający się czynnik w wypadkach.
Zastosowanie nauki w zakresie czynników ludzkich skupiało się głównie na
samym człowieku, bez uwzględnienia operacyjnego i organizacyjnego
kontekstu. Dopiero w latach 90 zaczęto brać pod uwagę fakt po raz
B. Jancewicz, Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie, AIR SHOW Toruń 2009, s. 24.
Tamże.
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pierwszy, iż działający ludzie w środowisku złożonym, gdzie występują
liczne czynniki posiadające potencjał oddziaływujący na postępowanie
ludzkie.
3. Erę organizacyjną – liczona od lat 90, do dnia dzisiejszego. W trakcie ery
organizacyjnej zaczęto postrzegać bezpieczeństwo z perspektywy
systemowej, mająca objąć czynniki organizacyjne oprócz czynników
ludzkich oraz technicznych. Wprowadzono pojęcie wypadku między innymi
z przyczyn organizacyjnych, poprzez uwzględnianie wpływu kultury firmy
a także zasad postępowania w kierunku kontroli ryzyka w kwestii
bezpieczeństwa12.
Unia Europejska również zainteresowała się problemem bezpieczeństwa
w lotnictwie cywilnym, ujmując podróżowanie jako największą wartość. Przykładem
są podjęte działania w zakresie powołania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
Lotniczego w 2003 roku, będącej niezależnym organem Unii, jako główny element
strategii bezpieczeństwa w lotnictwie. Do zadań tej agencji należy przede wszystkim
monitorowanie stosowania norm i przeprowadzanie inspekcji w państwach Unii
Europejskiej, a także zapewnienie niezbędnej i specjalistycznej wiedzy oraz
prowadzenie badań w tej dziedzinie13.
Utrzymanie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym
wydaje się być trudne. I nie dotyczy to tylko pilotów i samolotów, ale także wszystkich
składników, które uważane są za niezbędne w wykonywaniu wszystkich operacji
lotniczych, a przede wszystkim zabezpieczenia lotniskowego, załóg lotniczych,
kontroli ruchu lotniczego czy też obsługi technicznej. Uznać można, że lotnictwo
w znaczny sposób przeszło do systemu ultra bezpiecznego z systemu niezadowalającego. Praktycznie od połowy lat 90. ubiegłego wieku lotnictwo weszło
w kolejny okres niezawodności technicznej, ponieważ tak naprawdę złamanie
systemu zdarza się w sumie raz na milion cykli produkcyjnych – lotów. Natomiast
z drugiej strony wraz z rozwojem lotnictwa, wzrosła również liczba bezprawnych
aktów, które skierowane są przeciwko bezpieczeństwu lotniczemu. W związku z tym
należałoby skierować większą uwagę w stronę lotnictwa 14.
2. Działalność portów lotniczych w Polsce i w świecie
Porty lotnicze obecnie mają szczególne znaczenie nie tylko dla współczesnych
miast, ale również dla samego transportu lotniczego ponieważ są miejscami, gdzie
startują i lądują samoloty, a także węzłami punktowymi, gdzie łączy się globalność
i lokalność. Porty lotnicze w gruncie rzeczy umożliwiają połączenia globalne oraz
przepływy ludzi i towarów dając w ten sposób dostęp do światowej gospodarki, co
pozwala regionom i miastom na konkurencję w ponadlokalnej skali. W okolicach
lotnisk powstają nowe inwestycje, związane z tworzeniem się nowych typów
miejskich struktur15.
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Porty lotnicze poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu ze światem,
zacieśniają więzi gospodarcze i kulturowe z Europą Zachodnią przynosząc w ten
sposób dla miasta, czy województwa niezmierne korzyści. Z kolei jako sam port,
warunkując rozwój makroregionu, stanowi strategiczny element.
Port lotniczy jest bardzo cennym i ważnym obiektem o charakterze
strategicznym, gdzie wymagana jest specjalna ochrona. Bardzo ważne jest i należy
do tego dążyć, żeby wszyscy pracownicy zatrudnieni w porcie lotniczym
i w jednostkach współdziałających, mieli świadomość zagrożeń występujących,
a także umieli przeciwdziałać tym zagrożeniom i mogli współpracować w taki
sposób, żeby zachować odpowiednią ochronę, tworząc socjotechniczny system
bezpieczeństwa w porcie lotniczym 16. Ogólnoświatową organizacją zrzeszającą
wszystkie porty lotnicze jest Airport Council International17.
Na całym świecie funkcjonuje około 2 tyś. portów lotniczych, począwszy od
największych, w których w ciągu dnia odbywa się po kilkaset operacji startów
i lądowań, do tych najmniejszych, gdzie operacje są sporadyczne.
Największym portem lotniczym na świecie, jest port lotniczy Atlanta - Hartsfield
- Jakson. Posiada on charakter portu bazowego największych linii lotniczych na
świecie - Delta Air Lines, o natężeniu ruchu nawet do 40%. Całkowita powierzchnia
tego portu wynosi 1,5 tys. hektarów. Na terenie portu mieści się aż pięć pasów
startowych, które liczą od 2,7 km, do 3,6 km długości, gdzie mogą wylądować aż
trzy samoloty jednocześnie, a w ciągu godziny można przeprowadzić 327 operacji
pod względem startów, czy lądowań. Na terenie lotniska Atlanta jest zatrudnionych
56 tys. osób.
Z kolei największym towarowym portem na świecie jest Hong Kong
International, położonym od miasta Hong Kong 5 km. Lotnisko Hong Kong jest na
jedenastym miejscu, pod względem ruchu pasażerskiego. Port Hong Kong
obsługuje 95 linii lotniczych, wykonujących regularne loty w 160 różnych kierunkach.
Lotnisko Hong Kong zostało zbudowane na terenie sztucznej wyspy powstającej
w wyniku niwelacji dwóch wysp przyległych do siebie Chek Lap kok i Lam Chau. Na
terenie portu znajdują się dwa terminale oraz dwa pasy startowe (długość 3800 m),
natomiast powierzchnia całego portu wynosi 12,5 km 2. Na terenie Krajów
Europejskich funkcjonuje aż 400 portów lotniczych. Największa ilość portów znajduje
się na terenie takich państw jak: Wielka Brytania, Francja, Grecja i Rosja.
Z kolei na terenie Ameryki Południowej funkcjonuje 250 portów, natomiast
w Afryce znajduje się 170, a w rejonie Bliskiego Wschodu w sumie 60 portów 18.
W Polsce obecnie funkcjonuje 15 lotnisk, z kolei jednym z największych portów
lotniczych w Polsce, to Lotnisko Chopina, funkcjonujące w Warszawie. Warszawskie
lotnisko obsługuje nie tylko ruch rozkładowy, ale również czarterowy: General,
Aviaton, Cargo i inne. Lotniskiem warszawskim Chopina i Portem Lotniczym Zielona
Góra – Babimost zarządza Państwowe Przedsiębiorstwo pod nazwą „Porty
Lotnicze”. Natomiast pod zarządem działających spółek handlowych także
pozostają porty lotnicze jak: Katowice – Pyrzowice, Kraków, Wrocław, Gdańsk,
Szczecin – Goleniów, Poznań – Ławica, Bydgoszcz, Łódź oraz Rzeszów –

J. Neider, Transport Międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008. s. 91.
J. Liwiński, Działalność portów lotniczych na świecie w 2010 roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ośrodek
Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.
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Jasionka19. Na czterech polskich lotniskach istnieje możliwość bezpośredniego
połączenia między innymi z transportem kolejowym a mianowicie
w Warszawie – Modlin i Kraków – Balice oraz lotnisko Lublin20.
Port lotniczy, jest miejscem przeznaczonym do celów handlowych. Port lotniczy
według ustawy Prawa lotniczego ma status lotniska cywilnego pożytku publicznego.
Z kolei według dokumentacji Unii Europejskiej, cywilny port lotniczy ma służyć tylko
i wyłącznie do przylotów oraz odlotów samolotów cywilnych 21.
Odpowiedzialność za infrastrukturę portu lotniczego ponosi zarządzający nim.
Żeby starty i lądowania przebiegały prawidłowo, konieczne jest prawidłowe
utrzymanie tak zwanego pola ruchu naziemnego oraz części lotniczej lotniska.
Polem ruchu naziemnego są płyty postojowe, gdzie odbywa się przyjmowanie na
pokład pasażerów a także załadunek bagażowy, jak również zatrzymanie oraz
postój samolotu. Z kolei polem wzlotów jest część pola manewrowego, gdzie
odbywają się starty i lądowania samolotów. Naziemne urządzenia lotnicze są
obiektami i urządzeniami, które przeznaczone są do nadzoru, kierowania oraz
zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego, są to między innymi: urządzenia
radionawigacyjne i radiokomunikacyjne, urządzenia radiolokacyjne, a także
pomiarowe systemy parametrów meteorologicznych i wzrokowe pomoce
nawigacyjne22.
Działalność portów lotniczych swoim zakresem obejmuje przede wszystkim
zabezpieczenie samolotów podczas wykonywania operacji startów i lądowań oraz
ich zabezpieczenie materiałowo – techniczne, łącznie z zabezpieczeniem
nawigacyjnym
i lotniskowym oraz zabezpieczeniem lotniskowym samolotów stacjonujących na
terenie portu.
3. Zagrożenia bezpieczeństwa w obrębie portu lotniczego
Zagrożeniem jest sytuacja, która oznacza brak bezpieczeństwa ze
zwiększonym prawdopodobieństwem, że może dojść do stanu niebezpiecznego.
Zaistniałe zagrożenie, to wywołanie u człowieka nie tylko strachu ale również
przerażenia powstającego w wyniku na oczekiwanie na niebezpieczny bodziec. Tak
groźna sytuacja, może przyczynić się do zakłócenia życia i jego prawidłowego
funkcjonowania23.
Port lotniczy, to miejsce przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku
publicznego. Głównym zadaniem portu lotniczego jest zapewnienie bezpiecznych
warunków w kwestii obsługi pasażerów i towarów24.

J. Liwiński, Działalność portów lotniczych na świecie w 2010 roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ośrodek
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Warszawa 2014.
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Z punktu widzenia bezpieczeństwa działalność portu lotniczego, rozpatrywać
można w dwóch obszarach:
1). obszar obsługi ruchu samolotów; zabezpieczenie startu i lądowania
samolotu, a także parkowania czy obsługi naziemnej;
2). obszar obsługi ruchu pasażerskiego oraz towarów; odprawa biletowo –
bagażowa, odprawa paszportowo – celna, handling, kontrola bezpieczeństwa
pasażera i bagażu, a także załadunek na pokład samolotu.
W każdym z tych obszarów, istnieją zagrożenia innego typu. W pierwszym
obszarze portu lotniczego, występują zagrożenia dotyczące ruchu lotniczego;
katastrofa, wypadek lotniczy czy awaryjne lądowanie, z kolei w drugim obszarze
maja związek z ochroną portu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji;
zamachy bombowe, uprowadzenia, terroryzm). W związku z występującymi
zagrożeniami, port lotniczy musi być przygotowany przede wszystkim do
efektywnego przeciwdziałania występującym zagrożeniom, a także nie dopuszczać
do ich powstawania, natomiast po zaistnieniu zdarzenia, w sytuacjach kryzysowych,
przeprowadzić błyskawicznie skuteczną akcję ratowniczą.
W zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie portu lotniczego czuwają
wyspecjalizowane służby funkcjonujące przez całą dobę i do których należy ochrona
i obrona portu, bądź w razie potrzeby uruchomienie akcji kryzysowej w przypadku
zaistnienia zdarzenia, a także przeprowadzenie akcji ratowniczej. Obiekty portu
lotniczego chronione są pod względem występujących zagrożeń nie tylko tych
naturalnych, ale też tych które wywołane są przez człowieka. Do naturalnych
zagrożeń zaliczyć można m.in.: gwałtowne porywy wiatru, ulewne opady deszczu,
wyładowania atmosferyczne, obfite opady śniegu i zamiecie śnieżne, zaleganie
mgieł (przy widoczności poniżej 600 metrów), zagrożenie powodziowe oraz obfite
opady śniegu i zamiecie śnieżne (przemieszczające się w powietrzu pyły
wulkaniczne).
Z kolei do zagrożeń wywołanych przez człowieka należą: bezprawne
wtargnięcie do strefy zastrzeżonej, wniesienie przedmiotów zabronionych do strefy
zastrzeżonej, podłożenie materiałów wybuchowych na terenie portu lotniczego, atak
zbrojny przeciwko osobom przebywającym na terenie portu lotniczego, zagrożenie
lub zastosowanie bioterroryzmu, wniesienie na pokład samolotu urządzeń
zabronionych lub przedmiotów niebezpiecznych, wzięcie zakładników przebywających na terenie portu lotniczego oraz zawładnięcie samolotem 25.
Warto również wspomnieć o krytycznych sytuacjach zatrzymujących działania
portu lotniczego. Akty skierowane przeciwko samolotom i infrastrukturze lotnictwa
określane jest mianem bezprawnej ingerencji 26. Zagrożeniem występującym
w obrębie portu lotniczego podczas lądowania z terrorystami na pokładzie, to m.in.:
akty sabotażu lub dywersji, akty o charakterze kryminalnym, zakłócenia porządku
publicznego, akty wandalizmu oraz demonstracje27.
Kolejnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa lotów w okolicy portu lotniczego, to
występujące czynniki biologiczne, a w szczególności ptaki. Ptaki nie reagują na ruch
M. Zieliński, Bezpieczeństwo w porcie lotniczym, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Rok
Li Nr 4 (183) 2010, s. 161.
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przybliżającego się samolotu, zwłaszcza przy dużej prędkości i na małej wysokości,
dlatego też 40% zderzeń samolotu z ptakami, to sytuacje kiedy ptaki wpadają wprost
do silnika, czy zderzają się z kabiną. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej,
w połowie przypadków w czasie startu lub lądowania. Pora letnia, jest czasem
szczególnie niebezpiecznym dla samolotów, zwłaszcza podczas lotów ptaków.
Kiedy dochodzi do wpadnięcia ptaka do silnika, wówczas powstaje uszkodzenie
sprężarki pierwszego stopnia, w związku z czym silnik podlega wymianie. Do
groźnych incydentów należą również zderzenia ptaków z powierzchniami sterów, lub
z krawędzią natarcia skrzydła, w wyniku czego pilot nie jest w stanie w żadnym
wypadku poradzić sobie z takim zdarzeniem 28. Kolejnym zagrożeniem,
pojawiającym się w ciągu ostatnich lat na lotniskach; w Krakowie, we Wrocławiu
a także w Rzeszowie, jest zwierzyna płowa, gdzie podejmowano sposoby
wyeliminowania tego problemu, poprzez formę akcji wypędzania zwierząt oraz
w postaci zastosowania wysokich wynagrodzeń oraz repelenty29.
Według statystyk i raportów Eurocontrol wynika, że najczęstszym zagrożeniem,
które wpływa na stan bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, to wtargnięcie osób,
samolotu lub pojazdu na drogę startową, w obszarze chronionym i na powierzchni,
przeznaczonych do startów i lądowań samolotów30. Z kolei zdarzenia, które mają
związek z oślepianiem światłem laserowym załóg samolotów w czasie lotu, od 2009
roku zgłaszane są, z zaobserwowanym stopniowym wzrostem liczbowym
zgłoszeń31. Coraz większym zagrożeniem jakie pojawiło się w ostatnim czasie są
drony. W lipcu 2015 roku w obszarze Lotniska Chopina w Warszawie, pojawił się
potencjalnie groźny incydent w postaci latającego drona. Podczas podchodzenia
samolotu Fufthansy do lądowania o zaobserwowanym bezzałogowcu na wysokości
800 m., poinformował pilot kontrolerów lotu. Samolot i dron, minęli się w odległości
około 100 m., a służby ruchu lotniczego, zmuszone były do zmiany kierunku
w podchodzeniu do lądowania aż 20 maszyn pasażerskich. Kilka dni później do
bardzo podobnego incydentu doszło w okolicach lotniska w Łodzi, kiedy podczas
podchodzenia do lądowania załoga małego samolotu zgłosiła, że w pobliżu ich
maszyny znajduje się dron. Kolejny incydent z udziałem drona miał miejsce
w podkrakowskich Balicach w marcu 2014 roku, poprzez zrzucenie za pomocą
drona ładunku pirotechnicznego32.
Innym zagrożeniem dla ruchu lotniczego w rejonie portu lotniczego, jest słaba
znajomość języka angielskiego, która skutkuje niezrozumieniem informacji
nadawanej przez kontrolerów ruchu lotniczego czy odwrotnie. W obszarze lotnisk
w miejscu gdzie jest duże natężenie ruchu, szybkie przekazywanie informacji
i skrótów staje się być przymusem.
W związku z tym, ten problem skłonił specjalistów do tego, by zająć się nim,
dlatego że do większości wypadków zderzeń z ziemią dochodzi w pobliżu lotnisk,
J. Borgoń, J. Jaźwiński, S. Klimaczewski i in., Symulacyjne metody badania bezpieczeństwa lotów,
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tuż po samym starcie lub podczas podejścia samolotu do lądowania. Według E.
Klicha, przeprowadzono badania z których wynika, że poprzez wprowadzenie
w liniach lotniczych odpowiednich procedur, zmniejszyła się ilość wypadków
zderzeń. Dochodziło do takich sytuacji, gdzie w niektórych liniach lotniczych,
stosowane były niestandardowe albo własne procedury stosowane przez załogę,
powodujące zagrożenie i nieporozumienia 33.
Przestępczość na polskich lotniskach jest kolejnym zagrożeniem w lotnictwie,
a zwłaszcza kradzież z włamaniem. Według wskazujących policyjnych kryteriów
miejscami, w których dokonuje się przestępstw są porty lotnicze, lotniska, lądowiska
a także hale przylotów i odlotów oraz samoloty. Do najczęstszych zalicza się
kradzieże paralotni, map, spadochronów, słuchawek, nakolanników, oprócz tego
zdarzają się też kradzieże osprzętu i sprzętu lotniskowego, nie wspominając
o kradzieżach samolotów na terenie Polski34.
4. Środki i metody ochrony portu lotniczego
Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa oraz za zarządzanie nim, ponoszą
organizacje i instytucje, m. in.: organy regulacyjne Państwa Członkowskiego,
organizacje międzynarodowe, użytkownicy i właściciele samolotów, obsługa lotnisk,
służby ruchu lotniczego, obsługa techniczna, najwięksi producenci samolotów, czy
zespołów silnikowych, instytucje zawodowe i gospodarcze, a także instytucje
lotnicze do spraw edukacyjnych czy szkoleniowych. Oprócz tego podmioty
zewnętrzne, które świadczą usługi o charakterze pomocniczym i są odpowiedzialne
za bezpieczeństwo35.
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa w lotnictwie
cywilnym i za nadzór nad jego działalnością, jest Urząd Lotnictwa Cywilnego36.
ICAO z prawnej perspektywy wykonuje zadania w zakresie zapewnienia
procedur i wytycznych w bezpiecznym prowadzeniu operacji międzynarodowych,
wspiera planowanie i rozwój transportu lotniczego, poprzez opracowywanie norm,
określa również metody postępowania, które są zalecane i które zawarte są
w Aneksach, do Konwencji Chicagowskiej, odzwierciedlające w Państwach
Członkowskich najlepsze operacyjne doświadczenia. Procedury te przeznaczone są
dla służb transportu lotniczego (PANS) i zawierają praktyki wychodzące poza dany
zakres norm oraz metody postępowania Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa
Cywilnego, ponieważ dla bezpieczeństwa wymagany jest miernik jednolitości
międzynarodowej.
ICAO zajmuje się również zarządzaniem bezpieczeństwa, za pomocą
promowania metod postępowania w Krajach Członkowskich37. Znaczącą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo w operacjach lotniczych, ponoszą również
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Państwa Członkowskie, poprzez obowiązek wprowadzenia zalecanych metod wraz
z normami postępowania ICAO38.
Według „Rozporządzenia z dnia 17 lipca 2009 roku, wydane przez Ministra
działającego na podstawie art. 189 ust.3 Prawa Lotniczego w sprawie: Krajowego
Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego” określa się między
innymi: sposób organizowania przeprowadzanych szkoleń w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego, zwłaszcza przed atakami bezprawnej ingerencji, metody
prowadzenia tych szkoleń, kwalifikacji, certyfikacji oraz możliwe sposoby motywacji
skierowanej do personelu lotniczego. Krajowy Program Szkolenia ma na celu
umożliwienie zdobycia odpowiednich kwalifikacji w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego w szczególności przez atakami bezprawnej ingerencji dla osób:
zatrudnionych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w branży
lotniczej, posiadających dostęp do stref lotniska, a także zatrudnionych
i wykonujących obowiązki wynikające z KPOLC oraz dla osób wykonujących
obowiązek w zakresie ochrony wynikające z KPOLC. Pracodawca przeprowadza
szkolenie dla pracownika w ciągu jednego miesiąca od tego dnia, w którym się
zatrudnił lub pełnił służbę na terenie lotniska. Z kolei Prezes Urzędu Lotnictwa
Cywilnego nadzoruje: poziom i sposób przekazywania wiedzy, wyniki tych szkoleń,
kwalifikacje i pomoce dydaktyczne osób prowadzących szkolenie oraz
dokumentację przeprowadzonych szkoleń39.
Program szkoleń z zakresu ochrony ustanawiany i realizowany jest przez
operatora, który zapewnia zmniejszenie skutków bezprawnej ingerencji
w odpowiedni sposób.
W programie szkoleń zawarte są elementy takie jak: określenie zdarzenia
podjęcie odpowiednich czynności w zakresie obrony własnej, współpraca dotycząca
porozumiewania się załogi. Szkolenie praktyczne w sytuacji zagrożenia ochrony
samolotu, a także wszelkie procedury, które obowiązują w kabinie oraz procedury
z zakresu przeszukiwania samolotu rozumienia sposobu zachowania się
terrorystów, żeby członkowie załogi mogli poradzić sobie z porywaczami, a także
wskazania miejsc, w których umieszczane są bomby40.
Port lotniczy jest obszarem dzielącym się na dwie części:
1) część naziemna – terminal, to strefa ogólnodostępna i niekontrolowana.
2) część lotnicza – to strefa zastrzeżona, gdzie dostęp jest ograniczony
i składa się z fragmentu terminala z dostępem kontrolowanym.
Podział portu lotniczego dokonywany jest przez zarządzającego podczas
przygotowania projektu. Opinia wydana jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
w kwestii planu dotyczącego systemu ochrony obiektów znajdujących się w rejonie
zastrzeżonej strefy na terenie portu lotniczego, który ma na celu ochronę:
pasażerów, bagaży, poczty, przesyłek, zaopatrzenia pokładowego, a także
wykorzystywanie sprzętu specjalistycznego, przeznaczonego do kontroli dostępu do
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem,
Wydanie pierwsze 2006, s. 2-2,2-3.
39
Informacja o wynikach kontroli NIK, Ochrona cywilnego ruchu lotniczego w Polsce, jako element
bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, 18 kwietnia 2012, s. 76.
40
K. Sikora, K. Fiszer, Metody i środki ochrony przed atakami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym
na przykładzie portu lotniczego Wrocław Starachowice, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych Nr 4 (170) 2013, s. 62.
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zastrzeżonych stref. Z kolei strefy zastrzeżone z częściami krytycznymi,
wyznaczone są przez zarządzającego poprzez porozumienie między innymi
z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z Policją, Strażą Celną i Strażą Graniczną.
Zarządzający portem lotniczym we współpracy z Policją, Strażą Graniczną:
 wydaje przepustki, które upoważniają do wejścia do stref określonych,
 nadzoruje system patrolowania w rejonach stref zastrzeżonych
i obszarów przyległych na terenie lotniska.
Pierwsza linią ochrony na lotnisku jest ogrodzenie, wykonane z drucianych lub
siatkowych paneli, albo z rozwiniętych siatek drucianych, które wynoszą 180 cm
wysokości, natomiast zwyżka nad tym ogrodzeniem powinna składać się z drutu
kolczastego (co najmniej trzy rzędy) lub taśmy tnącej, z umiejscowieniem na
stelażach o wysokości 2, 44 m. Po obu stronach tego ogrodzenia powinna
znajdować się wolna przestrzeń, (minimum 3 metry) umożliwiająca patrolowanie
i obserwowanie, natomiast od wewnętrznej strony ogrodzenia znajdować się
powinna droga służąca do patrolowania samochodem 41.
Strefa dostępu ogólnego ma wpływ na funkcjonowanie portu lotniczego,
natomiast strefa o ograniczonym dostępie i znajdujące się w niej osoby, nie
poddające się jakiejkolwiek kontroli mogą być przyczyną uniemożliwienia lądowania
samolotu. W przypadku, kiedy dochodzi do ponownego zejścia do lądowania
samolotu wówczas dochodzi do konsekwencji finansowych jakimi obciążony jest
przewoźnik w postaci: kar finansowych, które nakładają międzynarodowe
organizacje lotnicze oraz długotrwałe zużycie paliwa. W przypadku jakichkolwiek
zakłóceń w okolicy terminalu, to wówczas dochodzi do zakłóceń paraliżujących ruch
lotniczy. Ważnym i niezbędnym elementem w porcie lotniczym są funkcjonujące
urządzenia elektroniczne i systemy alarmowe sygnalizujące zagrożenie na
chronionym obiekcie, jak również środki i urządzenia mechanicznego
zabezpieczenia. Do standardu wszystkich urządzeń znajdujących się w porcie
lotniczym, należy także monitoring, dzięki któremu dokonuje się całodobowej
obserwacji obiektu chronionego przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
Wspomnieć należy również o kontroli bezpieczeństwa, która oznacza stosowanie
technicznych lub innych środków w celu identyfikacji lub wykrycia przedmiotów
zabronionych, a także o kontroli dostępu mającej na celu stosowanie środków, dzięki
którym można zapobiec przedostaniu się nieupoważnionych osób lub
nieupoważnionych pojazdów, lub zarówno nieupoważnionych osób, jak
i nieupoważnionych pojazdów42. Ze względu na bezpieczeństwo wprowadzono
także patrole ochrony w portach lotniczych.
Ochronę portów lotniczych regulują akty prawne: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r.
Prawo Lotnicze, ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, a także
ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Sprawami ochrony
we wszystkich lotniskach zajmą się zespoły specjalnie powoływane, które składają
się z: przewodniczącego zespołu (zarządzający lotniskiem), bądź osoba
wyznaczona przez niego, odpowiedzialna za ochronę na lotnisku, przedstawiciel
z Policji, przedstawiciel ze Służby Ochrony Lotniska oraz podmioty, które prowadzą
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru
lotnisk cywilnych (Dz. U. 200, nr 122, poz. 1273).
42
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 300/2008z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie
wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr
2320/2002.
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działalność gospodarczą na terenie lotniska i służby przeciwpożarowe. Z kolei
przedstawiciel ze Służby Celnej Straży Granicznej do zespołu wchodzi wtedy, kiedy
na terenie lotniska rozmieszczone jest przejście graniczne.
Zespół zajmuje się zgłaszaniem opinii i wniosków dotyczących projektów
zarządzeń oraz poleceń porządkowych odnoszących się do ochrony lotniska, które
przygotowuje zarządzający lotniskiem, wyrażanie oraz zgłaszanie wniosków między
innymi do programu ochrony lotniska, ocena stopnia zagrożenia atakami bezprawnej
ingerencji, na terenie lotniska, bądź też przeciwdziałanie takim atakom 43.
Służbą Ochrony Lotniska jest: „Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna
lub Wewnętrzna Służba Ochrony”, która działa na podstawie: Ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 roku, o ochronie osób i mienia, podlegająca zarządzającemu
lotniskiem i która realizuje swoje zadania na rzecz ochrony w lotnictwie cywilnym 44.
Oprócz tego Służba Ochrony Lotniska działania swoje opiera na podstawie
„Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada
1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony”. Służba Ochrony Lotniska przede
wszystkim działa na podstawie Planu Ochrony Portu Lotniczego. Plan Ochrony to
dokument o klauzuli „Poufne”, w kancelarii tajnej, znajdującej się w porcie lotniczym.
Z kolei dysponentem Planu Ochrony jest Szef do Spraw Służby Ochrony Lotniska.
Drugim dokumentem dotyczącym ochrony lotniska jest Program Ochrony Portu
Lotniczego przed atakami bezprawnej ingerencji. Służba Ochrony Lotniska jest
formacją, która zapewnia bezpieczeństwo nie tylko samolotom, ale pracownikom
i pasażerom. SOL zakresem swojej działalności obejmuje cały obszar lotniska,
a szczególnie kontrolę osób, które wchodzą w porcie lotniczym do stref
zastrzeżonych. W lotnictwie cywilnym za bezpieczeństwo odpowiada również Straż
Graniczna, realizująca swoje zadania w obszarach przejścia granicznego,
mieszczącego się w porcie lotniczym, na podstawie „Ustawy z dnia 12 października
1990 roku o Straży Granicznej, Ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Ochronie
Granicy Państwowej, a także innych przepisów.
Oprócz SOL i Straży Granicznej na terenie portu lotniczego funkcjonuje także
komisariat Policji służący do spraw związanych z utrzymaniem porządku
publicznego na terenie portu lotniczego. Policja działa na podstawie „Ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji. Na terenie portu, bezpieczeństwo również zapewnia
Urząd Celny, w zakresie interesów finansowych państwa działający na podstawie
„Kodeksu Celnego (Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. z późn. zm.)”, a także innych
aktów dotyczących pozwoleń na przywóz oraz wywóz towarów. Zadaniem Urzędu
Celnego jest przeciwdziałanie przywozowi zagrożonych zwierząt, ptaków oraz roślin
na teren Polski oraz kontrola bagaży, a w szczególności zwracania uwagi na ich
zawartość, mogącej zawierać przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla lotu 45.
Oprócz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie portu lotniczego
funkcjonują również inne służby, do których należy między innymi: zatrudniony
w firmach i instytucjach wykonujących pracę swoją w celu uniemożliwienia nie tylko
bezpiecznego startu i lądowania statku powietrznego, kołowania, postoju,
tankowania paliwa, przeglądu technicznego, a także sprzątania, przygotowania
M. Zieliński, Bezpieczeństwo w porcie lotniczym, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Rok
Li Nr 4 (183) 2010. s. 164.
44
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
45
M. Zieliński, Bezpieczeństwo w porcie lotniczym, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Rok
Li Nr 4 (183) 2010, s. 164-167.
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pasa startowego, rozładunku oraz odmrażania samolotu w występujących
warunkach zimowych. Kolejnym podmiotem dbającym o bezpieczeństwo w porcie
lotniczym są jednostki ratowniczo-gaśnicze, wyposażone w specjalistyczny sprzęt
oraz spełniające wymogi psychofizyczne i posiadające odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
Na terenie lotniska znajduje się również Ruchoma Służba Lotnicza, o której
mowa jest w załączniku 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym
jako: służba między stacjami lotniczymi i stacjami pokładowymi gdzie mogą
uczestniczyć stacje statków ratowniczych. Do tej służby mogą być również włączone
radiolatarnie, wskazujące miejsce zagrożenia pracujące na częstotliwości
używanych w niebezpieczeństwie i sytuacjach zagrożenia 46. System Zarządzania
Bezpieczeństwem (SMS) jest narzędziem, które zajmuje się zakresem zarządzania
bezpieczeństwem w organizacji. Według załączników dotyczących Konwencji
Chicagowskiej System Zarządzania Bezpieczeństwem zawierać powinien:
identyfikacji zagrożeń, a także zapewnienie wdrażania takich działań naprawczych,
które niezbędne są dla wydajności systemu bezpieczeństwa, jak również ciągłość
w dążeniu poprawy systemu i monitorowanie wraz z oceną wydajności. Celem
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest rozwiązywanie problemów w zakresie
bezpieczeństwa lotniczego i obejmuje takie działania jak: działania naprawcze oraz
ciągłe udoskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem47. Oprócz portów
lotniczych, obowiązkowej ochronie podlegają także samoloty, stacjonujące na płycie
lotniskowej, natomiast za ich bezpieczeństwo przede wszystkim odpowiada
przewoźnik.
Sprawdzenia samolotu znajdującego się na płycie lotniskowej, pod względem
postanowienia pakunków lub przedmiotów, dokonuje załoga tuż po wyjściu
wszystkich pasażerów. W przypadku dłuższego postoju samolotu, zamykane są
drzwi i włazy, a także dokonywane jest plombowanie i oklejanie stickerami wraz
z zarejestrowaniem ich przez przewoźnika. Kiedy samolot pozostawiony zostaje na
płycie lotniskowej, wówczas musi być odpowiednio oświetlony w taki sposób, żeby
służby ochrony mogły sprawować stały nadzór nad nim. W momencie przygotowania
samolotu do lotu kontroli podlega zgodność plomb z listami kontrolnymi.
W przypadku lotu międzynarodowego Straż Graniczna dokonuje przeszukania
samolotu poprzez kontrolę manualną z udziałem urządzeń wykonujących materiały
wybuchowe oraz testera chemicznego również przeznaczonego do wykrycia
materiałów wybuchowych48.
Głównym zadaniem Krajowego Programu Bezpieczeństwa, jest to by zapewnić
osiągnięcie celów w lotnictwie cywilnym przez politykę państwa. Można ująć to jako
zbiór przepisów, które oparte są na pewnych działaniach, mających na celu poprawę
stanu bezpieczeństwa w lotnictwie. Taki program powinien zagwarantować w celach
profilaktycznych wykorzystanie źródeł informacji na temat potencjalnych zagrożeń,
by móc osiągnąć oraz utrzymać akceptowalny poziom stanu bezpieczeństwa
w lotnictwie w danym kraju. Według zaleceń ICAO, należy więc ustanowić taki
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO),Służby Ruchu Lotniczego, Załącznik 11
do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie trzynaste, lipiec 2001 r., s. 1-5).
47
Urząd Lotnictwa Cywilnego, Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem, Wydanie drugie - 2009, s. 6-9.
48
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kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach
komunikacji międzynarodowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. 2005, nr 197, poz. 146).
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system zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych, by móc zapewnić
osiągnięcie i utrzymanie akceptowanego stanu bezpieczeństwa w lotnictwie
cywilnym49.
Podsumowanie
Transport lotniczy tak naprawdę od zawsze wiązał się z ryzykiem powstawania
zagrożeń. Patrząc z perspektywy obecnych niebezpieczeństw skierowanych
w kierunku lotnictwa cywilnego, każdy port lotniczy musi być przygotowany do
przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom. Bo kiedy w porcie lotniczym system
bezpieczeństwa zawiedzie, wówczas może dojść do ogromnego zagrożenia nie
tylko w obrębie portu, ale też w samolocie już po jego wystartowaniu. Pomimo coraz
większych nakładów finansowych na rzecz systemów bezpieczeństwa w portach
lotniczych, to wciąż nie ma stuprocentowej gwarancji na ich skuteczną szczelność.
Przede wszystkim liczy się człowiek, jego wiedza, doświadczenie i zaangażowanie,
ponieważ sama technika to za mało. Lotnictwo, to jedno z rodzajów transportu, gdzie
ryzyko powstawania zagrożeń można jedynie tylko zminimalizować, ponieważ nie
sposób go całkowicie wyeliminować.
Streszczenie
Lotnictwo i bezpieczeństwo są nierozłącznym ogniwem, a zapewnienie
gwarancji wysokiego poziomu bezpieczeństwa bez stosowania rygorystycznych
zasad nie jest możliwe. Intensywny rozwój branży lotniczej, wiąże się ze wzrostem
liczby zagrożeń skierowanych w kierunku lotnictwa cywilnego, dlatego zapewnienie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa pasażerom, załogom lotniczym czy
personelowi naziemnemu nie należy do łatwych zadań. Biorąc pod uwagę fakt, jakim
są rosnące zagrożenia konieczne jest podjęcie odpowiednich inicjatyw,
eliminujących możliwość ich występowania. W związku z tym obiekty portu
lotniczego chronione są ze względu na zagrożenia, które tam występują.
Szczególnie ważne dla zarządzających lotniskami, są zapisy na mocy których
odpowiedzialność za ochronę oraz bezpieczeństwo pasażerów i użytkowników
portów lotniczych, spoczywa na nich. By móc zapewnić najwyższe standardy w tej
dziedzinie i w trosce o najwyższy poziom obsługi ruchu pasażerskiego, zostają
podjęte pewne działania zabezpieczające porty lotnicze.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, kontrola, lotnisko, personel, zagrożenia
Summary
Aviation and safety form an integral link and ensuring guaranteed high level of
safety without any rigorous rules is not possible. Intensive development of the
aviation industry is connected with the increase in the number of threats aimed at
civil aviation, therefore ensuring a high level of safety for passengers, airplane stuff
teams or ground personnel is not an easy task. Considering the fact of increasing
threats it is necessary to undertake adequate initiatives which would eliminate the
possibility of their occurrence. Hence, airport facilities are protected against threats
occurring there. Airport management finds the legal regulations under which the
management is responsible for protection and safety of passengers, particularly

E. Klich, Bezpieczeństwo lotów, Instytut Technologii i Eksploatacji – PIB, Radom 2011, s. 235.
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important. Certain airport security actions are thus undertaken to ensure highest
standards in this area and the highest service quality level for the passenger traffic.
Key words: safety, control, airport, personnel, threats
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Adam BONANATY
KONTROLA OPERACYJNA JAKO NARZĘDZIE CZYNNOŚCI OPERACYJNOROZPOZNAWCZYCH POLICJI
Wstęp
Każdy rodzaj przestępczości a w szczególności zorganizowanej jest poważnym
problemem dla współczesnego społeczeństwa. Rozwój zaawansowanych
technologii, istnienie wielu mechanizmów pozwalających na swobodne
przemieszczanie się ludzi, towarów, usług skutkuje rozwojem poszczególnych
krajów, ale pociąga za sobą również niebezpieczeństwa związane z rozwojem
przestępczości zagrażającej bezpieczeństwu jednostki jak również - mając
szczególnie na uwadze przestępstwa ekonomiczne - państwa. Charakterystycznym
wyróżnikiem każdego rodzaju przestępczości jest podejmowanie działań
i utrzymywanie ich w tajemnicy. Przestępca potrzebuje tajemnicy, aby uzyskać swój
końcowy nielegalny efekt działania. Osoby biorące udział w popełnianiu przestępstw
starają ukryć charakter swych działań oraz swą rolę w przestępczym czynie przed
instytucjami odpowiadającymi za bezpieczeństwo. Po drugiej stronie znajdują się
organy ścigania, na które została powierzona odpowiedzialność za porządek
publiczny i stan bezpieczeństwa oraz został powierzony obowiązek podjęcia działań
zmierzających do zapobiegania przestępczości. Przyjmuje się, iż pozyskiwanie
informacji jest podstawą wszystkich najskuteczniejszych metod zapobiegania
i zwalczania przestępczości. Od czasów starożytnych podejmowane były próby
pozyskiwania informacji. Takie próby były dostosowane do ówczesnych możliwości
technicznych i zazwyczaj polegały na próbie zbudowania siatki agentów i szpiegów.
W XVII wieku w Anglii funkcjonował system płatnych informatorów. W 1750 r. byli
opłacani „łowcy złodziei”, otrzymujący stałą pensję oraz nagrodę za złapanie osoby,
która łamie prawo. Rozwój współczesnych technologii teleinformatycznych
spowodował również, ewolucję sposobów pozyskiwania informacji o popełnianych
przestępstwach, przez instytucje zwalczające przestępczość. Organy tego typu
zostały wyposażone w możliwość pozyskiwania informacji i dowodów
o popełnianych przestępstwach za pomocą tzw. ,,podsłuchów". Podobnie w Polsce
organy ścigania zostały wyposażone w tego rodzaju narzędzie, w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu skuteczności swych działań w zakresie ustawowo
powierzonych zadań. Narzędzie to jest wykorzystywane w ramach czynności
określanych jako operacyjno-rozpoznawcze. Natomiast same czynności
operacyjno-rozpoznawcze należą obok dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych do elementarza pracy Policji.
1. Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych
Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawcze chociaż jest terminem, które
można stosunkowo często spotkać w ustawodawstwie związanym z uprawnieniami
różnych organów, mających w swych kompetencjach zwalczanie przestępczości, nie
zostało zdefiniowane w żadnym przepisie. Brak legalnej definicji w przepisach
nieobjętych klauzulą poufności, może sprawiać wrażenie niezgodności, gdyby
przeanalizować dostępne jawne przepisy dotyczące uprawnień do stosowania
czynności operacyjno-rozpoznawczych. Należy pamiętać jednak, iż główny problem,
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który utrudnia badanie czynności operacyjno-rozpoznawczych jest związany
z niejawnością obowiązujących przepisów. W następstwie czego, czynności
operacyjno-rozpoznawcze są trudnym do zbadania obszarem pod kątem sposobu
ich realizowania, przez różne instytucje różniące się pomiędzy sobą określonymi
ustawowo zadaniami i kompetencjami1. Według opinii S. Hoc, brak legalnej definicji
jest celowym zabiegiem ustawodawcy, który odsyła do doktryny2. W dorobku
doktryny, definicję czynności operacyjno-rozpoznawczych zaproponował Leon
Schaff twierdząc, iż czynności operacyjne ,,(...) to poza procesowe techniczne
i taktyczne czynności wykształcone przez praktykę organów ścigania prawa
karnego, służące profilaktycznej walce z przestępczością" 3. Czynności te są
najczęściej rozumiane jako wydzielony ustawowo i metodologicznie system działań
instytucji państwowych, które ze względu na swoją specyfikę są niejawne 4. Próba
zdefiniowana czynności operacyjno-rozpoznawczych, została dokonana w Poselskim projekcie ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych (druk nr 353),
który został złożony do Sejmu VI kadencji w dniu 7 lutego 2008 r5. W projekcie tym,
podjęto próbę uregulowania problematyki związanej z działaniami operacyjnorozpoznawczymi przez organy, które posiadały tego rodzaju uprawnienia do działań.
Przepisy projektu regulowały zasady prowadzenia czynności operacyjnorozpoznawcze, jak również stosowane metody techniki operacyjnej. Projekt ten
definiował czynności operacyjne w art. 2 - ustawy o której mowa - jako zespół
przedsięwzięć, jawnych i niejawnych prowadzonych wyłącznie w celu: rozpoznania,
zapobiegania i wykrywania przestępstw, odnajdywania osób ukrywających się przed
organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości, odnajdywania osób zaginionych,
jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich zaginięcie jest wynikiem
przestępstwa, odnajdywanie rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa lub
mających związek z przestępstwem, ustalenie tożsamości osób i zwłok,
w przypadku uzasadnionego podejrzenia przestępczego działania. Projekt ten
określał zakres tego rodzaju działań, który miał polegać na uzyskiwaniu,
gromadzeniu, przetwarzaniu i sprawdzaniu, w sposób jawny i niejawny, informacji
o przestępstwach, uzyskiwaniu dokumentacji, próbek i materiałów porównawczych
w celu ujawnienia lub zabezpieczenia dowodów przestępstwa. Celem
projektowanych przepisów było uporządkowanie regulacji związanych z prowadzeniem czynności operacyjno-rozpoznawczych, ze względu na ich potencjalny
ingerujący charakter w prawa i wolności człowieka i obywatela. Należy jednak
pamiętać, iż projektowane przepisy nie zostały uchwalone, co nie świadczy jednak
o tym, iż w obowiązujących przepisach tematyka ta nie jest uregulowana. Literatura
dotycząca kryminalistyki traktuje czynności operacyjno-rozpoznawcze jako poufne,
poza procesowe działania organów zajmujących się zwalczaniem przestępczości
mających na celu zdobycie informacji na potrzeby postępowania przygotowawczego

B. Sprengel, Praca operacyjna Policji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń
2018, s. 18.
2
A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe.
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 21.
3
L. Schaff, Zakres i formy postępowania przygotowawczego, PWN. Warszawa 1961, s. 77.
4
Z. Uniszewski, Żargon zawodowy pracowników śledczych i operacyjnych. Problematyka
/Kryminalistyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 17.
5
Druk
nr
353,
Sejm
VI
Kadencji.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/0EE2EFB34B2B8750C125741A003B1486/$file/353.pdf (pobrano 11.01.2019 r.).
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lub też zapobieżenie przestępstwu6. Taktyka tego rodzaju czynności jest
podporządkowana osiągnięciu celów, do których jako główne zaliczyć można
rozpoznanie środowisk przestępczych oraz wykrycie przestępstw i potencjalnych
sprawców. Analizując jawne przepisy dotyczące czynności operacyjnorozpoznawczych można wyciągnąć wniosek, iż ą one domeną czynności przed
procesowych, inicjowane i prowadzone głównie przez organy ścigania mające tego
rodzaju uprawnienia7. Niewątpliwe jest, iż uprawnienie do prowadzenia czynności
operacyjno-rozpoznawczych mają tylko te organy, których przepisy dotyczące ich
działalności, przyznaję im tego rodzaju prawo. Czynności tego rodzaju, nie mogą
prowadzić zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby
fizyczne. Można powiedzieć, iż służby państwowe mają monopol na prowadzenie
czynności operacyjno-rozpoznawczych i w ten sposób posiadają wyłączność w świetle prawa - na pozyskanie informacji o charakterze prywatnym. Wyjątek mogą
stanowić prywatni detektywi, którzy mogą prowadzić proste czynności operacyjnorozpoznawcze polegające na obserwacji, analizie, poszukiwaniu osób 8. Jedną
z ostatnich definicji czynności operacyjno-rozpoznawczych zaproponował Paweł
Czarnecki, które definiując je, przypisał im następujące atrybuty:
a. niejawność działań upoważnionych przez ustawodawcę służb i organów
państwowych;
b. działanie ukierunkowane na: 1.sprawne wykrywanie negatywnych zjawisk
godzących w porządek publiczny i bezpieczeństwo powszechne,
2.rozpoznawanie grup i środowisk przestępczych, 3.ustalanie źródeł
dowodowych, 4.zabezpieczanie środków dowodowych i przeprowadzanie
dowodów, 5.ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu zachowań
nieakceptowanych społecznie, 6.pozyskiwanie podmiotów współpracujących
z organami ścigania;
c. możliwość procesowego wykorzystania w procesie karnym 9.
Na terytorium Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności
operacyjno-rozpoznawcze mogą prowadzić Policja – na podstawie Ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policj10, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja
Wywiadu – na podstawie Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu11, Centralne Biuro Antykorupcyjne – na
podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego – na podstawie
Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego12, Straż Graniczna – na podstawie Ustawy z dnia 12
J. Sałek, Nielegalność czynności operacyjno-rozpoznawczych a możliwość ich procesowego
wykorzystania w postępowaniu dowodowym. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 16(9) 2017,
s. 288. https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-8/1323,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-16-9-2017.html. (pobrano 11.01.2019 r.).
7
A. Posytek, Wartość dowodowa czynności operacyjno-rozpoznawczych, http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2011/03/3posytek.pdf (pobrano 11.01.2019 r.).
8
B. Sprengel, Praca operacyjna…, s. 10-11.
9
P. Czarnecki, Czynności operacyjno-rozpoznawcze a postępowanie karne, „Palestra” 2014, nr 7–8, s.
122. http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664409_.pdf (pobrano 11.01.2019 r.).
10
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990 r. Nr 30 poz. 179, ze zm.)
11
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, (Dz.U.
z 2002 r. Nr 74 poz. 676, ze zm.)
12
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego, (Dz.U. z 2006 r. Nr 104 poz. 709, ze zm.)
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października 1990 r. o Straży Granicznej13, Żandarmeria Wojskowa – na podstawie
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych14 oraz Krajowa Administracja Skarbowa – na podstawie Ustawy
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 15 Znaczy to, iż
powyższym organom, w tym Policji ustawodawca przyznał narzędzie, które służy do
realizacji ich ustawowych celów za pomocą kontroli operacyjnej.
2. Kontrola operacyjna
W znaczeniu potocznym tzw. podsłuch rozumiany jest jako czynność
polegająca na podsłuchiwaniu rozmów lub przechwytywaniu różnego rodzaju
komunikatów za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń16. Polskie przepisy
dotyczące możliwości prowadzenia przez organy ścigania tzw. ,,podsłuchów"
w trakcie realizowanych przez nie czynności operacyjno-rozpoznawcze określają tą
czynność jako kontrola operacyjna.
Drugą formą podsłuchów jest kontrola i utrwalanie rozmów, uregulowana
przepisami Kodeksu Postępowania Karnego, które nie będą jednak przedmiotem
niniejszego opracowania. W polskim ustawodawstwie kontrola operacyjna została
uregulowana przepisami w ustawach regulujących działalność poszczególnych
służb. Warunkiem koniecznym stosowania przez odpowiednią służbę kontroli
operacyjnej jest uprawnienie do wykonywania czynności operacyjnorozpoznawczych. Możliwość stosowania kontroli operacyjne została uregulowana
w przepisach art. 19 ustawy z dnia 6.4.1990 r. o Policji17 i jest ona traktowana jako
ofensywna metoda pracy operacyjnej 18. Ze względu na fakt, iż to narzędzie pracy
Policji daje możliwość pozyskiwania bezpośrednich informacji pochodzących od
obywatela bez jego wiedzy, kontrola operacyjna może być traktowana jako
działalność naruszająca konstytucyjne wartości związane z ochroną wolności i praw
człowieka zagwarantowane przepisami Konstytucji. Ze względu na tą ingerencję
w sferę prywatności istotnym jest aby czynności te prowadzone były w sposób nie
budzący wątpliwości, co do ich zgodności z przepisami prawa. Kontrola operacyjna
jest czynnością niejawną tzn. iż wszystkim dokumentom wytworzonym na potrzeby
jej zarządzenia i prowadzenia zostaje nadana klauzula niejawności zdefiniowana
w ustawie o ochronie informacji niejawnych19.
Stosowanie kontroli operacyjnej polega na:
- uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków
technicznych - w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych,
- uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków
transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne,
- uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji - w tym korespondencji
prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 1990 r. Nr 78 poz. 462, ze zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 123 poz. 1353, ze zm.)
15
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, (Dz.U. 2016 poz. 1947 ze zm.)
16
A. Giehsmann, Wykorzystanie protokołów z „podsłuchów” sporządzonych przez organy państw Unii
Europejskiej na potrzeby postępowania karnego prowadzonego w Polsce, Monitor Prawniczy,
Dwutygodnik Prawa Polskiego, 2/2018, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2018. s 82.
17
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687 ze zm.)
18
B. Sprengel, Praca operacyjna …, s. 91.
19
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, ze zm.)
13
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- uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach
danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych,
- uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek.
Policja posiadając to uprawnienie uzyskuje informacje m.in. pochodzące
z zarejestrowanych rozmów telefonicznych przez sieć stacjonarną lub mobilną oraz
informacje, które są przesyłane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, gdzie
medium pośredniczącym mogą być przewody, fale radiowe, optyczne, jak również
inne środki wykorzystujące energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju.
W ten sposób oprócz zarejestrowanych rozmów Policja, może uzyskać dostęp do
informacji wynikających z przesyłanych tekstów, obrazów, faksów, filmów, poczty
elektronicznej20.
Natomiast kontrolą operacyjną nie jest uzyskiwanie i utrwalanie obrazu lub
dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc publicznych, jak
również z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych
oraz tymczasowych pomieszczeń przejściowych
Celem kontroli operacyjnej prowadzonej przez Policję jest zapobieżenie,
wykrycie, ustalenie sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów, ściganych
z oskarżenia publicznego i umyślnych przestępstw, który zamknięty katalog został
określony w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji. Ten rodzaj kontroli w sytuacjach
szczególnych - jak nazwana jest kontrola operacyjna w przepisach policyjnych można prowadzić wyłącznie w sytuacjach, gdy dotychczasowe działania Policji,
wykazały że inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne aby
osiągnąć cele kontroli operacyjnej.
Kontrola operacyjna zarządzana jest przez sąd okręgowy, w drodze
postanowienia, na pisemny wniosek Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody
prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek
organu Policji. Wniosek ten przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi
potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. We wniosku Policji o zarządzenie
kontroli operacyjnej powinny znaleźć się numer sprawy i jeżeli został nadany
kryptonim. W uzasadnieniu wniosku należy przedstawić „modus operandi”
przestępstwa wraz z jego wstępną kwalifikacją prawną, mając na uwadze wymagany
katalog przestępstw, wobec których, może być stosowana kontrola operacyjna.
Przykładem kategorii przestępstw gdzie Policja może wystąpić z wnioskiem
o zarządzenie ewentualnie przedłużenie kontroli operacyjne jest handel ludźmi.
Policjant sporządzający uzasadnienie do wniosku powinien w nim wykazać
okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej oraz
określić czynności, które wskazują na bezskuteczność lub też nieprzydatność innych
środków których ma możliwość użycia. Powinien również wykazać, iż osiągnięcie
zakładanych celów nie jest możliwe za pomocą innych metod pracy policyjnej niż
kontrola operacyjna. We wniosku znajdują się również dane osoby i inne dane,
pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego
stosowana będzie kontrola operacyjna. Wskazane jest również miejsce lub sposób
stosowania kontroli operacyjnej a także cel, czas i rodzaj jej prowadzenia.
20
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W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby
podejrzanej lub oskarżonego, we wniosku Policji, o zarządzenie kontroli operacyjnej,
zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. Za osobę
podejrzaną piśmiennictwo traktuje osobę, wobec której istnieje przypuszczenie lub
też którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa, lecz osobie takiej, nie
przedstawiono zarzutu popełnienia przestępstwa21. Prokurator po zatwierdzeniu
wniosku o zarządzenie kontroli operacyjnej kieruje go do sądu. Sąd okręgowy po
jego rozpatrzeniu, wydaje postanowienie w którym zarządza, przedłuża lub odmawia
zarządzenia kontroli operacyjnej.
Istnieje jeszcze jeden sposób rozpoczęcia kontroli operacyjnej na etapie
czynności operacyjno-rozpoznawczych, w trybie nadzwyczajnym, który można
określić jako przypadek niecierpiący zwłoki.
Jest to sytuacja w której zwłoka mogłaby spowodować utratę informacji,
zatarcie, zniszczenie dowodów przestępstwa. W sytuacji takiej Policja po uzyskaniu
pisemnej zgody właściwego prokuratora, zwracając się jednocześnie sądu
okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia (w tej sprawie) może zarządzić
prowadzenie kontroli operacyjnej. W przypadku nieudzielenia przez sąd zgody
w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, Policja wstrzymuje
kontrolę operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia
materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. Różne są terminy prowadzenia
kontroli operacyjnej przez Policję.
Czas ten może być określony w następujących terminach:
1. podstawowy okres - nie dłuższy niż 3 miesiące;
2. przedłużony okres - jeżeli nie ustały przyczyny zarządzonej kontroli
operacyjnej może ona zostać jednorazowo przedłużona o kolejne 3
miesiące;
3. w sytuacjach w których podczas stosowania kontroli operacyjnej, pojawią
się nowe okoliczności, istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa,
ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, a upłynął okres 6
miesięcy, Policja można wystąpić o kolejne przedłużenie kontroli
operacyjnej, na następujące po sobie okresy, których łączna długość nie
może przekraczać 12 miesięcy.
Ważną zasadą prowadzenia kontroli operacyjnej, jest bezwzględna
konieczność jej zakończenia po ustaniu przyczyn jej zarządzenia. Najpóźniej jednak
z upływem okresu, na który została wprowadzona. W przypadku kiedy podczas
prowadzonej kontroli operacyjnej zostały zarejestrowane informacje, które można
potraktować jako dowody, pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub
mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, Policja przekazuje
prokuratorowi wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej. Nie udostępnia się materiałów zgromadzonych podczas trwania tej
kontroli, osobie wobec której kontrola operacyjna była stosowana. Kiedy kontrola
polega na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie
i utrwalanie w sposób niejawny informacji i dowodów, w szczególności obrazu, treści
rozmów telefonicznych i innych informacji, informacje i dowody dokumentuje się

T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, LexisNexis Polska, Warszawa 2011, s. 337.
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w formie komunikatów, obejmujących zarejestrowane treści, w taki sposób, aby
odzwierciedlać ich zarejestrowaną treść22.
Dokumentację kontroli operacyjnej, stanowią:
 wniosek organu Policji do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie
kontroli;
 pisemna zgoda Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na
wystąpienie przez organu Policji z wnioskiem o zarządzenie lub
przedłużenie przez sąd okręgowy kontroli;
 postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia lub
przedłużenia kontroli;
 zarządzenie kontroli przez organu Policji w przypadku niecierpiącym zwłoki;
 wniosek organu Policji do Prokuratora Generalnego lub prokuratora
okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach
niecierpiących zwłoki;
 pisemna zgoda Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na
zarządzenie przez organu Policji kontroli w przypadkach niecierpiących
zwłoki;
 postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontynuowania kontroli
zarządzonej przez organu Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki;
 zażalenie organu Policji na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie
kontroli;
 notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli sporządzona przez policjanta
prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę;
 zarządzenie organu Policji o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu
materiałów uzyskanych w trakcie kontroli;
 protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas
stosowania kontroli.
 materiały zgromadzone podczas stosowania, kontroli operacyjnej
w szczególności: nośniki, na których utrwalone zostały treści rozmów
telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treści korespondencji
lub zawartość przesyłek, kopie wykonane z w/w nośników, o których mowa
w pkt 1, dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na
nośnikach i kopiach23.
W przypadku gdy powyższe materiały zawierają, zarejestrowane rozmowy
obrońcy lub adwokata działającego w sytuacjach, gdy został nawiązany kontakt
z zatrzymanym lub uzyskał on informację o zatrzymaniu, Policja powinna zarządzić
ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie.
Podobny tryb postępowania ma miejsce w sytuacji, gdy tego rodzaju informacje
pochodzą od duchownego o których dowiedział się przy spowiedzi.
Materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej, a niezawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu dokumentowania
prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń
i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych
materiałów z dnia 10 czerwca 2011 r . (Dz.U. Nr 122, poz. 697).
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mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, są również przez
Policję niezwłocznie, protokolarnie i komisyjnie niszczone.
Materiały zawierające informacje o przestępstwie a pochodzące:
 z przesłuchania mediatora jako świadka co do faktów, o których dowiedział
się od oskarżonego lub pokrzywdzonego prowadząc postępowanie
mediacyjne,
 od dziennikarza jeśli dotyczą danych umożliwiających identyfikację autora
materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym
charakterze, jak również identyfikacji osób udzielających informacji
opublikowanych lub przekazanych do opublikowania (jeżeli osoby te
zastrzegły nieujawnianie powyższych danych),
 z tajemnic związanych z wykonywaniem zawodu lub funkcji notarialnej,
adwokackiej, radcy prawnego, lekarskiej lub dziennikarskiej, Policja
przekazuje prokuratorowi, który niezwłocznie kieruje materiały do sądu wraz
z wnioskiem o:
1) stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje
związane z wykonywanie zawodu lub funkcji,
2) dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym tego rodzaju
informacji.
Procedura ta nie dotyczy informacji pochodzących od mediatora lub
dziennikarza, jeżeli informacje dotyczą przestępstw: o ludobójstwie, udziału
w masowym zamachu, zamachu stanu, zamach na organ konstytucyjny RP,
szpiegostwa, zamachu na życie Prezydenta RP, zamachu na jednostkę sił zbrojnych
RP, obiekt albo urządzenie o znaczeniu obronnym, zabójstwa, spowodowania
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia katastrofy, piractwa, pozbawienia
człowieka wolności, zgwałcenia lub wymuszenia do poddania się innej czynności
seksualnej, seksualnego wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej
osoby, obcowania płciowego z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania
się czynnościom seksualnym, wzięcia lub przetrzymywania zakładnika lub
przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
3. Stosowanie kontroli operacyjnej przez Policję na tle innych
uprawnionych organów państwowych
Z danych przedstawionych przez przedstawicieli Prokuratora Generalnego oraz
Policji, dotyczących ilości kontroli operacyjnej podejmowanej w 2017 roku wynika, iż
wszystkie podmioty które w swych kompetencjach posiadają uprawnienie do
stosowania kontroli operacyjnej skierowały wnioski o zarządzenie kontroli
i utrwalenie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec 6562
osób. Sądy rozpatrując wnioski zarządziły kontrolę i utrwalenie rozmów lub
zarządziły kontrolę operacyjną wobec 6402 osób. W porównaniu do lat ubiegłych
jest liczba większa o 527 osób, niż w 2016 r. i większa o 729 osób niż w 2015 r.
Tabela 1. Liczba kontroli operacyjnych stosowanych przez wszystkie
uprawnione instytucje
Liczba wniosków o zarządzenie kontroli
i utrwalenie rozmów oraz o zarządzenie
kontroli operacyjnej.

Liczba zarządzonych kontroli
i utrwalenia rozmów lub kontroli
operacyjnej.
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2015

5431

5431

2016

6035

5881

2017

6562

6402

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedstawionych na
Posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (255) w dniu 5 lipca
2018 r.
Prokuratorzy nie wyrazili zgody na wnioski o kontrolę operacyjną w 2017 r.
wobec 146 osób, w 2016 r. odmowne decyzje zapadły wobec 109 osób, a w 2015 r.
wobec 222 osób24. Sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub
kontroli operacyjnej w 2017 r wobec 14 osób, w 2016 r. wobec 45 osób, natomiast
w 2015 r. wobec 20 osób. Ilość osób wobec których Policja skierowała wnioski
w 2017 r. wyniosła 5368, w 2016 r. - 4822, natomiast w 2015 r. - 470325.
Tabela 2. Liczba kontroli operacyjnych stosowanych przez Policję

2017
2016
2015

Ilość
skierowanych
wniosków
przez
Policję

Ilość zarządzonej
kontroli
operacyjnej
przez sąd

Ilość odmów
prokuratury
na wniosek
Policji

5368
4822
4703

5246
4697
4506

114
92
178

Ilość osób wobec
których
sąd
odmówił
zarządzenia
kontroli
operacyjnej
8
33
19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedstawionych na
Posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (255) w dniu 5 lipca
2018 r.
Z analizy danych zawartych w tabeli 2 wynika, iż więcej wniosków zostaje
odrzuconych na poziomie prokuratury niż sądu. Jako przyczynę odrzucenia wniosku
najczęściej podaje się brak podstaw prawnych rozumianych jako fakt, iż czyn
zabroniony zarzucany osobie wobec której wnioskowano o kontrolę operacyjną nie
uzasadniał jej stosowania. Drugim powodem odmowy zastosowania kontroli
operacyjnej był brak podstaw faktycznych. Organy wnioskujące nie wykazały we
właściwy sposób, iż osoba dopuściła się czynu zabronionego wymienionego
w katalogu przestępstw, które uprawniają do zastosowania kontroli operacyjnej.
Powyższe dane dotyczą ilości osób, które objęte zostały kontrolą operacyjną. Fakt
ten ma zasadnicze znaczenie, gdy wziąć pod uwagę ilości postanowień
o zarządzeniu kontroli operacyjnej wobec numerów telefonów. Wówczas okazuje się
iż w 2017 r. Policja zarejestrowała 9878 wniosków o zarządzenie kontroli
operacyjnej, spośród tej liczby zarejestrowanych wniosków, 151 nie uzyskało zgody
Zapis stenograficzny Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (255.) w dniu 5
lipca 2018 r. Rozpatrzenie jawnej rocznej informacji Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób,
wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalaniu rozmów lub wniosek
o zarządzenie kontroli operacyjnej (druk senacki nr 876), s. 3.
25
Tamże, s. 4.
24
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na zarządzenie kontroli operacyjnej, z czego 142 nie uzyskały zgody prokuratora,
a 9 właściwego sądu. Według tego kryterium ogółem w roku 2017 zarządzono 9725
kontroli operacyjnych, w tym 7369 w trybie zwykłym i 1257 w trybie tzw. przypadków
niecierpiących zwłoki26. Powyższa różnica wynika prawdopodobnie z faktu, iż osoba
wobec której planuje się zastosować kontrolę operacyjną, użytkuje więcej niż jeden
numer telefonu, w związku z czym Policja podając dane, ujmuje liczbę wniosków
o zarządzenie kontroli operacyjnej według numerów telefonów. Analiza tego rodzaju
danych wskazuje, iż w porównaniu innymi instytucjami posiadającymi uprawnienia
do stosowania kontroli operacyjnej, Policja zdecydowanie najczęściej sięga po to
narzędzie. Drugą w kolejności jest Straż Graniczna która skierowała w 2017 r. 344
wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec osób. Dysproporcja ta może
wskazywać na różnice w potencjale pomiędzy Policją a pozostałymi instytucjami
w zakresie możliwości pozyskiwania danych dowodowych w ramach czynności
operacyjno-rozpoznawczych.
Wykres 1. Ilość sporządzonych wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej
wobec osób w wybranych instytucjach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedstawionych
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (255.) w dniu 5 lipca
2018 r.
Zarejestrowane w 2017 r. kontrole operacyjne Policji dotyczyły przestępczości
przeciwko: mieniu – 1746, porządkowi publicznemu - 6915, życiu i zdrowiu – 499,
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego – 403, wolności
– 288, wolności seksualnej – 12, bezpieczeństwu powszechnemu – 111, obrotowi
gospodarczemu – 75, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi – 27 oraz
przestępczości ekonomicznej – 40227.

Tamże, s. 5.
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Wykres 2. Ilości zarządzonych kontroli operacyjnych wg. kategorii przestępstw
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedstawionych
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (255) w dniu 5 lipca
2018 r.
Policja w 2017 r. stwierdziła 78269 przestępstw, z których prawie 29% stanowiły
przestępstwa wymienione jako tzw. „katalogowe” determinujące fakt, aby Policja
mogła wystąpić z wnioskiem o zarządzenie kontroli operacyjnej. Liczba
sporządzonych wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej (9725) przez Policję
stanowi 1,2% ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych w 2017 roku, jednocześnie
stanowiąc 4,3% w stosunku do przestępstw stwierdzonych o których mowa w art. 19
ustawy o Policji. Dla 1525 przypadków uzyskano dowody z karnego punktu
widzenia28. Dane te wskazują na poziom trudności w pozyskiwaniu materiału
dowodowego poprzez kontrolę operacyjną oraz na fakt, iż jest ona stosowana dla
najtrudniejszych dla procesu wykrywczego obszarach przestępczości.
Streszczenie
W polskich przepisach dotyczących możliwości prowadzenia tzw.
,,podsłuchów" przez organy ścigania w trakcie realizowanych przez nie czynności
operacyjno-rozpoznawcze jest instytucja kontroli operacyjnej. Możliwość stosowania
kontroli operacyjnej stosowanej przez Policję została uregulowana w przepisach
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i jest traktowana jako ofensywna metoda
pracy operacyjnej. Analiza danych statystycznych wskazuje, iż w porównaniu innymi
instytucjami posiadającymi uprawnienia do stosowania kontroli operacyjnej, Policja
zdecydowanie najczęściej sięga po to narzędzie, co może wskazywać na duży
potencjał Policji w zakresie możliwości pozyskiwania danych dowodowych w ramach
czynności operacyjno-rozpoznawczych. Dane te wskazują duży poziom trudności
w pozyskiwaniu rodzaju materiału dowodowego poprzez kontrolę operacyjną oraz
na fakt, iż jest ona stosowana dla najtrudniejszych dla procesu wykrywczego
obszarach przestępczości.
Słowa kluczowe: przestępczość, zwalczanie przestępczości, czynności
operacyjne, czynności operacyjno-rozpoznawcze, kontrola operacyjna
Tamże, s. 5-6.
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Summary
In Polish regulations regarding the possibility of conducting "surveillance" by
law enforcement authorities in the course of their operational intelligence activities
there is mention of the institution of operational control. The possibility of applying
the operational control applied by the Police was regulated in the provisions of the
Act of 6 April 1990 on the Police and is treated as an offensive method of operating
work. The analysis of statistical data shows that in comparison with other institutions
having the right to use operational control, the police most often use this tool, which
may indicate its high potential in obtaining evidence data as part of operational
intelligence activities. Such data indicate a high level of difficulty in obtaining the type
of evidence through operational control and the fact that it is used in the most difficult
areas in the detection process.
Key words: crime, fighting crime, operational activities, operational intelligence
activities, operational control
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BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH
NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ
Wstęp
A.Toffler oraz M.McLuhan, to dwa najważniejsze nazwiska związane z nadejściem epoki elektronicznej (globalnej dostępności informacji). Każdego z nich
w nieco odmienny sposób fascynowały zmiany dotyczące możliwości przetwarzania
i przekazu informacji. A.Toffler pisał o trzech falach1, a M.McLuhan podzielił dzieje
ludzkości na trzy okresy2. Obaj jednak zakładali w swych teoriach, że wprowadzenie
elektronizacji informacji zmieni życie ludzkości. Podkreślali, że elektronika zintegruje
ludzi. Instrumenty techniczne, w które zostaną wyposażeni spowoduje, że ich relacje
staną się bliższe. A.Giddens podkreślał, że „(…) nowoczesność należy rozważać na
poziomie instytucjonalnym, ale transmutacje zachodzące na tym poziomie znajdują
bezpośrednie przełożenie na życie jednostek (…)”3. Wprawdzie cytowani wyżej
humaniści skupiają uwagę na zmianach zachodzących w środowisku społecznym,
w tym ról, tożsamości, moralności itp., to jednak postęp informatyczny ma również
zasadniczy wpływ na życie zawodowe człowieka. Digitalizacja dwóch procesów:
komunikacji i komputeryzacji ma różnorodne konsekwencje. Do niektórych z nich
można zaliczyć:
 ryzyko może być niewidoczne (poza świadomością człowieka)
 osoby wytwarzające ryzyko poddawane są również jego skutkom (efekt
bumerangu)
 ryzyko może przybrać znaczenie ekonomiczne (przynoszą straty lub zyski)
 akceptacja ryzyka (brak reakcji, wytwarzanie systemów radzenia sobie
w zagrożeniu)
 reakcja na ryzyko powinna uwzględniać przeciwdziałanie jego występowania
w przyszłości4.
Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych wykorzystywany jest
w środowisku pracy. Coraz częściej wersje tradycyjne (papierowe) dokumentów
oraz ich rejestracja zastępowane są obiegiem elektronicznym, a kontakty z klientem
odbywają się poprzez zastosowanie platform komunikacyjnych. Stosowane systemy
informatyczne wpływają na szybkość i dokładność wykonywanych zadań. Zatem
wprowadzane nowoczesne rozwiązania w środowisku pracy mają wiele zalet, które
niosą także ze sobą ryzyko. Pełna kontrola bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych może wymykać się z rąk zarządzającym lub osobom odpo1

A.Toffler, Trzecia fala, PIW Warszawa 1986.
M.McLuhan, Zrozumieć media [w:] Wybór tekstów, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
A.Giddens, Nowoczesność i tożsamość, „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum.
A.Szulżycka, wyd. PWN, Warszawa 2001, s. 3.
4
A.Kiepas, Determinizm techniczny czy determinizm kulturowy – człowiek w perspektywie świata
wirtualnego [w:] M.Sokołowski (red): Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy Rozwoju
rzeczywistości wirtualnej, Wyd. Algraf, Olsztyn 2006.
2
3
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wiedzialnym. W organizacji o ściśle uporządkowanym systemie działania jaką jest
niewątpliwie jednostka publiczna, oprócz wprowadzenia nowoczesnych systemów
komunikacji, przekazu i gromadzenia informacji, muszą więc wystąpić odpowiednie
zabezpieczenia „wycieku” danych. Obawa przed zagrożeniem oraz dobrze pojęty
interes społeczny wymuszają na osobie zarządzającej wprowadzenie procedur
przeciwdziałania ryzyku.
Instytucja publiczna, w której przeprowadzono badanie jest jednostką
samorządową działającą w województwie warmińsko-mazurskim. W jednostce tej
prowadzony jest częściowo elektroniczny system obiegu dokumentów, przy
równoczesnym zachowaniu tradycyjnej formy komunikacji pisemnej (dokumenty
papierowe). Badanie zostało wykonane w styczniu 2019r. za zgodą zarządzającego
jednostką, metodą badań monograficznych. Analizą szczegółową objęto
następujące dokumenty zastane:
 politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych
 instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych, w tym danych osobowych
 procedurę zarządzania kluczami do pomieszczeń
co pozwoliło na sformułowanie opinii i wniosków opisanych w niniejszej pracy.
Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych – procedury
Dokument, dotyczący bezpieczeństwa systemów informatycznych wprowadzony w 2015 r., opisuje sposób zarządzania infrastrukturą informatyczną jednostki.
Definiuje wymagania w odniesieniu do ochrony poufności, integralności i dostępności przetwarzanych informacji. Podstawą określenia sposobu wprowadzenia
zabezpieczeń jest analiza ryzyka. Wykonuje ją Administrator Bezpieczeństwa
Informacji co najmniej raz w roku. Szacuje on prawdopodobieństwo wystąpienia
naruszeń bezpieczeństwa, jak i ich konsekwencje. Na podstawie ustaleń, definiuje
się plan postępowania z ryzykiem. W badanej instytucji zostały sklasyfikowane
zbiory informacji. Są to:
 informacje stanowiące dane osobowe – przetwarzane zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych i RODO,
 informacje wewnętrzne, nie stanowiące danych osobowych – wykorzystywane są na potrzeby wewnętrzne jednostki,
 stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – podlegają ochronie zgodnie
z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pojawiają się gdy podmiot
zewnętrzny przekazał jednostce dane zaznaczając równocześnie iż
stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa,
 opublikowane – są to informacje znajdujące się na stronie www jednostki
oraz materiałach publicznie dostępnych (np. biuletynach, publikacjach,
prezentacjach).
Pracownik przed rozpoczęciem obowiązków służbowych, na wniosek przełożonego,
otrzymuje od Administratora Bezpieczeństwa Informacji, uprawnienia dostępu do
systemu informatycznego. Zakres uprawnień musi być:
 ograniczony do niezbędnego minimum,
 uzasadniony pełnieniem obowiązków,
 częściowy, aby wykonanie krytycznych operacji przez wyłącznie jedną osobę
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było niemożliwe.
Identyfikator oraz hasło dostępu nadaje Administrator Systemu Informatycznego.
Podobną drogę przebywa wniosek o odebranie uprawnień.
Na podstawie stosownych umów, jednostka prowadzi współpracę z podmiotami
zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie systemów informatycznych. Umowa
oprócz zasad współpracy zawiera zasady bezpiecznego przetwarzania informacji
i odpowiedzialności za ich naruszenie. Dostęp do systemów informatycznych
przyznawany jest pracownikom podmiotu zewnętrznego wyłącznie w zakresie i na
czas niezbędny do wykonania zlecenia.
Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych określa również
wymagania techniczne niezbędne do zabezpieczenia systemów informatycznych
i pomieszczeń ze sprzętem informatycznym. Budowanie krytycznych systemów
informatycznych5 w jednostce oparte jest o rozwiązania redundantne 6, które
zapewniają ciągłość pracy systemu informatycznego w przypadku awarii. W celu
zapewnienia wysokiej dostępności systemu, dane składowane są na macierzach
dyskowych7. Umowy z dostawcami sprzętu i usług, określają warunki SLA 8, celem
zabezpieczenia przed przestojami/przerwami w pracy. Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest uprawniony do wydzielenia podsieci na potrzeby
krytycznych systemów informatycznych i kontrolowania ruchu sieciowego pomiędzy
podsieciami, a pozostałą częścią infrastruktury informatycznej jednostki. Dostęp do
urządzeń sieciowych odbywa się za pomocą protokołów szyfrowych9. Ruch sieciowy
pomiędzy wewnętrzną siecią informatyczną jednostki, a sieciami zewnętrznymi
zabezpieczają urządzenia sieciowe poprzez routing 10 i blokowanie prób naruszenia
bezpieczeństwa takich jak systemy IPS 11. W instytucji dopuszcza się zdalne
połączenie z siecią informatyczną jednostki, z wykorzystaniem hasła i certyfikatu
X.50912. Serwery udostępniające informacje poza jednostkę podlegają zabezpieczeniu przed próbami modyfikacji publikowanych informacji. Systemy informatyczne
są tak skonfigurowane, aby użytkownik nie mógł uruchomić oprogramowania

Wyróżnia się trzy krytyczne systemy informatyczne: 1/ dla bezpieczeństwa - awaria może powodować
obrażenia i utratę życia lub poważne zniszczenia środowiska, 2/ dla zadania - awaria może powodować
niepowodzenie pewnej czynności mającej ważny cel, 3/ dla firmy - awaria może powodować kłopoty
korzystających z nich firm.
6
Skuteczną metodą eliminacji nieplanowanych przestojów lub utraty danych jest zastosowanie
redundancji, czyli podwojenie kluczowych elementów systemu - tak, aby w razie awarii jednego z nich
element rezerwowy natychmiast przejął jego rolę bez zatrzymywania procesu pracy i zapisu danych.
Wpływa to na bezpieczeństwo – przy awarii dowolnego elementu macierzy jest wówczas pewność, że
urządzenie będzie nadal działać.
7
Macierz dyskowa jest to urządzenie wyposażone w kilkanaście bądź kilkadziesiąt dysków twardych i/lub
dysków typu SSD (z ang. solid-state drive urządzenie pamięci masowej) połączonych razem. Dzięki temu,
że są połączone, macierz zapewnia duże bezpieczeństwo danych i ogromne prędkości zapisu oraz
odczytu, zazwyczaj niemożliwe do osiągnięcia na kilku dyskach w serwerach.
8
W warunkach SLA (Service Level Agreement) określone są zapisy dotyczące: zgłaszania problemów,
funkcjonowania asysty technicznej, limitu transferów oraz przepustowości łączy, a także estymacji czasu
reakcji na zdarzenia, napraw i/lub obejścia błędu czy przywracania kopii zapasowych.
9
SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych
TCP/IP, w architekturze klient-serwer a od wersji 2 nawet w architekturze serwer-klient.
10
Routing (trasowanie) – wyznaczenie jak najlepszej trasy dla pakietu danych w sieciach
teleinformatycznych.
11
IPS (ang. Intrusion Prevention System)-systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (blokowanie
ataków)
12
Z ang. X.509 public key certificate – certyfikat klucza publicznego
5
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narzędziowego, umożliwiającego zmianę konfiguracji i parametrów bezpieczeństwa
systemu informatycznego, a jego uprawnienia były ograniczone do niezbędnego
minimum w celu realizacji powierzonych zadań. Dodatkowymi zabezpieczeniami
danych są m.in.:
 hasła niewidoczne na ekranie
 wygaszanie sesji w przypadku braku aktywności użytkownika
 każdorazowe logowanie następuje po wpisaniu hasła, które wymaga zmiany
co 30 dni
 stosowanie rozwiązań kryptograficznych (klucze i certyfikaty)
 ochrona antywirusowa, antyspamowa i anyphishingowa.
Procedura przewiduje również działania w przypadku wystąpienia incydentu
naruszenia bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych i obejmuje:
 wstępną ocenę zdarzenia (Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
 zminimalizowanie negatywnych skutków zdarzenia
 powiadomienie Zarządzającego jednostką, który następnie podejmuje
decyzję o zawiadomieniu organów ścigania
 powiadomienie użytkowników systemów o przejściowych problemach
 podjęcie działań zmierzających do przywrócenia działania infrastruktury
informatycznej (Administrator Systemu Informatycznego)
 przeprowadzenie dokładnej analizy przyczyn wystąpienia incydentu
 podjęcie decyzji o konsekwencjach wobec osób winnych wystąpienia
zdarzenia
 sporządzenie pełnej dokumentacji dotyczącej incydentu.
Dane zawarte w systemach informatycznych jednostki są zabezpieczane poprzez
tworzenie kopii zapasowych zapisywanych na macierzy Avamar13 i taśmach LTO314.
Kopie profili użytkowników wykonywane są:
 codziennie i przechowywane przez 5 dni
 pierwszego dnia tygodnia i przechowywane przez 1 miesiąc
 pierwszego dnia miesiąca i przechowywane przez 2 miesiące
 pierwszego dnia roku i przechowywane przez 2 lata.
Kopie zapasowe systemów krytycznych wykonywane są codziennie
i przechowywane przez 7 dni. Taśmy LTO3 uszkodzone lub po upływie czasu ich
przechowywania są fizycznie zniszczone, a proces ten udokumentowany.
Zgodnie z zaleceniami producenta wykonywane są w instytucji prace
serwisowe i konserwatorskie sprzętu informatycznego na miejscu i poza siedzibą
jednostki. Przekazanie sprzętu potwierdzone jest protokołem. Procedura wskazuje,
że naprawa poza budynkiem zleceniodawcy jest dopuszczalna, tylko wówczas, gdy
sprzęt przekazywany jest bez nośników zawierających dane osobowe (za wyjątkiem

Dzięki wykorzystaniu opatentowanej technologii globalnej deduplikacji, która rozpoznaje powtarzające
się segmenty danych na źródle, Avamar ogranicza ilość kopiowanych przez sieć danych nawet do 500
razy odciążając posiadane łącza i skracając okno backupowe.
14
Taśmy LTO 3 mają zastosowanie w archiwizacji, tworzeniu kopii zapasowych i odtwarzaniu danych po
awariach.
13
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sytuacji gdy zostanie podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych).
Urządzenia IT mogą zostać wycofane z użycia lub/i przekazane do ponownego
wykorzystania. W obu przypadkach Administrator Systemu Informatycznego
archiwizuje zawarte na dysku dane, następnie usuwa je wraz z oprogramowaniem.
W przypadku likwidacji sprzętu, zostaje on złomowany zgodnie z przepisami przez
podmiot zewnętrzny. Sprzęt ponownie przekazany do użytku zostaje przygotowany
poprzez wgranie odpowiedniego oprogramowania i przekazany protokołem nowemu
użytkownikowi.
Należy podkreślić, że raz na kwartał Zespół Radców Prawnych dokonuje
przeglądu przepisów w zakresie związanym z identyfikacją obowiązującego prawa
dotyczącego ochrony informacji i wraz z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji
wprowadza zmiany do wewnętrznych regulacji prawnych jednostki. Raz w roku
przeprowadzana jest w instytucji ocena ryzyka, w ramach której identyfikowane są
zagrożenia i ustalane działania zabezpieczające oraz naprawcze15. Podobnie raz
w roku, przeprowadzane są testy obejmujące co najmniej:
 przełączanie urządzeń w wybranych środowiskach redundantnych
 sprawdzenie możliwości funkcjonowania bez systemów informatycznych
przynajmniej jednej wybranej komórki organizacyjnej.
Podsumowaniem wyników testu jest raport wraz z rekomendowanymi
działaniami korekcyjnymi, które po zatwierdzeniu przez osobę decyzyjną podlegają
wdrożeniu.
Ostatnim punktem Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, są
działania kontrolne Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) obejmujące:
 identyfikację podatności w eksploatowanym oprogramowaniu
 weryfikację poprawności konfiguracji systemów informatycznych
 weryfikację poprawności eksploatacji systemów informatycznych.
Pod nadzorem ABI przynajmniej raz na dwa lata wymagany jest audyt
bezpieczeństwa przeprowadzony przez niezależny podmiot działający na zlecenie
jednostki. Wyniki obu kontroli dokumentowane są raportem i stanowią podstawę do
realizacji działań korekcyjnych.
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych, w tym danych osobowych
Instrukcję korzystania z systemów informatycznych w badanej jednostce
wprowadzono ponad 10 lat temu. W 2018r. dokument ten został zmodyfikowany,
uszczegółowiony i dostosowany do obowiązujących przepisów prawnych. Instrukcja
określa zasady oraz obowiązki użytkowników w zakresie należytego zabezpieczania
informacji przetwarzanych w systemach informatycznych jednostki. Każdy
pracownik, bez względu na formę zatrudnienia, mający dostęp do komputerów jest
zobowiązany chronić dane na nim zawarte przed dostępem do nich osób
nieupoważnionych, a sprzęt i oprogramowanie mogą być przez niego
wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji obowiązków służbowych. Dostęp do
Załącznikiem do Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych w badanej instytucji jest Metodyka
zarządzania ryzykiem, w której określa się i przypisuje wartość w dwóch kategoriach: 1/ konsekwencje
naruszenia bezpieczeństwa, 2/ prawdopodobieństwo występowania naruszenia bezpieczeństwa.
15
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systemów informatycznych nadawany jest zgodnie z Polityką bezpieczeństwa
systemów informatycznych poprzez przydział stosownych identyfikatorów i haseł 16,
na stosownym wniosku papierowym o nadanie uprawnień do systemów
informatycznych. Zabezpieczenia te mają określony kod ich formułowania oraz
termin aktywności. Pracownicy mający chwilowe przerwy w pracy lub kończący
pracę, mają obowiązek zablokowania stacji roboczej lub wylogowania się z systemu
informatycznego. Następnie ich obowiązkiem jest wyłączyć komputer, zabezpieczyć
dokumentację papierową w zamykanych na klucz szafach i zamknąć na klucz
pomieszczenie biurowe17. Dane wprowadzane do systemów informatycznych
powinny być weryfikowane przez użytkowników, a każda zauważona
nieprawidłowość zgłaszana do pracowników Zespołu ds. systemów informatycznych
jednostki. Zarządzający instytucją nie wyraził zgody, aby pracownicy na
powierzonym im sprzęcie, bez stosownego upoważnienia, instalowali obce
oprogramowania, nośniki danych, korzystali z portali społecznościowych, poczty
elektronicznej
publicznie
dostępnej,
używali
narzędzi
komunikacji
z Internetem, czy dokonywali modyfikacji i przeróbek urządzeń informatycznych.
Bezwzględnie zabrania się pracownikom przechowywania i przetwarzania
w systemach informatycznych lub na powierzonych nośnikach, danych
z naruszeniem praw własności intelektualnej (np. filmy, muzyka, teksty). Instrukcja
mówi również o konieczności tworzenia kopii zapasowych na komputerach
osobistych oraz niszczeniu nośników danych (np. płyt CD/DVD). W jednostce
stosuje się politykę czystego ekranu i biurka. Oznacza to, że zarówno na ekranie
monitora, jak i na biurku po zakończeniu pracy, nie mogą pozostać nośniki
informacji. Poczta elektroniczna jednostki służy wyłącznie realizacji zadań
służbowych i zabezpieczona jest stosownymi programami, takimi jak np.: system
antywirusowy i antyspamowy, oprogramowanie PGP 18, zapora sieciowa. Części
pracownikom powierzono urządzenia przenośne (np. laptopy, netbooki, tablety),
w celu sprawniejszego wykonywania zadań poza siedzibą instytucji. Istnieje
wówczas możliwość pracy z wykorzystaniem zdalnego połączenia z systemami
informatycznymi jednostki. Sprzęt ten podobnie jak stacjonarny, podlega stosownym
zabezpieczeniom. Oprócz standardowych zabezpieczeń dodatkowo dyski urządzeń
przenośnych podlegają szyfrowaniu. Szyfrowanie zabezpiecza sprzęt przenośny
w przypadku kradzieży bądź zagubienia. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa
przetwarzania informacji stanowić może podstawę do wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego i karnego.
Procedura zarządzania kluczami do pomieszczeń
W jednostce o której mowa w niniejszej pracy, pierwszym zabezpieczeniem
informacji jest dostęp do pomieszczeń biurowych. Do tego celu służy elektroniczny
depozytor kluczy. Klucze do poszczególnych pomieszczeń wydawane są osobom
posiadającym upoważnienie od zarządzającego jednostką i wyłącznie do
wskazanych pokoi. Wydanie klucza przez depozytor odbywa się poprzez
wprowadzenie indywidualnego kodu PIN pracownika lub przyłożenie do czytnika
Dokument zostanie przedstawiony w dalszej części pracy.
Szczegółowe zasady postępowania z kluczami do pomieszczeń reguluje odrębna procedura
zarządzania kluczami.
18
PGP - pozwala szyfrować i deszyfrować przesyłane wiadomości, podpisywać je cyfrowo, weryfikować
autentyczność nadawcy (pod warunkiem, że ten także korzysta z PGP) i zarządzać kluczami.
16
17
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elektronicznej karty pracownika służącej także do rozliczenia czasu pracy. Zdanie
klucza po zakończeniu pracy jest bezwzględnym obowiązkiem pracownika i odbywa
się także poprzez depozytor. Każdy klucz jest duplikowany i przechowywany
w innym zabezpieczonym miejscu. W przypadku braku klucza, za zgodą
Zarządzającego jednostką, wydawany jest jego duplikat. Nieodnalezienie klucza
skutkuje wymianą zamków do pomieszczenia. Zarządzanie kluczami odbywa się na
podstawie specjalnie przygotowanych druków zatwierdzanych przez osobę do tego
upoważnioną. W jednostce prowadzi się rejestr osób, którym wydano upoważnienie
ze wskazaniem numeru pomieszczenia. Wstęp do pomieszczeń jest ściśle określony
i nie ma możliwości, by osoby nieuprawnione mogły wejść do dowolnego pokoju
i skorzystać z zainstalowanego tam komputera czy pozyskać dane z systemu
informatycznego.
Korytarze części budynku zajmowanego przez jednostkę stanowią obszar
publiczny, jednak wejście do budynku i niektóre obszary są zabezpieczone
systemem alarmowym i przy ich udostępnianiu wymagają rozbrojenia
z zastosowaniem specjalnych kodów.
Ważnym pomieszczeniem ze względu na zabezpieczenie danych w systemach
informatycznych jest serwerownia. Pomieszczenie to nie posiada okien,
wyposażone jest w drzwi antywłamaniowe, wejście zabezpieczone zamkiem
kluczowym i czytnikiem kart, lokal posiada system sygnalizacji włamania i napadu
oraz jest monitorowane systemem telewizji dozorowanej z funkcją rejestracji.
W pomieszczeniu serwerowni zainstalowane są także czujniki temperatury,
wilgotności, zalania, dymu oraz braku zasilania sieciowego. Ponadto
w pomieszczeniu tym stosuje się redundantny system klimatyzacji oraz system
automatycznego gaszenia gazem w przypadku wystąpienia pożaru.
Podsumowanie i wnioski
W instytucji istnieją także odrębne dokumenty dotyczące ochrony
i przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, jak np. Instrukcja Obiegu
i Kontroli Dokumentów Finansowo-Księgowych z 2014r. ze zm. w 2017r., Zasady
bezpiecznej pracy w systemach informatycznych instytucji z 2015r., Instrukcja
Kancelaryjna z 2017r. określająca sposób postępowania z danymi w zakresie obiegu
dokumentów papierowych i w programach elektronicznych, czy Polityka ochrony
danych osobowych z 2018r. Autorka ze względu na niedostępność wszystkich
dokumentów, wynikającą z ograniczeń nałożonych przez zarządzającego jednostką,
skupiła uwagę na wybranych, wymienionych we Wstępie.
Patrząc na przepisy prawa, które obowiązują w naszym kraju, w badanej
jednostce wdrożono kompletną dokumentację dotyczącą zabezpieczenia danych
przetwarzanych w systemach informatycznych. Dane znajdujące się w systemach
informatycznych są zabezpieczone, a pracownicy przeszkoleni. Jednak podczas
audytu wewnętrznego przeprowadzonego w 2018r. zidentyfikowano cztery ryzyka:
 dostęp do zasobów informatycznych bez formalnie nadanych uprawnień
 niezwłoczne odebranie lub zablokowanie praw dostępu użytkownikom,
którzy opuścili jednostkę
 dostęp do systemów informatycznych pracowników poza zakresem
obowiązków i zakresem działania komórki organizacyjnej
 brak zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa
informacji w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi.
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Oznacza to, że pomimo posiadania szczegółowo opisanych procedur oraz szkoleniu
pracowników, pojawiają się luki spowodowane czynnikiem ludzkim.
Aktualnie jednostka jest w trakcie wdrażania systemów, które nie są wprost
związane z bezpieczeństwem danych, lecz nakładają to przepisy o KRI 19. Jedynie
nie została w jednostce wprowadzona do codziennej pracy polityka zarządzania
usługami. Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty realizujące zadania
publiczne projektuje się, wdraża oraz eksploatuje z uwzględnieniem ich
funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności
i pielęgnowalności, przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie standardów
i metodyk. Zarządzanie usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne
ma na celu dostarczanie tych usług na deklarowanym poziomie dostępności
i odbywa się w oparciu o udokumentowane procedury. Procedury i standardy uznaje
się za spełnione, jeśli projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, monitorowanie,
przeglądanie, utrzymanie i udoskonalanie zarządzania usługą podmiotu
realizującego zadanie publiczne odbywa się z uwzględnieniem Polskich Norm: PNISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2. Mówiąc potocznym językiem całość
zarządzania usługami powinna być oparta o systemy typu Helpdesk 20. Badana
jednostka publiczna nie posiada takiego udokumentowanego procesu. Zgłoszenia
od użytkowników systemów przyjmowane są przez sieć telefonii oraz pocztę
elektroniczną i nie są w żaden sposób rejestrowane. Kolejnym bardzo ważnym
systemem, który jest aktualnie testowany w jednostce jest oprogramowanie typu
DLP21. System, ten pozwoli w czasie rzeczywistym monitorować przepływ informacji,
które w sposób nieuprawniony będą próbowały opuścić zabezpieczone środowisko.
Proces związany z ochroną zasobów musi być jednak cały czas rozwijany,
modyfikowany i dostosowywany do zmieniającego się otoczenia. Ilość systemów
i wdrażanych zabezpieczeń niesie ze sobą konieczność posiadania odpowiedniej
ilości wykwalifikowanej kadry IT. Braki kadrowe mogą doprowadzić do
niekontrolowanego przepływu chronionych zasobów. Z jednej strony są
zabezpieczenia, a z drugiej osoby i systemy, które chcą w sposób nieuprawniony
pozyskać lub zniszczyć informacje podlegające ochronie. Ważnym elementem, jest
także budowanie świadomości oraz szkolenie wszystkich pracowników instytucji 22
z zakresu zabezpieczania informacji podlegającej ochronie. Można wdrożyć bardzo
drogie i wymagające zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, ale i tak,
najsłabszym ogniwem pozostaje człowiek.
Streszczenie
Społeczeństwo podlega ciągłym przekształceniom. Zmianom, także tym, które
pozwalają na ulepszanie procesów, automatyzację, odstąpienie od przestarzałych
metod pracy. Ewoluowanie jest rzeczą normalną i pożądaną, ponieważ oznacza
KRI - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
20
Helpdesk (w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego: biurko pomocy) – część (dział, sekcja,
zespół lub wyznaczona grupa osób) organizacji odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń od
użytkowników oraz kontrolę ich rozwiązania, stanowiącą tak zwany pojedynczy punkt kontaktu.
21
DLP - ochrona przed wyciekami informacji (ang. DLP – Data Leak/Leakage/Loss Protection/Prevention)
– ogólna nazwa technologii informatycznych wspomagających ochronę danych w postaci elektronicznej
przed kradzieżą lub przypadkowymi wyciekami.
22
Wszyscy pracownicy, niezależnie od pełnionej funkcji oraz formy zatrudnienia.
19
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rozwój. Człowiek bierze udział w procesie przekształcenia codzienności i jest
konsumentem jego efektu. Wydawałoby się, że rozwój nowych technologii
zabezpieczy ludzi, jednak nie, rozwój oznacza także ryzyko. Autorka w swej pracy
skupia uwagę na komunikacji i ochronie informacji będących w systemach
informatycznych jednostki samorządowej. Dzieli się z czytelnikiem spostrzeżeniami
z przeprowadzonych analiz dokumentów, procedur zabezpieczających zasoby
w wybranej instytucji publicznej. Opisuje prowadzoną politykę bezpieczeństwa
zachowując anonimowość jednostki. W podsumowaniu odnosi się do wad i zalet
zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej organizacji.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, systemy informatyczne, procedura,
elektroniczne nośniki, ochrona praw, odpowiedzialność, ryzyko, zarządzanie
informacją, oprogramowanie
Summary
Society is constantly changing. These changes include those that allow for
process improvement, automation, withdrawal of outdated ways of working. Change
is normal and desirable because it means development. Thus, man participates in
the process of transforming everyday life and is a consumer of its effect. It would
seem that the development of new technologies will protect people, but no,
development also means risk. In her work, the author focuses on the communication
and protection of information in the information systems of a local government unit.
She shares with the reader the insights from the research of procedures securing
resources in a selected public institution. She describes its policy of security while
maintaining the anonymity of unit. In the summary, she refers to the advantages and
disadvantages of managing the security of the organization's IT infrastructure.
Key words: security, information systems, procedure, electronic media, rights
protection, liability, risk, information management, software
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Krystian BARTOSZ
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
KORUPCJA. ANALIZA PRAWNO-KARNA I JEJ WYKRYWANIE
Wstęp
Korupcja jest zjawiskiem, którego początki sięgają głębokiej starożytności.
Pomimo upływu wieków, zarówno sposoby jak i motywy tego przestępczego
procederu nie zmieniły się tak bardzo, jak mogło by się to wydawać. Powszechnie
uważa się, że korupcja to inaczej łapówkarstwo. Jednakże w rzeczywistości jest to
działanie zdecydowanie bardziej złożone. Jest ona zjawiskiem ponadczasowym,
a warunkuje ją wiele czynników. Jej cechą charakterystyczną jest wielowymiarowość
a także niezależność od ustroju, położenia czy zróżnicowania kulturowego państwa,
w którym się przejawia. Jest problemem, od którego nie jest wolny żaden kraj na
świecie. Każdorazowo, kiedy ktoś wykorzystuje pełnioną przez siebie funkcję lub
pozycję, aby zaspokoić oczekiwania osoby trzeciej, a w zamian za to otrzymuje
nienależną mu korzyści, mamy do czynienia z korupcją. Głównie dotyczy to
funkcjonariuszy publicznych oraz osób zawiadujących środkami publicznymi1.
Definicja
Określenie korupcja wywodzi się od łacińskiego słowa corrumpere, co oznacza
łamać lub psuć. Nie ulega wątpliwości, że chociaż sam termin słowa korupcja jest
używany często zarówno w literaturze fachowej, jak i życiu codziennym to próba
jego definicji nie jest zadaniem najłatwiejszym. Związane jest to z wspomnianą już
wcześniej, wielowymiarowością oraz złożonością samego procesu. Według
A. Kojdera nie ma możliwości, aby w prosty sposób móc zdefiniować korupcję.
Poszczególne odmiany opisywanego procederu, a także warunkujące je czynniki są
na tyle zróżnicowane, że próba przedstawienia jej za pomocą kilku słów, wydaje się
być niemożliwa bez pójścia na kompromis daleko idących uproszczeń. Jak stwierdza
sam Kojder, możliwa jest jedynie definicja wybranych aspektów przedstawianego
zjawiska2.
Korupcja jest zdarzeniem ogólnoświatowym i nie można jej przyporządkować
do konkretnego rejonu świata. Pojawia się tam, gdzie dochodzi do interakcji między
urzędnikiem a petentem. Problem ten, nie jest też zjawiskiem nowym. W preambule
prawnokarnej konwencji o korupcji z 27 lutego 1994r., które de facto podpisała
również Polska, korupcja określana jest jako jedno z największych zagrożeń
demokracji oraz praworządności. Cała Unia Europejska widząc, jak wielkie
zagrożenie niesie ze sobą korupcja w Traktacie Amsterdamskim z 2 listopada 1997
r. zobowiązała się do bezwzględnej walki z tym zjawiskiem3. 10 grudnia 2003 Polska
podpisała Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. W konwencji tej
znalazł się zapisy jednoznacznie definiujące korupcję zarówno w sektorze
publicznym, prywatnym, zasady kryminalizacji oraz kooperacji międzynarodowej
1

http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/archiwum-mswia/poradnik-antykorupcyjn/co-to-jest-korupcja/63,Coto-jest-korupcja.html (14.08.2018r.)
2
A. Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologiczno-prawne, Warszawa 1995, s. 317.
3
D. Trojszczak, Korupcja jako problem patologii społecznej w odniesieniu do funkcjonariuszy Straży
Granicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3079, Wrocław 2008, s. 3.
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w zakresie zwalczania omawianego zjawiska. W artykule XXII Paktu
przedakcesyjnego na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej pomiędzy
krajami Unii Europejskiej a krajami kandydującymi Europy Wschodniej, Środkowej
oraz Cypru uznano, że korupcja jest jednym z najistotniejszych zagrożeń dla
każdego społeczeństwa, okradającym po równo obywateli, instytucje prywatne
i państwowe.
W 2002 r. Polska ratyfikowała dwie fundamentalne konwencje mające
znaczenie w poprawie efektywności zwalczania korupcji:
 prawno-karną konwencję o korupcji, sporządzoną w Strasburgu 27 stycznia
1999 r.
 cywilnoprawną konwencję o korupcji sporządzoną w Strasburgu 4 listopada
1999r4.
Polski ustawodawca zdefiniował korupcje w artykule I Ustawy o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym z dnia 9 czerwca 2006r. Korupcją, w rozumieniu tejże
ustawy jest: „obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez
jakiekolwiek osoby, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści
majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub
przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub
zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności
gospodarczej5”. W ścisłej analizie tej definicji przyjmuje się, iż do popełnienia czynu
o charakterze korupcjogennym musi brać udział przynajmniej dwie strony. Pierwsza
zwana potocznie „dawcą”, która rozporządza określonymi dobrami oraz biorcą,
zawiadującym sprawami interesującymi dawcę. Między tymi dwoma podmiotami
zajść musi relacja bezprawnego transferu pieniędzy, substytutu bądź samej
propozycji lub obietnicy takiej korzyści.
Szeroko pojęty czyn korupcyjny dopuszcza również występowanie jednej
osoby, która wykorzystując zajmowane stanowisko, naraża na stratę skarb państwa
poprzez dokonywanie defraudacji czy przejmuje nienależny majątek w procesie
prywatyzacji. Wykonując takie czynności osoba działa świadomie z chęci
bezpośredniego lub pośredniego zysku, naruszając tym samym obowiązujący
system reguł, za przestrzeganie, którego jest odpowiedzialna 6.
Korupcja nie jest tylko i wyłącznie związana z pełnieniem funkcji publicznych.
Dochodzi do niej również w podmiotach prywatnych. Objawia się ona
w nadużywaniu powierzonej funkcji celem prowadzenia spraw innych podmiotów
oraz defraudacji środków. Istnieje całkowicie mylne przeświadczenie, że korupcja
w sferze prywatnej dużo mniej godzi w interes państwa, aniżeli ta w sferze
publicznej. Niekiedy to właśnie prywatne interesy decydują o strategicznych
przedsięwzięciach państwa. Dochodzi tutaj do paradoksu, w którym próbując
zmniejszyć skale korupcji w sektorze publicznym dokonuje się prywatyzacji.
Do najczęściej spotykanych działań o charakterze korupcyjnym zaliczyć
możemy:
 przekupstwo (łapownictwo),

4

http://www.prokuratura.kalisz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110:korupcja-wwietle-konwencji-midzynarodowych&catid=83&Itemid=512&lang=pl (03.09.2018r.).
5
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708.
6
P. Sulowski, Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 8, Kraków 2012, s. 60.
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wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów
prywatnych lub osobistych korzyści,
handel wpływami,
płatna protekcja,
nieprawidłowości dotyczące zamówień publicznych, kontraktów, koncesji
czy decyzji sądów,
uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym itp.,
świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu
państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym,
nepotyzm i kumoterstwo,
faworyzowanie 7.

Korupcja w polskich regulacjach prawnych
Korupcja w czasach obecnych, uznawana jest we wszystkich krajach jako
patologia społeczna. Niestety nie wszystkie kraje walczą z nią w taki sam sposób.
Na arenie międzynarodowej Polska, może pochwalić się wieloma rozwiązaniami
i regulacjami prawnymi, które ścigają i piętnują wszystkie czyny korupcjogenne.
Nagminność tego zjawiska rodzi powszechne przekonanie, iż załatwienie sprawy
głównie w urzędzie, w szpitalu, czy też u państwowych służb porządkowych,
wymaga wręczenia „łapówki” oraz, że za pieniądze można kupić wszystko w tym
także bezkarność.
Na samym początku prawno-karnej analizy łapownictwa należy wyjaśnić kto
może być podmiotem tego przestępstwa. Otóż, podmiotem łapownictwa czynnego,
potocznie zwanego przekupstwem, może być każda osoba bez względu na
piastowane stanowiska czy zajmowaną funkcję. Warunkiem jest wręczenie łapówki
bądź sama jej obietnica, w zamian za załatwienie spraw przez osobę do tego
uprawnioną. Podmiotem łapownictwa biernego (tzw. sprzedajność) może być
funkcjonariusz publiczny bądź osoba nie będąca funkcjonariuszem publicznym, ale
pełniąca funkcję publiczną. W tym miejscu należy rozróżnić od siebie obydwa
podmioty. Według art. 115 §19 Kodeksu Karnego – „osobą pełniącą funkcję
publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba
zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba
że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia
i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę
lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową 8”. Katalog osób
będących funkcjonariuszami publicznymi znaleźć możemy natomiast w art. 115 § 13
Kodeksu Karnego, jest nim:
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
 poseł, senator, radny,
 poseł do Parlamentu Europejskiego,
 sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu
postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym
organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator
7

http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/archiwum-mswia/poradnik-antykorupcyjn/co-to-jest-korupcja/63,Coto-jest-korupcja.html (03.09.2018r.)
8
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz.U.2018.0.1600.
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sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca
w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu
państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie
czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona
jest do wydawania decyzji administracyjnych,
osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli
samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa
publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby
wojskowej pełnionej dyspozycyjnie,
pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie
czynności usługowe9.

W polskim Kodeksie Karnym przestępstwa korupcyjne sformułowano w rozdziałach:
 XXIX -„Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego” (art. 228–231),
 XXI - „Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum” (art. 250a)
 XXXIV – „Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów” (art. 271
§ 3)
 XXXVI - „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu” (art. art. 296,
296a, 299, 302, 305),
 XXXVII -„Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi” (art. 311) 10.
Łapownictwo bierne, czyli jeden z najbardziej podstawowych typów tego
przestępstwa zawarty został w art. 228 KK, który w § 1 mówi: „kto, w związku
z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej
obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Poprzez
korzyść majątkową rozumieć należy każde dobro, którego wartość da się wycenić
za pomocą pieniądza. Z kolei korzyść osobista to świadczenie niemajątkowe
polepszające sytuację osoby ją uzyskującą, może nim być np. obietnica awansu
bądź przyjęcie na dobry staż. Podstawowy typ łapownictwa biernego polega na
przyjęciu łapówki albo samej jej obietnicy. Ustawodawca przewiduję za ten typ
przestępstwa karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, w zależności od
okoliczności i skali strat. Z Kolei §2, tego samego artykułu w wypadku mniejszej
wagi: karę grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2.
Chodzi tutaj o przestępstwa, których szkodliwość społeczna jest w znacznym
stopniu mniejsza, ale nie jest tak niska, aby odjąć czynowi charakter przestępczy.
W §3 i §4 art. 228 KK z kolei znaleźć możemy przestępstwa, za których popełnienie
ustawodawca przewiduję karę aż do 10 lat pozbawienia wolności. Chodzi o przyjęcie
korzyść majątkowej, osobistej albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące
naruszenie przepisów obowiązującego prawa, bądź uzależnianie wykonania
czynności służbowej od łapówki. W obydwu przypadkach inicjatywa korupcjogenna
Tamże.
Tamże.

9
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wychodzi od osoby pełniącej funkcję publiczną. Typ kwalifikowany przestępstwa,
zawarty w §5 zagrożony karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, przewidziany jest
za przyjęcie łapówki znacznej wartości. Poprzez mienie znacznej wartości rozumieć
należy takie, którego wartość w chwili popełnienia przestępstwa stanowi
dwustukrotną wysokość najniższego wynagrodzenia.
Granica pomiędzy przyjęciem łapówki a symbolicznym gestem wdzięczności,
jak np. kwiaty wręczone nauczycielowi na koniec roku szkolnego, czy czekoladki dla
pielęgniarki podczas wyjścia ze szpitala, jest bardzo cienka. Dlatego dokonując jej
analizy, należy brać pod uwagę przede wszystkim okoliczności, rozmiar oraz to czy
osoba wręczająca liczyła na jakąś osobistą korzyść 11.
Łapownictwo czynne spenalizowane w art. 229 KK stanowi odwrotność
omawianego wcześniej łapownictwa biernego. Również i kary za wręczanie łapówek
nie są takie same jak za ich przyjmowanie. Art. 229 KK związany jest z typem
kwalifikowanym. Gdy udzielenie korzyści majątkowej, osobistej lub jej obietnica
następuje po to, by skłonić przekupywanego do naruszenia przepisów prawa oraz
analogicznie jak ma to miejsce w art. 228, przekazania mienie znacznej wartości 12.
W art. 229§2 KK przewiduje się przypadek przekupstwa mniejszej wagi. Zagrożony
jest on zdecydowanie łagodną sankcją w postaci grzywny, ograniczenia wolności lub
pozbawienia wolności do lat 2. Domaganie się uzyskania korzyści ze strony
pełniącego funkcję publiczną, albo uzależnienie wykonania czynności służbowej od
otrzymania korzyści majątkowej (określone w art. 228§4), powinno bowiem zdaniem doktryny, znacznie łagodzić odpowiedzialność udzielającego tej korzyści,
czyli sprawcy przestępstwa przekupstwa, który w takim wypadku znajduje się
w sytuacji przymusowej13. Zgodnie z treścią art. 229 §6 przepisów wcześniejszych
tego artykułu, nie stosuje się do osób, które dobrowolnie powiadomiły organy
ścigania zanim te z innych źródeł dowiedziały się o przekupstwie a korzyść lub jej
obietnica zostały przyjęte. Aby zawiadomienie było skuteczne, osoba musi ujawnić
wszystkie istotne okoliczności sprawy i w pełni współpracować z organami
ścigania14.
Kolejnym przestępstwem korupcyjnym ujętym w rozdziale XXIX KK, jest tzw.
płatna protekcja – art. 230 KK. Dobrem prawnym chronionym w wypadku tego
przepisu, jest działalność określonych instytucji publicznych, związanych z ich
należytym funkcjonowaniem. Ustawodawca konkretnie określa znamiona
wykonawcze tegoż przestępstwa. Po pierwsze, sprawca musi powołać się na
wpływy w instytucji państwowej lub międzynarodowej oraz wywołać przekonanie
osoby o istnieniu powyższych wpływów. Źródłem takowych wpływów, mogą być
stosunki służbowe, rodzinne lub koleżeńskie. Wpływy definiowane są jako władza
osoby w danym środowisku, która doprowadza do sytuacji, iż inne osoby przychylają
się do jej opinii15. Dla dokonania, konieczne jest jeszcze podjęcie się pośredniczenia
w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą. Podjęcie się

A. Barczak-Oplustil, W związku z pełnieniem funkcji publicznej, jako znamię dookreślające czynność
sprawczą tzw. korupcji urzędniczej — zarys wybranych problemów, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk
Penalnych 8/2009, Kraków 2009, s. 73.
12
L.Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 276.
13
A.Marek, Kodeks karny komentarz, Warszawa 2010, s. 508.
14
A .Zoll, Kodeks karny część szczególna, komentarz do art.117-277k.k., Warszawa 2008, s. 516.
15
http://prawo-karne-adwokat.com.pl/powolywanie-wplywy-znajomosci-platna-protekcja-poznan-lodz
(07.09.2018r.)
11
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pośrednictwa, definiowane jest z kolei jako ujawnienie przez sprawcę gotowości
przyczynienia się do załatwienia danej sprawy.
Art. 230a KK, tzw. czynna, płatna protekcja jest uzupełnieniem przepisów
antykorupcyjnych. Wprowadza ono odpowiedzialność karną za przestępstwo
polegające na udzieleniu korzyści majątkowej lub osobistej, w zamian za
pośrednictwo przy załatwieniu spraw w instytucjach objętych tym przepisem.
Działanie sprawcy przestępstwa skodyfikowanego w art. 230a KK, ma za zadanie
skłonić pośrednika do bezprawnego wywarcia wpływu na decyzję, działanie lub
zaniechanie osoby piastującej funkcję publiczną. Według statystyk Polskiej Policji,
zarówno odsetek przestępstw z art. 230 jak i 230a KK, od roku 2011 sukcesywnie
spada, z 1197 do 458 w roku ubiegłym 16.
Niezwykle istotny, dla prawidłowego działania aparatu państwa w stosunku do
swoich obywateli, wydaje się być przepis określony w art. 231 KK – tzw. nadużycie
władzy. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2003r.,
samo przekroczeni uprawnień przez funkcjonariusza publicznego lub niedopełnienie
ciążących na nim obowiązków, nie wyczerpuje wszystkich znamion przestępstwa
stypizowanego w art. 231 KK, gdyż dla jego bytu konieczne jest także działanie na
szkodę interesu publicznego bądź prywatnego 17. Dodatkowo, aby móc mówić
o przestępstwie korupcyjnym, funkcjonariusz działając w określony wyżej sposób
musi zmierzać do uzyskania bezprawnej korzyści majątkowej bądź osobistej. Jeżeli
w toku postępowania zostanie ustalone, iż funkcjonariusz publiczny nadużywający
władzy przyjął korzyść majątkową lub osobistą lub jej obietnicę odpowiadać będzie
z art. 228 kk a nie z art. 231§2 kk.
Do grupy innych przestępstw korupcyjnych określonych w Kodeksie Karnym
należą także:
 korupcja wyborcza - art. 250a kk,
 korupcja gospodarcza:
 korupcja menadżerów art. 296a kk,
 korupcja w zawodach sportowych art. 296b kk,
 korupcja wierzycieli art. 302§2 i 3 kk.
Instytucjonalne możliwości ścigania korupcji
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Główną instytucją mającą za zadanie ujawnianie, wykrywanie i ściganie
przestępstw korupcyjnych jest powołana do życia w 2006 r., służba specjalna pod
nazwą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Uzasadniając potrzebę stworzenia CBA
wskazano na zapisy Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, które
obligują sygnatariuszy do utworzenia niezależnego ciała zajmującego się tematyką
antykorupcyjną. Oprócz samego CBA, w Polsce wypełniono zapisy art. 36,
wspomnianej konwencji, poprzez utworzenie w Komendach Wojewódzkich Policji,
Wydziałów do Walki z Korupcją. Do ustawowych zadań CBA należy:
 rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie przestępstw godzących
w prawidłowe działanie organów państwowych, wymiarowi sprawiedliwości,

16

http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-10/63541,Platna-protekcja-art-230i-230a.html (dostęp: 07.09.2018r.)
17
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2003r., sygn.. WK 3/03.

187








finasowaniu partii politycznych oraz obowiązkom podatkowym
i rozliczeniom z tytułu subwencji i dotacji,
ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom naruszenia przepisów odnośnie
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne,
dokumentowaniem podstaw i inicjowanie przepisów o zwrocie korzyści
uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu państwa lub innych państwowych
osób prawnych,
ujawnianiem przypadków nieprzestrzegania przepisów oraz nadużyciami
w przedmiocie: prywatyzacji, subwencji, wsparcia finansowego, udzielania
zamówień publicznych, przyznawaniu koncesji, zezwoleń oraz ulg
kredytowych,
kontrolą oświadczeń majątkowych osób zobligowanych do ich przedstawiania,
prowadzeniem działalności analitycznej w przedmiocie tematyki antykorupcyjnej18.

Policja
Podstawowym zadaniem Policji jest zwalczanie szerokorozumianej
przestępczości, w tym także wszelkich przejawów czynów korupcjogennych.
Pierwsze zespoły do walk z korupcją, znajdujące się w obrębie wydziałów do walk
z przestępczością gospodarczą Komend Wojewódzkich Policji, polecił utworzyć gen.
Marek Papała zarządzeniem z dnia 30 września 1997 roku. Dopiero w 2000 roku
powstał pierwszy wydział ds. zwalczania korupcji przy KWP w Katowicach. Od tego
czasu, działania Policji związane z tematyką antykorupcyjną zdecydowanie
zintensyfikowano poprzez zmiany legislacyjne umożliwiające zastosowanie technik
operacyjnych oraz kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej 19. W walce
z korupcją Polska Policja prowadzi czynności procesowe oraz operacyjne.
Zasady i formy prowadzenia czynności niejawnych, unormowane są w Ustawie
o Policji i poddane ocenie prokuratorskiej i sądowej. Mają one za zadanie, ustalić
czy i kiedy doszło do przestępstwa. W przypadku pozytywnej weryfikacji, za pomocą
różnych metod i środków zbierany jest materiał dowodowy, na podstawie którego
wszczynane są postępowania przygotowawcze. W celu podniesienia świadomości
prawnej oraz skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom korupcji
funkcjonariusze wydział dw. z korupcją, poza ujawnianiem i zwalczaniem, prowadzą
szkolenia na temat korupcji w urzędach administracji państwowej i samorządowej 20.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ABW jest kolejną instytucją, która ma przeciwdziałać i walczyć z korupcją. Na
mocy ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu z 24
maja 2002r. posiada ona szereg uprawnień, w tym prowadzenia czynności
operacyjnych i procesowych. Wspomniana ustawa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. c
dokładnie wskazuje zadania antykorupcyjne Agencji o których mowa w art. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
18

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708.
Komenda Główna Policji, Policja w walce z korupcją. Opis sposobu działania sprawców w wybranych
sprawach, Warszawa 2010, s. 9.
20
http://www.policja.waw.pl/pl/stoleczna-policja/wydzialy-ksp/wydzial-do-walki-z-koru/84,Wydzial-dowalki-z-Korupcja.html (17.09.2018r.)
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gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, jeśli może to godzić
w bezpieczeństwo państwa21. Zapis ten ogranicza ABW do ścigania jedynie osób,
pełniących funkcje publiczne, o których mowa w odpowiednich artykułach ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne. Warta przeanalizowania jest również druga wzmianka art. 5 „jeżeli może
to godzić w bezpieczeństwo państwa” - jest ona całkowicie zbędna w całym
przepisie z uwagi na to, iż każda osoba pełniąca funkcję publiczną, dopuszczająca
się przestępstw korupcyjnych, z samej zasady godzi w prawidłowe funkcjonowanie
instytucji państwowej czym wpływa na bezpieczeństwo państwa.
ABW aktywnie uczestniczy również w programie Tarcza Antykorupcyjna
w obszarach:
 prywatyzacja podmiotów, które mają znaczenie dla interesów
i bezpieczeństwa państwa,
 prywatyzacja spółek Skarbu Państwa o największym znaczeniu,
 zamówienia publiczne przekraczające wartość 20 mln złotych,
 postępowania o udzielanie zamówień publicznych realizowanych w danych
sektorach22.
Najwyższa Izba Kontroli
NIK jest nadrzędnym organem kontrolnym w strukturach Rzeczpospolitej
Polskiej. Od początku swojej działalności kontrole Najwyższej Izby Kontroli
ujawniają oraz dokumentują przypadki czynów o charakterze korupcjogennym.
Wszędzie tam, gdzie można mieć do czynienia z brakiem transparentności urzędów,
nieobecnością systemu nadzoru i kontroli oraz kumulowaniem w ręku jednego
urzędnika wielu uprawnień, dochodzić może do korupcji, nepotyzmu i nadużyć.
Powołana na mocy ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. Najwyższa Izba Kontroli nie jest
organem o charakterze śledczym, a zatem formułowane przez nią wnioski
i spostrzeżenia nie mogą mieć charakteru wiążącego23. Wynik kontroli stanowi
jedynie ocenę, który wymaga podjęcia odpowiednich kroków, przez organy do tego
uprawnione. Aby należycie określić rolę Najwyższej Izby Kontroli w zwalczaniu
korupcji w Polsce należy poddać pod analizę przepis zawarty w art. 28 ustawy o NIK.
Według niego głównym zadaniem przeprowadzonej kontroli jest ustalenie stanu
faktycznego w zakresie działalności poddanej pod kontrole jednostki, rzetelnym
udokumentowaniu oraz ocenie według kryteriów: legalności, celowości, rzetelności
i gospodarności. Produktem finalnym takiej kontroli może być np. wniosek do
organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub zawiadomienie
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu Dz. U.
z 2017 r. poz. 1920.
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D. Lampart, Skuteczność zwalczania korupcji w Polsce, [w] Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału
Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 3(15), Warszawa 2015, s. 89.
23
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli Dz.U. 1995 nr 13 poz.59.
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Podsumowanie
Korupcja jest jedynym z zjawisk szczególnie niebezpiecznych dla prawidłowego
działania państwa. Walka z tego rodzaju przestępstwami jest procesem niezwykle
żmudnym i wymagającym dużej skrupulatności. Mimo tego, że Polska jest krajem
coraz lepiej postrzeganym w raportach Transparency International, nadal duża
część Polaków żyje w przeświadczeniu, że korupcja ma znaczący wpływ, zarówno
na życie społeczne, jak i gospodarcze.
Polski ustawodawca od wielu lat stara tworzyć się regulacje prawne, których
zadaniem będzie zapewnienie organom ścigania odpowiednich narzędzi do walki
z tego typu procederem. Niezwykle ciekawym rozwiązaniem, okazuje się być
wprowadzenie przepisu zwalniającego z odpowiedzialności karnej osoby, które
dobrowolnie powiadomiły organy ścigania zanim te z innych źródeł dowiedziały się
o przekupstwie, przy czym korzyść lub jej obietnica zostały przyjęte. Zarówno polski
Kodeks Karny, jak i podpisane przez Rząd RP porozumienia międzynarodowe
w obszarze walki z korupcją, wydają się być odpowiednimi narzędziami do wali
z czynami korupcjogennymi. Jednakże z uwagi na możliwość uzyskania sporych
korzyści majątkowych, czyny spenalizowane w Kodeksie Karnym usiłowało popełnić
w 2016 roku blisko 25 tys. osób24. Statystyki te pokazują dobitnie z jak wielkim
problemem mają do czynienia organy ścigania. Dlatego, w celu eliminacji tego
przestępczego procederu potrzebna jest pełna współpraca zarówno CBA, Policji,
ABW, NiK oraz organów prywatnych, które bardzo często jako pierwsze mogą
dowiadywać się o przejawach czynów korupcjogennych.
Streszczenie
W artykule pt. „Korupcja jako patologia życia społecznego” autor porusza
najważniejsze zagadnienia związane z definicją i etymologią słowa korupcja,
przepisami prawnymi mającymi chronić ludzi przed zjawiskami korupcjogennymi
oraz instytucjonalnymi możliwościami ścigania tegoż procederu. W definicji autor
zwraca uwagę na trudności w jednoznacznym określeniu słowa korupcja, co
związane jest z jego wielopostaciowością oraz złożonym mechanizmem działania.
Zwrócono również uwagę, na wypracowaną polską definicję korupcji znajdującą się
w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W dalszej części artykuły, autor
porusza zagadnienia związane z penalizacją czynów korupcyjnych w polskich
przepisach karnych. Opracowane również zostały najważniejsze artykuły znajdujące
się w Kodeksie Karnym dotyczące między innymi łapownictwa czynnego i biernego,
płatną protekcją czy nadużyciem władzy. Ostatnia część poświęcona jest
instytucjonalnym możliwością ścigania przestępstw korupcyjnych w Polsce. Autor
wymienia i krótko charakteryzuje najważniejsze instytucje mające bezpośredni
wpływ na wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw o charakterze
korupcjogennym.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, antykorupcja, prawo, służby, przestępstwo
Summary
In the article titled "Corruption as a pathology of social life" the author addresses
the most important issues related to the definition and etymology of the word
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Mapa korupcji 2016. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce,
Warszawa 2016, s. 7.
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corruption, legal provisions to protect people from corruption-related phenomena
and the institutional possibilities of prosecuting this practice. In the definition, the
author draws attention to the difficulties in clearly defining the word corruption, which
is related to his multiformity and a complex mechanism of action. Attention was also
drawn to the elaborated Polish definition of corruption found in the Act on the Central
Anticorruption Bureau. Later in the article, the author addresses issues related to
penalisation of corrupt acts in Polish criminal law. The most important articles in the
Penal Code were also elaborated, including, inter alia, active and passive bribery,
paid protection or abuse of power. The last part is devoted to the institutional
possibility of prosecuting corruption crimes in Poland. The author mentions and
briefly characterizes the most important institutions having a direct impact on the
detection and prosecution of perpetrators of corruption-related crimes.
Key words: security, anti-corruption, law, services, crime
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Aneta CHRZĄSZCZ
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej1
ANALIZA ZJAWISKA BEZROBOCIA NA PRZYKŁADZIE POWIATU
BIALSKIEGO W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
SPOŁECZNEGO
Wstęp
Bezpieczeństwo stanowi jedną z naczelnych potrzeb człowieka. Oprócz tego,
dotyczy także grup społecznych czy państw. Brak poczucia bezpieczeństwa wiąże
się natomiast z poczuciem zagrożenia, lęku. Ważne jest, by starać się nie dopuścić
do stanu zagrożenia bezpieczeństwa, ewentualnie go ograniczyć, eliminując lub
zmniejszając w ten sposób niepokój i obawy. Bezpieczeństwo społeczne obejmuje
przygotowanie i utrzymanie gotowości struktur państwa do przeciwstawienia się
wszelkim zagrożeniom społecznym, między innymi bezrobociu.
W zapewnieniu bezpieczeństwa społecznego ogromną rolę odgrywa sytuacja
na rynku pracy, gdyż odzwierciedla ona kondycję gospodarczą kraju czy regionu.
Poprawa trudnej sytuacji, głównie poprzez ograniczanie bezrobocia stanowi
priorytetowe zadanie władz i instytucji, które zajmują się tym problemem. Jednakże
ich nadrzędna rola w walce z różnymi kwestiami społecznymi, w tym z bezrobociem,
związaną z nim marginalizacją i wykluczeniem, nie może prowadzić do
wykształcenia się przejawów bezradności.
Ważną częścią bezpieczeństwa społecznego jest tworzenie warunków
rozwojowych, poprzez umożliwienie aktywnego uczestnictwa w edukacji, dostępu do
szeroko rozumianego życia społecznego, tak by wzmocnić poczucie
odpowiedzialności obywateli za swój los czy swoich rodzin. Prowadzi to do
wypracowania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
a w konsekwencji do ograniczenia korzystania z instytucji pomocy społecznej tylko
do uzasadnionych przypadków2.
Pojęcie i istota bezpieczeństwa społecznego
Podejście do rozumienia terminu bezpieczeństwa zmieniło się na przestrzeni
lat, w związku z rozwojem cywilizacji. Od czasów prehistorycznych, kiedy
społeczności lokalne czuły się bardzo bezpiecznie, były w stanie obronić się przed
dzikim zwierzęciem lub obcym plemieniem do dnia dzisiejszego. Obecnie obawiamy
się szeroko rozumianej destabilizacji, która może wynikać z wielu czynników, np.
z utraty zdrowia, pracy czy rentowności w firmie. Obawiamy się dużej konkurencji
w życiu służbowym i prywatnym, gdyż konkurencyjność na stałe zagościła w naszym
życiu codziennym, a status społeczny, prestiż i pozycja są teraz bardzo ważne
mentalnie. Należy osiągnąć bardzo dużo i w jak najkrótszym czasie. Te swego

Artykuł sfinansowany ze środków statutowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przyznanych na realizację
zadań dla młodych naukowców.
2
M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Difin. Warszawa 2011,
s. 58.
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rodzaju współczesne skrzywienie sprzyja zwiększeniu poziomu stresu, wzrostowi
obaw dotyczących życia, a tym samym do zmniejszeniu poczucia bezpieczeństwa.
Już w 1970 roku, Abraham Maslov, tworząc piramidę potrzeb był przekonany
o tym, że owe potrzeby występują w pewnej hierarchii, zaczynając od potrzeb
podstawowych – fizjologicznych, aż do potrzeby samourzeczywistnienia. Według
Maslowa, zgoła naturalną drogą rozwoju człowieka jest zaspokajanie najpierw
potrzeb podstawowych, a następnie realizacja tzw. potrzeb wyższych, takich jak:
- potrzeby fizjologiczne: głód, pragnienie, wypoczynek, wypróżnienie, unikanie
bólu, zachowanie odpowiedniej temperatury, redukcja popędu seksualnego;
- potrzeby bezpieczeństwa: ochrona przed nieprzyjaznym otoczeniem dzięki
domostwu i ubraniu, ochrona przed przestępczością i kłopotami finansowymi;
- potrzeby przynależności i miłości: miłość i akceptacja innych dzięki
utrzymywaniu intymnych związków, istnieniu grup społecznych, podtrzymywaniu
przyjaźni. Maslov uważał, że w społeczeństwach o zaspokojonych potrzebach
fizjologicznych większość frustracji ma swoje źródło w niezaspokojeniu potrzeb tego
właśnie poziomu.
- potrzeby szacunku i dowartościowania: osiągnięcia, kompetencje i aprobata
innych, szacunek, prestiż, status;
- potrzeby samourzeczywistnienia: realizacja własnego, niepowtarzalnego
potencjału. Dla wielu ludzi oznacza to zaspokojenie potrzeb poznawczych (nowości,
eksploracji, zrozumienia i wiedzy) i estetycznych (sztuka, piękno, porządek) 3.
Obecnie uznaje się, że potrzeba bezpieczeństwa stanowi niewątpliwie
nadrzędną wartość życia ludzkiego w związku z czym, musi być zaspokajana jako
jedna z pierwszych.
Termin bezpieczeństwo od łacińskiego sine cura = securitas oznacza stan „bez
pieczy”. Zgodnie ze Słownikiem nauk społecznych bezpieczeństwo określane jest
jako pewność (safety) i brak zagrożenia (danger) fizycznego albo ochrona przed
nim4. W literaturze przedmiotu bezpieczeństwo ujmowane jest jako stan wolny od
groźby napaści zewnętrznej lub co najmniej zdolności jej odparcia albo jako wolność
od interwencji czy nacisków zewnętrznych 5.
Najprościej więc bezpieczeństwo można zdefiniować jako stan, w którym nie
ma zagrożeń. Jest to definicja uniwersalna, gdyż dotyczy sporej grupy zagrożeń,
jakie mogą destabilizować politykę czy gospodarkę danego kraju. Wyjaśniając istotę
zjawiska bezpieczeństwa, należy mieć na uwadze jego związek ze zjawiskiem
zagrożenia, które oznacza pewien stan psychiki lub świadomości wywołany
postrzeganiem zjawisk, które są oceniane jako niekorzystne lub niebezpieczne 6.
Jednakże, zgodnie ze stwierdzeniem W. Pokruszyńskiego, bezpieczeństwo jest
nie tylko stanem, jak podają niektóre źródła lub opracowania teoretyczne
powszechnie uznanych autorów, lecz także jednocześnie procesem. Procesem,
w którym stan bezpieczeństwa i jego struktura podlegają dynamicznym zmianom
stosownie do aktualnych uwarunkowań bezpieczeństwa. W związku z czym,
A. R. Spencer, Psychologia współczesna, GWP. Gdańsk 2004, s. 445 – 446.
J. Gloud, W. L. Kolb (red.), A Dictionary of the Social Sciences, Tavistock Publications. London 1964,
s. 629.
5
J. Symonides, Problemy pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnym świecie (w:) B.
Suchodolski (red.): Wychowanie dla pokoju, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 1983, s. 34.
6
R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje, struktury, funkcjonowanie,
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. Warszawa 2001, s. 28.
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bezpieczeństwo oznacza ciągłą działalność jednostek, społeczności lokalnych,
państw lub organizacji międzynarodowych w tworzeniu stanu bezpieczeństwa 7.
Właśnie między innym dlatego, że bezpieczeństwo to zarówno „stan i proces”, a nie
wartość o stałych i niezmiennych desygnatach 8, jest postrzegane jako wieloznaczne
i wieloaspektowe, co utrudnia systematykę pojęć.
Zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy bezpieczeństwo
społeczne stanowi ochronę, którą społeczeństwo zapewnia swoim członkom, przez
zapobieganie ekonomicznej i społecznej nędzy, która może być spowodowana:
redukcją zarobków, chorobą, macierzyństwem, dyskryminacją w sektorze
zatrudnienia, bezrobociem, niepełnosprawnością, podeszłym wiekiem i śmiercią 9.
Bezpieczeństwo społeczne jest więc najogólniej rozumiane jako ochrona
egzystencjalnych podstaw życia ludzi, zapewnienie możliwości zaspokajania
indywidualnych potrzeb oraz realizacji aspiracji życiowych przez tworzenie
warunków do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz gwarancje emerytalne10.
Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego wynikają z braku możliwości
zapewnienia bytu na dostatecznym poziomie. Dlatego też bezpieczeństwo
społeczne obejmuje całokształt działań prawnych, organizacyjnych i wychowawczych realizowanych przez podmioty rządowe (narodowe i ponadnarodowe),
pozarządowe oraz samych obywateli, które mają na celu zapewnienie pewnego
poziomu życia osobom, rodzinom, grupom społecznym oraz niedopuszczenie do ich
marginalizacji i wykluczenia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o zapewnienie
pomocy ludziom, którzy czasowo lub trwale są niezdolni do pracy zawodowej,
znaleźli się przez własną niezaradność w trudnych sytuacjach życiowych lub ze
względu na zaistniałe okoliczności zewnętrzne (np. powódź, pożar) doświadczyli
pogorszenia warunków życia. W kategorii bezpieczeństwa społecznego możemy
odnaleźć nie tylko konkretne działania pomocowe, ale także profilaktyczne służące
zapewnieniu jednostce środków, które gwarantuje głównie państwo w ramach
prowadzonej polityki społecznej.
Jednym z elementów bezpieczeństwa społecznego jest bezpieczeństwo
socjalne. Bezpieczeństwo społeczne dotyczy zarówno kwestii socjalnych, jak też
możliwości rozwoju jednostki i społeczeństwa przez udział w życiu kulturalnym,
dostęp do usług publicznych czy podnoszenie poziomu wykształcenia
społeczeństwa11. Bezpieczeństwo socjalne odzwierciedla złożoność rozwiązań
ukierunkowanych na zapobieganie zagrożeniom materialnego niedostatku oraz
niedostosowania społecznego generowanego przez takie zjawiska jak: bezrobocie,
ubóstwo, wykluczenie społeczne, a także niepełnosprawność, choroby i inne ujemne
wydarzenia akcydentalne. W tym ujęciu bezpieczeństwo socjalne może być
rozpatrywane przez pryzmat potrzeb materialnych i społecznych. W ich
zaspokojeniu współuczestniczy państwo poprzez określoną strategię społeczną.
W. Pokruszyński, Współczesne bezpieczeństwo narodowe, Kultura i Polityka. 2009, nr 5, s. 176 i nast.
M. Cieślarczyk, Teoretyczne, metodologiczne i praktyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem (w:)
M. Lisiecki (red.): Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Wyd. WSZIP im. Heleny
Chodkowskiej. Warszawa 2008, s. 19 i nast.
9
Social Security: A New consensus, International Labour Office. Geneva 2001, s. 38.
10
R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku: wyzywania i strategie, Dom
Wydawniczy Bellona. Warszawa 2006, s. 413.
11
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Warto podkreślić, że wsparcie oferowane jednostce nie może prowadzić do jej
bierności obywatelskiej przejawiającej się w bezradności i oczekiwaniu, że państwo
rozwiąże wszystkie jej problemy. Uzależnienie jednostki od pomocy państwa staje
się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, szczególnie dotyczącym grup
wykluczonych zawodowo, czy społecznie. Prowadzi to do wytworzenia grupy stale
korzystającej ze świadczeń socjalnych, bez aspiracji i potrzeby zatrudnienia.
Bezrobocie jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego
Współcześnie społeczeństwa coraz częściej muszą radzić sobie z tzw.
niekonwencjonalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa, które godzą w naród
i egzystencjonalne podstawy jego istnienia stanowiąc realne zagrożenie dla
bezpieczeństwa państwa.
W literaturze przedmiotu zagrożenia te nazywane są społecznymi i zaliczamy
do nich zagrożenia socjalne i psychospołeczne. Zagrożenia społeczne mają istotny
wpływ na jakość życia społecznego, w tym poziomu rozwoju cywilizacyjnego danego
państwa i społeczności. Niewątpliwie zagrożeniem społecznym, które narusza
bezpieczeństwo w wielu wymiarach życia społecznego możemy uznać zjawisko
bezrobocia. Może ono zachwiać poczuciem bezpieczeństwa jednostek, ale także
całej grupy społecznej. Bezrobocie, obok ubóstwa, bezdomności, narkomanii
i alkoholizmu jest jednym z najpoważniejszych występujących współcześnie
zagrożeń, prowadzącym do powstawania poważnych dysfunkcji społecznych
jednostek i zepchnięcia ich na margines życia społecznego.
Zjawisko bezrobocia pojawiło się wraz z powstawaniem kapitalizmu, zaś
przybrało powszechną postać w XIX w., gdy nastąpił dynamiczny wzrost liczy
robotników przemysłowych.
Trudno jest sformułować uniwersalną definicję bezrobocia, która będzie oparta
na jednoznacznych i obiektywnych kryteriach, gdyż jest to zjawisko o złożonym
i wieloaspektowym charakterze. Literatura przedmiotu, do której możemy zaliczyć
prace z zakresu ekonomii, prawa, polityki społecznej, politologii czy socjologii
zawiera wiele propozycji definicji bezrobocia, a także osoby bezrobotnej.
Najogólniej możemy powiedzieć, że bezrobocie to sytuacja, w której występuje
brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących 12. Bezrobocie
skutkuje utratą zarobków, dobrowolnej wymiany przywilejów i zobowiązań,
zależności instytucjonalnej oraz pracy kontraktowej 13. Wywołuje więc skutki zarówno
o charakterze ekonomicznym, jak i społecznym, ale głównym problemem jest tutaj
brak możliwości podjęcia pracy przez osobę, która chce ją wykonywać i jest do tego
zdolna, czyli jej stan (fizyczny, psychiczny lub umysłowy) jej na to pozwala.
Bezrobocie jest zjawiskiem, które stymuluje politykę społeczno-gospodarczą i daje
motywację do działań zmierzających do jego niwelowania.
W ujęciu przedmiotowym bezrobocie traktowane jest jako kategoria analityczna
rynku pracy i oznacza niezrealizowaną podaż pracy, będącą rezultatem
występującej nierównowagi pomiędzy podażą siły roboczej (zasobów ludzkich)
a popytem na pracę (chłonnością zatrudnieniową gospodarki)14. W tym ujęciu
bezrobocie stanowi problem ekonomiczny.
J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Difin. Warszawa 2013, s. 169.
A. Bańka, Bezrobocie – podręcznik pomocy psychologicznej, Wyd. Print-B. Poznań 1992, s. 22.
14
W. Kozenek, Rynek pracy. Socjologiczna interpretacja podstawowych pojęć, Studia Socjologiczne.
1993, nr 1, s. 52.
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W ujęciu podmiotowym bezrobocie jest rozpatrywane od strony osób nim
dotkniętych. Oznacza stan przymusowej bezczynności zawodowej osób zdolnych
do pracy i zgłaszających gotowość do jej podjęcia, dla których podstawą egzystencji
są dochody z pracy. To ujęcie wskazuje, że bezrobocie jest kwestią społeczną 15.
Bezrobocie przyczynia się do podważenia i utraty wielu cennych wartości,
takich jak:
- materialne zabezpieczenie swego życia;
- zdrowie i dobre samopoczucie;
- prestiż, szacunek i pozytywne kontakty z innymi;
- rozwój i podnoszenie własnych kwalifikacji;
- poczucie niezależności, swobody, kontroli nad własnym życiem;
- wysoka samoocena;
- poczucie bezpieczeństwa i stabilności życiowej 16.
Bezrobocie stanowi najczęstszy powód wykluczenia społecznego, razem
z alkoholizmem i ubóstwem, które często idą w parze razem z bezrobociem.
Bezrobocie jest sytuacją, która może wywołać zaburzenia w zachowaniu. Praca jest
zasadniczo dla większości ludzi źródłem utrzymania siebie i rodziny. Stanowi też
motywację do dalszego rozwoju i możliwość zaspokojenia potrzeby sukcesu
zawodowego, kariery. Zatrudnieni, znaczną część swojego życia spędzają
w zakładzie pracy, dlatego też są z nim związani emocjonalnie. Z tych powodów
utratę pracy odczuwają boleśnie, mają poczucie, że ich życie legło w gruzach, co
skutkuje na ich dalsze życie. Należy jednak pamiętać, że utrata pracy może jednak
też zmobilizować i wyzwolić w osobie inicjatywę oraz aktywność 17.
Ta mobilizacja i pobudzenie aktywności występuje jednak rzadko. Częściej
mamy do czynienia z alkoholizmem osoby pozostającej bez pracy, obniżeniem jej
stopy życiowej i stopniowym zrywaniem kontaktów i więzi społecznych, a także
brakiem podejmowania działań, by zmienić zaistniałą sytuację. Bierność staje się po
części wynikiem bezskutecznego poszukiwania pracy, które pogłębia poczucie
beznadziejności sytuacji życiowej, w której znajduje się bezrobotny. Do
potencjalnych skutków bezrobocia możemy więc zaliczyć poczucie braku wartości
oraz rezygnację, które mogą prowadzić do depresji, popadania w różne nałogi,
a nawet do utraty chęci do życia. Następstwa mogą być więc bardzo dotkliwe.
Należy pamiętać, że bezrobocie, oprócz konsekwencji, które odczuwa sam
bezrobotny i jego rodzina, wpływa także na gospodarkę całego kraju i regionu
dotkniętego tym problemem. W przypadku występowania bezrobocia trzeba się
bowiem liczyć z kosztami w postaci świadczeń dla bezrobotnych czy zmniejszonymi
wpływami z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokie
bezrobocie przekłada się także na sytuacje systemu emerytalnego, gdyż brak
odprowadzania składek emerytalnych z powodu braku pracy może skutkować
w przyszłości problemami z wypłatą emerytur.
Bezrobocie często też wiąże się z opuszczaniem kraju i poszukiwaniem pracy
za granicą. Wyjeżdżają zarówno osoby młode, ale także starsze, które posiadają już
pewne doświadczenie zawodowe, ale proponowane zbyt niskie wynagrodzenie nie
K. Mlonek, Tradycje badań bezrobocia w Polsce – zagadnienia metodologiczne (w:) T. Borkowski,
A. Marcinkowski (red.): Socjologia bezrobocia, Wyd. Śląsk. Katowice 1999, s. 62.
16
A. Chudzińska-Czubała, Bezrobocie. Różne oblicza wsparcia, Wyd. UŚ. Katowice 2004, s. 23 i nast.
17
K. Tomaszewska, A. Kłos, Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu bezrobotnych na przykładzie
województwa podkarpackiego, Studia Scientifica Facultatis Pedagogicae. Rużemberok 2013, s. 201-218.
15
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skłania ich do poszukiwania pracy w kraju rodzinnym. Bezrobocie oznacza więc dla
polskiej gospodarki szereg niekorzystnych zjawisk, które powodują, że trzeba
szukać odpowiednich środków zaradczych.
Na każdym szczeblu zarządzania państwem instytucje administracji publicznej
wykonują przypisane im ustawowo zadania własne i zlecone z zakresu
bezpieczeństwa społecznego. Na każdym z poziomów (województwo, powiat,
gmina) powstały instytucje działające, by pomagać przy rozwiązywaniu szkodliwych
zjawisk stanowiących problemy społeczne.
W procesie zbudowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa społecznego
zaangażowane powinny być zarówno odpowiednie instytucje administracji
publicznej, ale także sami obywatele. Od nich bowiem również oczekuje się udziału
w rozwiązywaniu problemów społecznych, które ich dotykają, aktywności
i zaradności oraz angażowania się w tworzenie bezpieczeństwa swojego
i pozostałych obywateli.
Bezrobocie w powiecie bialskim
Powiat bialski jest jednym z trzech największych obszarowo powiatów w Polsce
i największym powiatem województwa lubelskiego. W jego powierzchni ogólnej
użytki rolne stanowią 67,1%, lasy i grunty leśne 28,3%, zaś pozostałe grunty
i nieużytki 4,5%. Podstawę przemysłu w powiecie bialskim stanowi przetwórstwo
rolno-spożywcze, przemysł drzewny i metalowy oraz produkcja materiałów
budowlanych. Dobrze rozwinięty jest też przemysł mięsny18.
Dużym atutem powiatu jest jego przygraniczne położenie oraz przebiegające
transkontynentalne szlaki komunikacyjne: droga E-30 i linia kolejowa E-20, które
tworzą korytarz komunikacyjny Europy. O atrakcyjności położenia powiatu świadczą
również cztery przejścia graniczne (kolejowe w Terespolu, towarowe w Kukurykach
i osobowe w Terespolu i Sławatyczach). W miejscowości Małaszewicze
zlokalizowany jest natomiast największy w Polsce kolejowy „suchy” port
przeładunkowy.
Usytuowanie powiatu na obszarze nizinnym, w którym ogromnym dziedzictwem
jest wyjątkowa fauna i flora oraz niespotykane krajobrazy stwarza warunki do
rozwoju agroturystyki. O atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej powiatu świadczy
fakt, że znajdują się tutaj unikalne obiekty sakralne (w Kodniu, Leśnej Podlaskiej,
Pratulinie, Jabłecznej i Kostomłotach) oraz zespoły pałacowe w Cieleśnicy
i Romanowie, a także słynna z aukcji koni arabskich stadnina koni w Janowie
Podlaskim. W powiecie utworzono także park krajobrazowy „Podlaski Przełom
Bugu”.
Powyższa krótka charakterystyka powiatu bialskiego wskazuje na jego
potencjał, który można wykorzystać przy tworzeniu miejsc pracy, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa społecznego jego mieszkańców w wymiarze posiadania pewności
zatrudnienia. Czy jednak rzeczywiście mieszkańcy powiatu bialskiego mogą
uzyskać w swoim regionie oczekiwaną aktywność zawodową? Rozważania na ten
temat należy rozpocząć od określenia stanu bezrobocia w powiecie.
Miernikiem bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli stosunek liczby osób
bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Wpływ na nią mają
uwarunkowania geograficzne, historyczne i stan zasobów naturalnych. Stopa
18

www.powiatbialski.eu/starostwo (pobrano 08.11.2018).
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bezrobocia w powiecie bialskim na przestrzeni lat 2013-2017, jak zostało to
przedstawione w tabeli nr 1, była wyższa o średnio 2 punkty procentowe od stopy
bezrobocia w województwie lubelskim i o średnio 3 punkty procentowe od stopy
bezrobocia w kraju. W ciągu przedstawionych lat najwyższą stopę bezrobocia
w powiecie bialskim zarejestrowano w 2013 roku. Od tego roku następuje
systematyczny jej spadek.
Bezrobocie rejestrowane w powiecie bialskim w 2017 roku wyniosło 10,3%. Jest
to o 1,5 pkt procentowego więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla
województwa lubelskiego (8,8%) oraz aż o 3,6 pkt procentowego więcej od stopy
bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski (6,6%). W powiecie bialskim w 2017 r.
większa grupę stanowili bezrobotni mężczyźni (50,8% ogółu bezrobotnych).
Ponadto wśród % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych 16,4% stanowiły osoby
poniżej 25 roku życia, zaś 47,2% pozostający bez pracy dłużej niż rok 19.
Tabela 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w urzędach pracy w wybranych
jednostkach terytorialnych (stan w dniu 31XII danego roku) w latach 2011-2017
(w %).
jednostka
terytorialna
powiat
bialski
woj.
lubelskie
Polska

Rok
2013
15,8

2014
14,6

2015
12,9

2016
12,2

2017
10,2

14,4

12,6

11,7

10,3

8,8

13,4

11,4

9,7

8,2

6,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Stopa bezrobocia w powiecie bialskim w 2017 r. była najwyższa w dwóch
pierwszych miesiącach roku (12,8%), a od marca do grudnia można było
zaobserwować systematyczny jej spadek 20.
Należy pamiętać, że powyższe dane przedstawiają jedynie skalę bezrobocia
jawnego, czyli rejestrowanego w statystykach urzędów pracy. Natomiast obok
bezrobocia jawnego występuje jeszcze bezrobocie ukryte. Obejmuje ono osoby
bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, które pracują w niepełnym
wymiarze czasu pracy, okazjonalnie lub na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji,
a także te, które pozostają niezwolnione z pracy, pomimo ich nieprzydatności 21.
Wracając do analizy bezrobocia rejestrowanego, należy wskazać, iż liczba
zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiecie bialskim pod koniec grudnia 2017
r. wyniosła 4480 osób i była o 847 osób niższa niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego (tabela nr 2). Wśród bezrobotnych pod koniec grudnia 2017 r. 1/3
stanowiły osoby pozostające bez pracy dłużej niż 24 miesiące 22.

19

https://lublin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_powiatow/powiat_bialski.pdf
(pobrano 08.11.2018 r.).
20
http://bialapodlaska.praca.gov.pl (pobrano 08.11.2018 r.).
21
U. Batorska, Rodzaje i struktura bezrobocia w Polsce, Przedsiębiorczość – Edukacja. 2005, nr 1, s. 242.
22
http://bialapodlaska.praca.gov.pl (pobrano 08.11.2018 r.).
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Tabela 2. Podział bezrobotnych w powiecie bialskim według wieku
wiek
18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60 lat i więcej
ogółem

koniec XII 2016
936
1708
1067
863
483
270
5327

koniec XII 2017
733
1451
977
727
401
191
4480

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Białej Podlaskiej.
Według stanu na koniec grudnia 2017 r., najliczniejszą grupę stanowili
bezrobotni w wieku 25-34 lata oraz 35-44 lat (tabela nr 2). Stanowią one
odpowiednio 32% i 22% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie bialskim.
W analogicznym okresie roku poprzedniego również te dwie grupy wiekowe były
najliczniejsze. Jak widać, w powiecie bialskim bezrobociem dotknięte są przede
wszystkim osoby w tzw. sile wieku.
Tabela 3. Podział bezrobotnych w powiecie bialskim według wykształcenia
wykształcenie
Wyższe
Policealne i śr. zawodowe
Średnie ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne i poniżej23

koniec XII 2016
683
1285
583
1509
1267

koniec XII 2017
580
1057
519
1257
1067

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Białej Podlaskiej.
Analizując poziom wykształcenia zarejestrowanych osób bezrobotnych
w powiecie bialskim (tabela nr 3) można stwierdzić, że dominują bezrobotni
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i niższym oraz
policealnym i średnim zawodowym. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych pod
koniec grudnia 2017 r. wyniósł 75,4%. Natomiast niewielki udział mają bezrobotni
z wykształceniem średnim (11,6%) i wyższym (13%).
Tabela 4. Podział bezrobotnych w powiecie bialskim według stażu pracy
staż pracy
do 1 roku
1-5
5-10
10-20
20-30
30 i więcej
bez stażu

koniec XII 2016
1330
1247
636
557
299
97
1161

koniec XII 2017
1166
1121
536
439
237
77
904

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Białej Podlaskiej.

Nomenklatura grup wykształcenia podana według zasad przyjętych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Białej Podlaskiej.
23
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Jak z powyższej tabeli nr 4 wynika, najliczniejszą grupę na koniec 2017 r.
stanowiły osoby o stażu pracy do 1 roku oraz o stażu od 1 roku do 5 lat. W dalszym
ciągu znaczny udział w ogólnej liczbie bezrobotnych mają osoby bez stażu, którzy
stanowili 20,2% ogółu bezrobotnych na koniec 2017 r., a na koniec 2016 – 21,8%.
Cechą współczesnego bezrobocia jest objęcie nim pewnych kategorii
społecznych, które ze względu na swoje cechy są mniej atrakcyjne na rynku pracy.
W przypadku powiatu bialskiego chodzi o osoby młode oraz nieposiadające wcale
stażu pracy lub z krótkim stażem pracy. Chociaż wyzwaniem dla współczesnego
rynku pracy są absolwenci szkół wyższych, czyli osoby młode i wykształcone, ale
bez doświadczenia zawodowego to w przypadku powiatu bialskiego problem
bezrobocia jest bardziej widoczny w przypadku osób o niskim wykształceniu.
Z powyższej analizy wynika, że w powiecie bialskim stopa bezrobocia jest
wyższa niż w województwie lubelskim i całej Polsce. Istotnym jest więc poznanie
przyczyny takiego stanu rzeczy.
Ważnym wskaźnikiem przy badaniu problemu bezrobocia jest kwestia
odpłatności za pracę. Często bowiem bywa tak, że niskie zarobki zniechęcają do
podejmowania pracy.
Tabela 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł) w powiecie
bialskim, województwie lubelskim i w Polsce w latach 2011-2016
Jednostka
terytorialna
Polska
woj.
lubelskie
powiat
bialski

2013

2014

2015

2016

2017

[zł]
3877

[zł]
4004

[zł]
4151

[zł]
4291

[zł]
4527

3489

3605

3699

3816

4020

2950

3045

3127

3184

3409

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego.
Podkreślić należy, że płaca jest jedną z wrażliwszych społecznie zmiennych.
Poziom życia ludności zależny jest od poziomu dochodów, które w powiecie bialskim
są znacznie niższe niż w województwie lubelskim i w Polsce. Zostało to
przedstawione w tabeli nr 5, z której wynika, że przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w powiecie bialskim wahało się od 2950 zł w 2013 roku do 3409 zł
w 2017 r. Wysokość przeciętnej miesięcznej płacy brutto w powiecie bialskim w 2017
r. była niższa o 15,2% od średniej w województwie lubelskim i niższa o 24,7% od
średniej krajowej. Pomimo zauważalnej różnicy w wysokości przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w porównaniu ze średnią w województwie
i w kraju, w latach 2013-2017 w powiecie bialskim widoczny jest 13,5% wzrost
wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Z przedstawionych danych można wysnuć
wniosek, iż niższe wynagrodzenie występujące w powiecie bialskim, w porównaniu
z województwem lubelskim i całą Polską, może zniechęcać jego mieszkańców do
podejmowania tak nisko płatnej pracy.
W powiecie bialskim, jak w większości powiatów województwa lubelskiego
rolnictwo jest nadal podstawowym działem gospodarki, dlatego aż 57,4% aktywnych
zawodowo jego mieszkańców pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo,
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łowiectwo i rybactwo), tylko 9,9% w przemyśle i budownictwie, 14,4% w sektorze
usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia,
informacja i komunikacja) oraz 1,1% w sektorze finansowym (działalność finansowa
i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)24.
Pod koniec grudnia 2017 r. na terenie powiatu bialskiego zarejestrowanych było
w systemie REGON 6909 podmiotów gospodarki narodowej, czyli niespełna 4%
wszystkich podmiotów województwa lubelskiego, przy czym 6093 podmioty
zarejestrowano w samym mieście Biała Podlaska, będącym na prawach powiatu.
Większość (75%) wszystkich podmiotów gospodarczych w powiecie stanowiły osoby
fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. Przewaga więc osób
pozostających na samo zatrudnieniu jest bardzo znaczna. Jedynie 6,2% wszystkich
podmiotów to spółki handlowe.
Analiza danych GUS-u25 dotyczących rozkładu podmiotów gospodarki
narodowej według klas wielkości wskazuje, że w powiecie bialskim funkcjonuje 6613
mikro przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób, 251 małych przedsiębiorstw
zatrudniających od 10 do 49 osób, 44 średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od
50-249 osób) i tylko jedno duże przedsiębiorstwo zatrudniające od 250 do 999 osób
(według stanu na 31 XII 2017 r.).
Przedsiębiorstwa powiatu bialskiego to przede wszystkim mikro firmy
o działalności handlowej lub świadczące drobne usługi. Większość przedsiębiorstw
powiatu zatrudnia mniej niż 9 pracowników. Z kolei ilość średnich i dużych
przedsiębiorstw jest znikoma.
Podsumowanie
Istotnym zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego w powiecie bialskim jest
bezrobocie, które kształtuje się na wyższym poziomie niż w województwie lubelskim
i w całej Polsce. Niesie ono za sobą szereg skutków, ale także jest powodem ich
pogłębiania.
Najczęściej wymienia się materialne skutki bezrobocia, związane
z pozbawieniem środków do życia w momencie utraty pracy. Niemniej istotne są
także inne skutki, zarówno te widoczne na bieżąco, jak i te, które są odłożone
w czasie, np. wzrastające poczucie zagrożenia bezpieczeństwa społecznego.
Należy pamiętać, że na podłożu bezrobocia powstają zjawiska patologii
społecznej, np. wzrasta przestępczość, czyli napady, rozboje, chuligaństwo, ale
także alkoholizm, narkomania czy żebractwo. Wszystko to przyczynia się do
dezintegracji stanowiąc potencjale zagrożenie bezpieczeństwa publicznego.
Szczególnie na te zjawiska są narażone grupy osób o nikłej możliwości powrotu do
życia zawodowego oraz mocno obciążone niekorzystnymi społecznymi
uwarunkowaniami, a także młodociani26.
Możemy stwierdzić, iż zagrożenia społeczne są coraz bardziej dominujące,
o czym świadczy np. fakt, że ludzie coraz częściej obawiają się utraty pracy
i popadnięcia w biedę. Brak samodzielności ekonomicznej związanej z bezrobociem
stanowi poważny problem społeczny wynikający najczęściej z braku miejsc pracy
lub osiągania niskich dochodów z pracy.
24

www.polskawliczbach.pl/powiat_bialski (pobrano 25.01.19).
www.gus.stat.gov.pl (pobrano 25.01.19).
26
H. Retkiewicz, G. Koptas, Społeczno-psychiczne następstwa bezrobocia, Polityka Społeczna. 1992, nr
1, s. 16.
25
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Analizowane w tym artykule bezrobocie w powiecie bialskim jest właśnie
wynikiem niskiego poziomu rozwoju przedsiębiorczości, przejawiającego się
niedostateczną ilością miejsc pracy, ale także niskich warunków płacowych
występujących w powiecie. Brak dużych i średnich przedsiębiorstw, w których pracę
mogliby znaleźć nie tylko mieszkańcy powiatu oraz brak satysfakcjonujących
wynagrodzeń negatywnie wpływa na poziom zatrudnienia prowadząc do
uzależnienia się ludzi zamieszkujących powiat bialski od świadczeń socjalnych. Ta
niekorzystna sytuacja decyduje o wysokiej liczbie osób pozostających bez pracy,
a w związku z tym - wymagających wsparcia. Największą grupę beneficjentów
stanowią osoby korzystające z pomocy społecznej w wyniku właśnie ubóstwa
i bezrobocia. Do najważniejszych przyczyn ubóstwa w powiecie bialskim należy zaś
bezrobocie.
Aby uzdrowić rynek pracy w badanym powiecie i zapobiec występowaniu na
nim zagrożenia w postaci bezrobocia, należałoby stworzyć nowe miejsca pracy.
W zaistniałej sytuacji istotne jest prowadzenie działań w celu ożywienia
gospodarczego, a w jego wyniku powstania przynajmniej małych i średnich
przedsiębiorstw. Oczywistym jest także istotność zapewnienia wyższego
wynagrodzenia, ale to już zależy od przyjęcia stosownych regulacji prawnych
mających wpływ na wysokość wynagrodzenia minimalnego i na obniżenie kosztów
pracy, np. poprzez obniżenie podatków. Klamrą spinającą te działania powinno być
instytucjonalne wsparcie skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
zmierzające do pobudzenia ich aktywności zawodowej.
Streszczenie
Bezrobocie jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym, przynoszącym
ujemne skutki dla samych bezrobotnych, jak i całego społeczeństwa. Celem artykułu
jest przedstawienie zjawiska bezrobocia jako zagrożenia bezpieczeństwa
społecznego na przykładzie powiatu bialskiego. W artykule scharakteryzowano
pojęcie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa społecznego i będącego jego elementem
bezpieczeństwa socjalnego. Omówiono również skalę bezrobocia w powiecie
bialskim. Wskazano, że przyczyną tego zjawiska na badanym obszarze jest
zasadniczo brak miejsc pracy i niskie wynagrodzenie. Skutkuje to występowaniem
zagrożeń w postaci pogorszającej się sytuacji materialnej czy braku pozytywnej wizji
na przyszłość. Tym samym, zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa społecznego
odczuwanego przez mieszkańców powiatu. Wyzwaniem dla prowadzonej polityki
zatrudnienia w powiecie bialskim jest zapewnienie jego mieszkańcom godnej pracy,
dającej wystarczające zabezpieczenie materialne.
Słowa kluczowe: bezrobocie, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo społeczne,
praca, zagrożenie
Summary
Unemployment is a complex and many-sided phenomenon which brings
negative effects for the unemployed themselves and the whole society. The aim of
this article is to show unemployment as public menace by the example of Bialski’s
District. This article elucidates the term of safety, public safety, and social security.
It also describes the scale of unemployment in the aforementioned district. It has
been proven that the cause of it, in the area under research, is lack of jobs and low
salaries which results in threats such as worsening financial situation and gloomy
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outlook for the future. This in turn decreases the sense of social security of the
district’s inhabitants. It is a challenge for the employment policy in Bialski’s District
to provide its inhabitants with decent job and salary.
Key words: unemployment, security, social security, job, threat
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BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE OSÓB CAŁKOWICIE NIEZDOLNYCH
DO PRACY W ŚWIETLE USTAWY O RENCIE SOCJALNEJ

Podstawa prawna
Genezy renty socjalnej w polskim ustawodawstwie należy doszukiwać się
w przepisach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenie o tej
nazwie wprowadzono w 1996 r., dodając art. 27a do nieobowiązującej już ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej 1. Następnie przepis ten uchylono
i zastąpiono go odrębną ustawą o rencie socjalnej, która określa zasady i tryb
przyznawania oraz wypłaty tego świadczenia 2. Do renty socjalnej w sprawach
nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio wskazane szczegółowo
przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 3
oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 4 (art. 15 ustawy o rencie
socjalnej). Problematyka przyznawania renty opisana jest w rozporządzeniu
wykonawczym do ustawy5, a w kwestiach nieuregulowanych w ustawie o rencie
socjalnej do postepowania w sprawach o rentę socjalną stosuje się przepisy
Kodeksu postepowania administracyjnego6. Zgodnie z art. 69 Konstytucji7 władze
publiczne są zobowiązane do udzielania osobom niepełnosprawnym pomocy
w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji
społecznej. Jednocześnie w art. 67 ust. 1 Konstytucji stanowi, że obywatel ma prawo
do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na
chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Zabezpieczenie społeczne
J. Piotrowski określa zabezpieczenie społeczne jako „(…) całokształt środków
i działań instytucji publicznych, za pomocą których społeczeństwo stara się
zabezpieczyć swoich obywateli przed niezawinionym przez nich niedostatkiem,
przed groźbą niemożności zaspokojenia podstawowych społecznie uznanych za

Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu, (Dz. U. z 1996 r. nr 100, poz. 459).
2
Ustawa o rencie socjalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1340 z późn. zm.).
3
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.).
4
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r. poz. 1778 z późn. zm.).
5
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie
przyznawania renty socjalnej (Dz. U. z 2003 r. nr 170, poz. 1655).
6
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r. poz. 2096 z poźn. zm.).
7
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
1
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ważne potrzeb”8. A. Rajkiewicz uważa, iż zabezpieczenie społeczne to „(…) system
świadczeń, do których obywatele mają prawo lub z których mają możliwość
korzystania, w wypadkach i na warunkach określonych odpowiednimi przepisami”9.
W. Szubert za zabezpieczenie społeczne uznał: (…) urządzenie społeczne,
tworzone przez państwo i gwarantujące rzeszom obywateli minimum egzystencji
w obliczu wypadków losowych”10. W podobnym tonie wypowiada się J. Kroszel:
„Tradycyjnie za główny cel systemów zabezpieczenia społecznego uznaje się
zagwarantowanie bezpieczeństwa w jego wąsko socjalno-ekonomicznym
rozumieniu, a więc bezpieczeństwa socjalnego. Działania podejmowane dla
realizacji tego celu są nakierowane na zmniejszenie i kompensowanie następstw
zaistnienia zagrożeń zaliczanych do ryzyk socjalnych”11. W takim ujęciu system
zabezpieczenia społecznego stanowi zbiór świadczeń zróżnicowanych zarówno co
do ich zakresu przedmiotowego, sytuacji życiowych i związanego z nimi ryzyka, jak
też w odniesieniu do zakresu podmiotowego oraz źródeł i trybu ich finansowania.
W doktrynie prawa konstytucyjnego panuje pogląd, że w zakresie zagadnień
dotyczących zabezpieczenia społecznego w polskim porządku prawnym istnieje
wyraźny obowiązek równego traktowania wszystkich, niezależnie od tego czy są
polskimi obywatelami czy też takiego statusu nie posiadają 12. Dla przykładu
cudzoziemiec wykonujący pracę na obszarze Polski, bez względu na jego miejsce
zamieszkania i obywatelstwo będzie podlegał polskim ubezpieczeniom społecznym.
Stanowią o tym wprost przepisy (art. 6 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 oraz art. 13)
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych13.
W konsekwencji osoba taka będzie miała prawo do świadczeń z polskiego systemu
ubezpieczeń społecznych14.
W teorii zabezpieczenia społecznego wypracowano trzy zasady
zabezpieczenia społecznego: ubezpieczeniową, zaopatrzeniową i opiekuńczą.
Według A. Rajkiewicza z pierwszą mamy do czynienia wówczas gdy opłacana jest
składka na rzecz instytucji ubezpieczeniowej; druga – stosowana jest do
określonych grup ludności, które mają uprawnienia do świadczeń ze strony państwa
(bez opłacania składek); trzecia odnosi się z reguły do tych jednostek, które nie mają
ustalonych uprawnień ubezpieczeniowych czy zaopatrzeniowych, a znajdują się
w sytuacji wymagającej pomocy; pomoc ta może być udzielana ze środków
budżetowych, organizacji społecznych, zakładowych czy ofiarności społecznej.
W tym przypadku decyduje sytuacja materialna osoby ubiegającej się o pomoc.
Można zatem mówić o świadczeniach fakultatywnych (o które można się ubiegać)
oraz obligatoryjnych, do których ma się prawo. Niektóre świadczenia mają charakter

J. Piotrowski, Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Warszawa 1966, s. 28.
Zabezpieczenie społeczne. Ubezpieczenia i uzupełniające świadczenia socjalne (w:) A. Rajkiewicz
(red.): Polityka społeczna. Warszawa 1979, s. 433.
10
W. Szubert, Studia z polityki społecznej, Warszawa 1973, s. 229.
11
J. Kroszel, Podstawy polityki społecznej w gospodarce rynkowej. Opole 1994, s. 119.
12
Zasada różnicowania zakresu realizacji konstytucyjnych wolności i praw jednostki w oparciu o kryterium
obywatelstwa polskiego, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I:
Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010,
s. 539.
13
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z
1.07.2016 r. poz. 963 z późn. zm.).
14
Podobnie uważa G. Uścińska. Zob. G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego
w regulacjach międzynarodowych i polskich. Warszawa 2005, s. 34-35.
8
9
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alternatywny (można np. dokonywać wyboru między zasiłkiem rodzinnym
a stypendium, między świadczeniem w naturze a świadczeniem w formie
pieniężnej).15 G. Uścińska uważa, że bardziej uzasadnione jest użycie określenia
„metody zabezpieczenia społecznego” (jako zespół czynności i środków
zastosowanych w określony sposób dla osiągnięcia określonego celu), oparte na
ustalonych zasadach (podstawie ustalonej w prawie), ale jednocześnie zaznacza,
że technika może być stosowana jako metoda.16 Według tej autorki modelowo
można wyodrębnić trzy metody zabezpieczenia społecznego: ubezpieczeniową,
zaopatrzeniową i opiekuńczą, a każda z nich oparta jest na ustalonych zasadach 17.
Świadczenia udzielane według metody ubezpieczeniowej mają charakter
roszczeniowy (obligatoryjny)18, a warunkiem ich otrzymania jest opłacanie składek,
które tworzą fundusz ubezpieczeniowy. Fundusz obejmuje wspólnoty osób
zagrożonych tym samym ryzykiem; wysokość świadczeń jest zależna od wysokości
opłacanych składek, a warunki ich przyznania są określone ustawowo. Z techniką tą
związane jest ubezpieczenie społeczne. Z ubezpieczenia społecznego wypłacane
są emerytury i renty oraz zasiłki (chorobowy, wyrównawczy, macierzyński,
opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne). Obecnie ubezpieczenie społeczne ma
charakter powszechny, obowiązkowo finansowany z funduszu składkowego
i gwarantowany przez państwo. Metoda zaopatrzeniowa ma również charakter
roszczeniowy; świadczenia zaopatrzeniowe są finansowane z funduszy publicznych
(podatków), a ich wysokość i warunki udzielania są także określone ustawowo;
z zasady przysługują obywatelom (mieszkańcom) danego kraju należącym do
określonej grupy zawodowej, społecznej. W Polsce świadczeniami wypłacanymi
według metody zaopatrzeniowej są, między innymi, emerytury i renty służb
mundurowych, uposażenia sędziów i prokuratorów, świadczenia dla kombatantów,
świadczenia przedemerytalne i zasiłki dla bezrobotnych. Świadczenia udzielane
według metody opiekuńczej (pomoc społeczna) mają charakter subsydiarny,
uznaniowy (fakultatywny), a warunkiem ich przyznania jest wystąpienie określonej
potrzeby. Finansowane one są z funduszów publicznych (centralnych i lokalnych),
po zbadaniu warunków życia osoby o nie wnioskującej, czyli po przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego, zgodnie z przepisem art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej.19 Pomoc społeczna obejmuje między innymi
zasiłki rodzinne oraz świadczenia rzeczowe. W modelowym typie pomoc społeczna
to system przewidujący zindywidualizowane kryteria przyznawania świadczeń, niską
ich wysokość oraz brak cechy roszczeniowości. Badacze podkreślają jednak, że
w toku rozwoju historycznego wystąpiło sporo odstępstw od tych modelowych zasad
Zabezpieczenie społeczne (w:) A. Rajkiewicz (red.): Polityka społeczna. Warszawa 1979, s. 437.
G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich,
Warszawa 2005, s. 26.
17
Ibidem, s. 28.
18
Według W. Szuberta roszczeniowość oznacza, że „świadczenia te należne są osobom uprawnionym
w ustawowo określonym wymiarze w razie spełnienia się ustawowo przewidzianych przesłanek.
Wszystkie te okoliczności są z góry ustalone i zobiektywizowane oraz rozstrzygają wyłącznie o powstaniu
i treści uprawnień. Rola instytucji ubezpieczeniowej sprowadza się do stwierdzenia odpowiednich faktów
prawnych, nie dysponuje ona żadną sferą swobodnego uznania i nie może brać pod uwagę innych
okoliczności niż te, które zostały wymienione w prawie. Decyzja tej instytucji podlega kontroli organów
sądowych, do których uprawniony może się odwołać w celu dochodzenia swoich praw.” (W. Szubert,
Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987, s. 52).
19
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.
zm.).
15
16
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w wyniku których pojawiło się wiele świadczeń o charakterze roszczeniowym,
przyznawanych według zobiektywizowanych kryteriów. Dlatego konieczne cechy
techniki opiekuńczej sprowadzają się obecnie do finansowania świadczeń z budżetu
państwa, ich subsydiarności oraz badania potrzeb przy ich udzielaniu20.
Renta socjalna
Zgodnie z art. 2 ustawy o rencie socjalnej prawo do renty socjalnej przysługuje
osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz.
2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), lub w związku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej,
cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na
terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy,
obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej
oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na
podstawie wizy, a także mającym miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14
lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650),
posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 4 ustawy o rencie socjalnej stanowi, że renta socjalna przysługuje osobie
pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności
organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18 roku życia albo w trakcie nauki
w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia, albo w trakcie
studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej (art. 4 ust. 1 ustawy o rencie
socjalnej). Pojęcie „pełnoletności” wiąże się z osiągnięciem określonego wieku.
Według Kodeksu cywilnego, osobą pełnoletnią jest osoba, która ukończyła 18 lat 21.
Od tej zasady w przepisach prawa cywilnego przewidziano odstępstwo, które jest
związane z zawarciem małżeństwa. W myśl przepisów Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego sąd opiekuńczy z ważnych powodów może zezwolić na zawarcie
małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat, a z okoliczności wynika, że zawarcie
małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny 22. Przez zawarcie
Ubezpieczenie społeczne (w:) L. Frąckiewicz (red.): Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych
problemów, Katowice 2002, s. 244 oraz G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego
w regulacjach międzynarodowych i polskich, Warszawa 2005, s. 37-45.
21
Art. 10 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
22
Art. 10 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
r. poz. 682).
20
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małżeństwa osoba małoletnia uzyskuje pełnoletność, której nie traci w razi
unieważnienia małżeństwa23.
Drugą przesłanką wymaganą do przyznania renty socjalnej jest całkowita
niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu (art. 4 ustawy
o rencie socjalnej). Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz
orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwany w ustawie „lekarzem
orzecznikiem”, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1270). Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła
zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie
rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną
do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy24.
Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie
stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy25.
Oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia: daty powstania
niezdolności do pracy, trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy
dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Od orzeczenia
lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji
lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Prezes ZUS
w ciągu 14 dni od daty wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika może zgłosić
zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej,
która rozpatrując sprzeciw lub zarzut wadliwości dokonuje oceny niezdolności do
pracy i jej stopnia. Rozstrzygnięcie komisji lekarskiej następuje w formie orzeczenia.
Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do
którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej,
stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń
przewidzianych w ustawie, do których prawo jest uzależnione od stwierdzenia
niezdolności do pracy26.
Kolejną przesłanką nabycia prawa do renty socjalnej jest warunek, aby
całkowita niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu
powstała: przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub szkole
wyższej przed ukończeniem 25 roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub
aspirantury naukowej (art. 4 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej).
Renta socjalna wynosi 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Podwyższenia renty dokonuje
z urzędu jednostka organizacyjna ZUS lub organ emerytalno-rentowy (art. 6 ustawy
o rencie socjalnej). Kwota renty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych. Z kwoty renty oprócz zaliczki na podatek dochodowy potrącana jest
składka na ubezpieczenie zdrowotne. Bezpośredni wpływ na wysokość renty
socjalnej ma zbieg uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniami do renty rodzinnej.
Art. 10 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
Art. 15 ustawy o rencie socjalnej w związku z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
25
Art. 13 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
26
Art. 5 ustawy o rencie socjalnej w związku z art. 14 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
23
24
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Łącznie kwota obu świadczeń nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może
być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Zgodnie z ustawą (art. 7 i 8 ustawy o rencie socjalnej) renta socjalna nie
przysługuje:
 osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty
z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej
świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty
strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego,
 osobie będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym)
nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni
użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych,
 osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej, jeśli udział tej
osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych,
 za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia
wolności.
Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się na podstawie
wniosku osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego,
innej osoby albo kierownika ośrodka pomocy społecznej za zgodą osoby ubiegającej
się o to świadczenie (art. 11 ustawy o rencie socjalnej). Do wniosku należy dołączyć
zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację
medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia
o całkowitej niezdolności do pracy, zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły
lub szkoły wyższej, zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich lub
aspirantury naukowej oraz inne dokumenty potwierdzające okoliczności mające
znaczenie dla przyznania i wypłaty świadczenia (§ 3 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie
przyznawania renty socjalnej). Wniosek o przyznanie renty socjalnej wraz
z dokumentami składa się we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub
pobytu osoby ubiegającej się o rentę socjalną, terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zachodzą wszystkie okoliczności
niezbędne do nabycia prawa do renty Zakład wydaje decyzję o przyznaniu
i wysokości renty socjalnej, a jeżeli jest to renta okresowa wskazuje okres, przez
który renta będzie przysługiwała. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień do
renty socjalnej Zakład wydaje decyzję odmowną. Od decyzji w sprawie renty
socjalnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu okręgowego – sądu pracy
i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
adresata decyzji za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała
decyzję. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję
niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym
wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało
w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później
niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz
z uzasadnieniem27.
Art. 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

27
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Do renty socjalnej ma zastosowanie instytucja zawieszenia świadczenia (art.
10 ustawy o rencie socjalnej). Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu za
miesiąc, w którym osoba uprawniona do renty osiągnie przychód większy niż 70%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów
emerytalnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozlicza rentę socjalną na bieżąco
z osiągniętego przychodu, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
czyli z tytułu:
 pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy;
 pracy nakładczej;
 pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej
oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów;
 wykonywania pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa
zlecenia lub agencyjna);
 pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, jeżeli oprócz tej umowy
świadczeniobiorca zgłoszony jest do ubezpieczenia społecznego w ramach
innej umowy;
 prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej
wykonywaniu;
 wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek
rolniczych;
 odpłatnego świadczenia pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie
kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 pobierania stypendium sportowego;
 działalności artystycznej lub twórczej;
Na zawieszenie renty socjalnej wpływają także:
 przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów
szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia
oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej.
 kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia
rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku
wyrównawczego.
 przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub
innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Wpływ na rentę socjalną ma również przychód z wymienionych wyżej tytułów
osiągany przez osobę uprawnioną do renty socjalnej za granicą. Osoba pobierająca
rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są zobowiązani niezwłocznie
powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o osiąganiu przychodu w kwocie
powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie następuje
w formie pisemnego oświadczenia. W przypadku, gdy składki na ubezpieczenia
społeczne są odprowadzane przez płatnika składek, osoba pobierająca rentę
socjalną jest zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia albo oświadczenia
określającego kwotę przychodu.
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Uwagi końcowe
Od 1 czerwca 2018 r. renta socjalna wynosi 100% kwoty najniższej renty
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. 1.029,80 zł. Wysokość renty podlega
corocznej waloryzacji. Nie ulega wątpliwości, że jest to kwota bardzo niska. Dla
porównania w 2017 roku minimum socjalne dla gospodarstwa jednoosobowego
wyniosło 1 134,46 zł28, a minimum egzystencji 574,01 zł29. Kolejną kwestią wartą
zastanowienia przy omawianiu renty socjalnej jest przyporządkowanie renty
socjalnej do określonej grupy w ramach przyjętego podziału świadczeń w prawie
zabezpieczenia społecznego. W literaturze można wyróżnić kilka sposobów takich
podziałów przeprowadzanych przy użyciu różnych kryteriów. Najczęściej stosowany
jest podział świadczeń socjalnych według metody organizacyjno-finansowej, jaką
realizowana jest idea zabezpieczenia społecznego. Według tej koncepcji wyróżnia
się metodę (technikę) ubezpieczeniową, zaopatrzeniową i opiekuńczą. Z tego
punktu widzenia charakter prawny renty socjalnej nie jest w literaturze określany
jednolicie. Jedni autorzy zaliczają rentę socjalną do ubezpieczenia 30, a inni do
pomocy społecznej w szerokim rozumieniu31. Najczęściej renta socjalna jest jednak
kwalifikowana jako świadczenie za zaopatrzenia społecznego 32. Przemawia za tym
fakt, że prawo do renty socjalnej jest związane z istnieniem potrzeby, która podlega
zaspokojeniu według ustawowo określonych kryteriów, a samo świadczenie
finansowane jest z budżetu państwa w jednolitej wysokości. Przeciwko uznaniu renty
socjalnej za świadczenie pomocy społecznej świadczy przyznanie roszczenia o to
świadczenie osobom uprawnionym po spełnieniu warunków określonych ustawą.
W tym przypadku nie znajduje zastosowania uznaniowość charakterystyczna dla
pomocy społecznej. Problem zakwalifikowania renty socjalnej do określonej grupy
świadczeń pozostaje dalej kwestią otwartą dla dalszych badań naukowych.
Streszczenie
W artykule przedstawiono rentę socjalną jako świadczenie z zabezpieczenia
społecznego. Zwrócono uwagę na fakt, iż jego rolą jest gwarantowanie środków
utrzymania na podstawowym poziomie osobie, której niezdolność do pracy powstała
przed wejściem na rynek pracy. Podkreślono również, że problem zakwalifikowania
renty socjalnej do określonej grupy świadczeń (ubezpieczenia społeczne,
zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczna) pozostaje dalej kwestią otwartą dla
dalszych badań naukowych.
Słowa kluczowe: renta socjalna, bezpieczeństwo socjalne, system
zabezpieczenia społecznego, niezdolność do pracy, niepełnosprawność
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Zob. T. Romer, Ustawa o rencie socjalnej, „Prawo Pracy” 2003, nr 9, s. 5.
31
Zob. I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2006, s. 44; J. Jończyk, Prawo
zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006, s. 340 i n.
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Summary
The article presents social pension as a social security benefit. It is noted that
its role is to guarantee means of subsistence at a basic level for the persons whose
incapacity for work arose before they entered the labor market. It is also stressed
that the problem of qualifying of social provision to a specific group of benefits (social
insurance, social provision, social assistance) remains an open point for further
scientific research.
Key words: social pension, social security, social security system, incapacity
for work, disability
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Wprowadzenie
Misją Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej
PFRON, jest umożliwienie pełnego uczestnictwa osobom niepełnosprawnym
w życiu społecznym i zawodowym poprzez rehabilitację zawodową i społeczną. Cele
Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych1 są bardzo podobne. Można wśród nich wymienić między innymi
wspieranie oraz ochronę osób z dysfunkcjami, umożliwienie im równego dostępu do
życia publicznego, zmiana obowiązującego prawa w zakresie niedyskryminacji osób
niepełnosprawnych, integracja osób z dysfunkcjami z otoczeniem, wprowadzenie
równych szans w zatrudnieniu, likwidacja barier technicznych w zakresie dostępu do
lokali użyteczności publicznej i środków transportu publicznego. PFRON wpisuje się
w realizację założeń i zasad zawartych w Konwencji poprzez następujące działania:
zwiększenie dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami,
Wieloletnie Programy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, nowe programy
PFRON 2018, zadania zlecane organizacjom pozarządowym, zwiększenie środków
przekazywanych samorządom, działania promocyjno-informacyjne, nowy,
innowacyjny System Obsługi Wsparcia (SOW), współpracę w ramach porozumień.
Zgodnie z ujęciem A. Skrabacz, bezpieczeństwo społeczne to „jedna z kategorii
bezpieczeństwa narodowego i oznacza ochronę egzystencjalnych podstaw życia
ludzi, zapewnienie możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb (materialnych
i duchowych) oraz realizację aspiracji życiowych przez tworzenie warunków do pracy
i nauki, ochronę zdrowia oraz gwarancje emerytalne”2. Podobnie w tej kwestii
wypowiada się M. Księżopolski, który uważa, że bezpieczeństwo społeczne
konstytuują dwa elementy: stan wolności od niedostatku materialnych środków
utrzymania i istnienie realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostek3. Warto
przyjrzeć się w jaki sposób zadania realizowane przez PFRON przyczyniają się do
realizacji aspiracji życiowych osób niepełnosprawnych.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169).
Konwencja została ratyfikowana przez Polskę w dniu 6 września 2012 r.
2
A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, s. 3145.
3
M. Księżopolski, Bezpieczeństwo socjalne (w:) Leksykon polityki społecznej, B. Rysz-Kowalczyk (red.),
Warszawa 2001, s. 20.
1
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Dofinansowanie do wynagrodzeń
W planie finansowym PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób
z niepełnosprawnościami od lat stanowi najważniejszą pozycję. Refundacja składek
dla
osób
niepełnosprawnych
prowadzących
działalność
gospodarczą
i dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników odbywa się na podstawie przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych4. W roku 2018 kwota przeznaczona na
dofinansowanie do wynagrodzeń przekracza 3 mld złotych 5. Ta suma przeznaczona
jest dla wszystkich osób niepełnosprawnych, które są zgłaszane przez
pracodawców ich zatrudniających do systemu obsługi dofinansowań i refundacji
SODiR. Kwoty dofinansowań są uzależnione od stopnia niepełnosprawności.
W przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności kwota dofinansowania na
jednego zatrudnionego wynosi 1.800 zł, na zatrudnionego ze stopniem
umiarkowanym 1.125 zł, natomiast na zatrudnionego ze stopniem lekkim 450 zł.
Kwota dofinansowania może ulec zwiększeniu o 600 zł, jeżeli osoba
niepełnosprawna legitymuje się orzeczeniem o schorzeniach specjalnych.
Schorzenia specjalne są wymienione w aktach prawnych i uprawniają pracodawcę
do uzyskania dodatkowego wsparcia. PFRON dofinansowuje wynagrodzenia ponad
300 tys. osób zatrudnionych. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
PFRON wypłacił kwotę 1 957 081 000 zł dla 34 594 pracodawców na 296 375
pracowników niepełnosprawnych. Według planu, do końca 2018 roku ma zostać
wypłacona kwota 3 150 000 000 zł dla 38 000 pracodawców, na dofinansowanie
wynagrodzeń 324 000 pracowników niepełnosprawnych. Nie ulega wątpliwości, że
kwota przeznaczona na dofinansowania okaże się niewystarczająca, co spowoduje
konieczność dokonania korekty planu finansowego PFRON.
Programy kontynuowane przez PFRON
Kolejnym przejawem realizacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych są programy realizowane przez PFRON, zarówno te
kontynuowane z lat ubiegłych, jak również nowe, wprowadzone dopiero w roku
2018. Do programów kontynuowanych zaliczyć należy przede wszystkim Program
„Aktywny Samorząd”6 w ramach którego PFRON przekazuje samorządom
powiatowym środki na likwidowanie barier ograniczających udział osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym oraz dostępie do edukacji.
W roku 2017 w ramach realizacji programu zawarto z powiatami 380 umów na kwotę
110 540 982,82 zł. W roku 2018 na realizację programu „Aktywny Samorząd”
przeznaczono środki w wysokości 112 304 000 zł. W dniu 14.06.2018 r. Minister
Finansów wyraził zgodę na zwiększenie tych środków o kwotę 22 200 000 zł, w celu
zabezpieczenia rzeczywistych potrzeb wynikających z realizacji programu w latach
poprzednich. Program „Aktywny Samorząd” zawiera w sobie kilka modułów. Jeden
z nich skierowany jest do osób niepełnosprawnych pragnących się uczyć. Mogą oni
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 511).
5
Wszystkie dane statystyczne dotyczące działalności PFRON pochodzą ze strony internetowej
www.pfron.org.pl (dostęp: 04.10.2018 r.).
6
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Aktywny samorząd” w 2018 roku,
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/
(dostęp: 04.10.2018 r.).
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z tego programu otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium i w szkole
wyższej.
Należy również wspomnieć o programie „Wyrównywanie różnic między
regionami III”, którego istotą jest udzielanie wsparcia między innymi na likwidację
barier transportowych (zakup środków transportu), likwidacja barier
architektonicznych w urzędach, szkołach i środowiskowych domach samopomocy
oraz tworzenie spółdzielni socjalnych i Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na
terenie powiatów pozbawionych tych placówek. W 2017 roku w ramach programu
„Wyrównywanie różnic między regionami III” wypłacono środki na realizację 604
projektów, a wsparciem objęto ponad 23 500 osób. Wypłacona kwota to prawie 47,5
mln zł. Z tych środków zakupiono między innymi 288 mikrobusów i 81 autobusów do
przewozu osób niepełnosprawnych7.
Nowe programy PFRON
Nową inicjatywą PFRON jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem”8 ustanowiony uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 9 na
podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”10.
Program jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Celem
programu
jest
umożliwienie
udzielania
osobom
niepełnosprawnym wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu
społecznym i zawodowym. Elementem realizacji tego programu jest program
„Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”. W 2018 r. nabór wystąpień
samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację
programu trwał od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. i dotyczył dofinansowań
zajęć klubowych prowadzonych przez maksymalnie okres 5 miesięcy, tj. od dnia 1
września 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.
W ramach zakończonego z dniem 31 sierpnia 2018 r. naboru wystąpień
zgłoszono łącznie 529 – beneficjentów przedmiotowego programu (282 osoby, które
opuściły WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia, 247 osoby z listy osób
oczekujących na miejsce w WTZ) z 16 województw, 51 powiatów, 57 WTZ. Zarząd
PFRON uchwałą nr 57/2018 z dnia 10.09.2018 r. ustalił miesięczną stawkę osobową
obowiązującą w programie „Zajęcia klubowe w WTZ” w okresie realizacji programu
od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku w wysokości 300
złotych. Wnioskowana kwota dofinansowań wyniosła 1.097.341,35 zł. Biorąc pod
uwagę wysokość miesięcznej stawki osobowej w programie limity dla Oddziałów
wyniosły 764.137,50 zł. Kolejna tura naboru wystąpień o przyznanie środków na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Program wyrównywania różnic między
regionami
III”,
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadaniareal/program-wyrownywania-ro/ (dostęp: 04.10.2018 r.).
8
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Podsumowanie konsultacji społecznych
programu „Za życiem”, https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/podsumowaniekonsultacji-spolecznych-programu-za-zyciem/?tx_news_pi1[controller]=New-s&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=fac7fac0bd59202177be9454b3d17682&utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news (dostęp: 04.10.2018 r.).
9
Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem” (Monitor Polski z 2016 r., poz. 1250).
10
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)
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realizację programu w kolejnym roku realizacyjnym, tj. od dnia 1 lutego 2019 roku
do 31 stycznia 2020 r. przewidywana jest w okresie od 1 do 30 listopada 2018 r.
„Rehabilitacja 25+” jest programem pilotażowym realizowanym przez
PFRON11. Celem programu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu
rozwiązań
dla
absolwentów
Ośrodków
Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczych (OREW) lub Ośrodków Rehabilitacyjno-Walidacyjnych w wieku
powyżej 25 roku życia bądź absolwentów Szkół Przysposabiających do Pracy
(SPdP) w wieku powyżej 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną (w tym
sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją
społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. Środowiskowy Dom
Samopomocy czy Warsztaty Terapii Zajęciowej). Planowany koszt realizacji
programu „Rehabilitacja 25 plus” w 2018 r. wyniesie ogółem 12.933.000,00 zł.
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” 12 to
również nowy program realizowany przez PFRON. Jego celem jest zapewnienie
pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek działania żywiołu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi on narzędzie do udzielania pomocy
w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Program ten umożliwia PFRON
szybkie reagowanie i pozwoli na udzielanie pomocy poszkodowanym osobom
niepełnosprawnym. W roku 2017 z programu skorzystało 1628 osób, a wydatki
PFRON na realizację programu wyniosły ponad 3 767 tys. złotych. W roku 2018
program nie był uruchamiany.
Program „Absolwent” skierowany jest do osób niepełnosprawnych kończących
studia oraz znajdujących się na ostatnim roku nauki13. Został stworzony w oparciu
o wyniki badań zleconych przez PFRON. Wynika z nich jednoznacznie, że zamiarem
osób niepełnosprawnych, które kończą studia jest podjęcie zatrudnienia. Tylko 10%
osób niepełnosprawnych kończących edukację na poziomie wyższym nie zamierza
podjąć pracy, a studia traktuje jako formę edukacji i realizacji swoich marzeń. W dniu
28 kwietnia 2017 roku został ogłoszony konkurs w ramach programu „Absolwent”
w wyniku, którego zawarto 8 umów na łączną kwotę blisko 7 800 tys. złotych.
„Praca – Integracja” to program, który został uruchomiony w roku 2017, ale
dopiero w roku 2018 jest on faktycznie realizowany14. Celem programu jest
podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy. Jak pokazują dane statystyczne, współczynnik aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym według danych zawartych na stronie
www.niepelnosprawni.gov.pl w I kw. 2016 r. wynosił 27,4%, a wskaźnik zatrudnienia
23,7% i jest on wciąż prawie dwukrotnie niższy niż średnia w Unii Europejskiej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pilotażowy program „Rehabilitacja 25
plus”, https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uwaga-pfron-uruchomil-pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/ (dostęp: 04.10.2018 r.).
12
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r., https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadaniapfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wynikuzywiolu/tresc-programu/ (dostęp: 04.10.2018 r.).
13
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pilotażowy program „Absolwent”,
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowyprogram-abso/ (dostęp: 04.10.2018 r.).
14
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pilotażowy Program „Praca-Integracja”,
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowyprogram-prac/ (dostęp: 04.10.2018 r.).
11
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(45%). Znacznie gorzej wyglądają wskaźniki dotyczące aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej – odpowiednio: 16,9% i 14,7%. Każdego
roku zwiększa się liczba osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie
wyższe – według danych zawartych na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl, na
przykład w 2009 r. wynosiła ona 5,1% (w przypadku osób sprawnych 27,1%). Fakt
ten jednak nie przekłada się w sposób bezpośredni na wyrównany poziom
zatrudnienia tej grupy osób w stosunku do osób sprawnych. Dysproporcje są
znaczące – według danych za I kwartał 2016 r. (GUS, Aktywność Ekonomiczna
Ludności Polski – aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej) –
współczynnik aktywności zawodowej w grupie osób posiadających wyższe
wykształcenie wynosi 80,2%, w tym osób niepełnosprawnych ponad połowę mniej
(32%), a wskaźnik zatrudnienia odpowiednio – 77,5% (dla ogółu ludności) i 28,4%
(dla osób niepełnosprawnych). Adresatami programu są osoby niepełnosprawne
pozostające
bez
zatrudnienia,
które
posiadają
orzeczony
stopień
niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), zgłaszające gotowość do
podjęcia zatrudnienia. Uczestnikami programu mogą być przedsiębiorstwa,
w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%,
zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach
oferty obejmującej co najmniej 25 etatów w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy, z zastrzeżeniem, że
zatrudnienie to przyczyni się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych ogółem, liczonego w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec
roku, poprzedzającego rok złożenia oferty. Udział w programie jest również otwarty
dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne zlecone przez
PFRON.
Program „Praca – Integracja” jest przykładem realizacji przez Polskę Konwencji
ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, która na mocy art. 27 zobowiązuje
Państwa – Strony Konwencji do popierania możliwości zatrudnienia i rozwoju
zawodowego osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz pomocy w znalezieniu,
uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia, między innymi poprzez umożliwienie osobom
niepełnosprawnym skutecznego dostępu do ogólnych programów poradnictwa
specjalistycznego i zawodowego, usług pośrednictwa pracy oraz szkolenia
zawodowego i kształcenia ustawicznego. Konwencja podkreśla też znaczenie prawa
osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami, co
obejmuje prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie
wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym
dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy.
Z informacji podawanych przez PFRON wynika, że w 2017 roku
przeprowadzono konkurs zakończony przyznaniem dofinansowania dla 1 projektu
na kwotę 3.403 tys. zł. Wyłoniona w drodze konkursu Fundacja Aktywizacyjna
realizuje projekt dotyczący zatrudnienia w Poczcie Polskiej S.A. 400 osób
niepełnosprawnych.
Następny program to „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne
w administracji i służbie publicznej” 15. Program ten skierowany do instytucji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Program „Stabilne Zatrudnienie – osoby
niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-izadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-stabilne-zatrud/ (dostęp: 04.10.2018 r.).
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publicznych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury.
Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w administracji publicznej. W 2018 roku PFRON zawarł 26 umów dotyczących
zatrudnienia 29 pracowników w jednostkach administracji publicznej, między innymi
w inspektoracie ZUS, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, w urzędach
starostw powiatowych i urzędach gminy. Program nosi nazwę „Stabilne
zatrudnienie”, ponieważ w społeczeństwie polskim istnieje powszechne
przekonanie, że zatrudnienie na tak zwanym „państwowym etacie” jest formą
zatrudnienia zapewniającą spokój i pewność jutra.
Zadania zlecane przez PFRON organizacjom pozarządowym
Bardzo ważnym elementem realizacji postanowień Konwencji ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych są zadania zlecane przez PFRON organizacjom
pozarządowym. Trzeba podkreślić, że organizacje pozarządowe dobrze znają
potrzeby osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym, dlatego inicjatywy
z którymi wychodzą są dla urzędników cennym sygnałem jakiego rodzaju działania
są potrzebne.
W 2017 roku PFRON ogłosił cztery następujące konkursy o zlecenie realizacji
zadań:
 „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób
niepełnosprawnych”
 „Aktywność i wiedza”
 „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności
otoczenia osób niepełnosprawnych”
 „Samodzielni i skuteczni”
W 2017 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę
242.452.831,66 zł i była ona wyższa niż w roku 2016 o prawie 36 mln złotych.
W 2017 roku dofinansowaniem w ramach konkursów objęto 462 organizacje
pozarządowe i zawarto 751 umów na kwotę 242.452.831,66 zł. W ramach
przeprowadzonych konkursów wsparciem objęto ponad 162 tys. osób
niepełnosprawnych.
Środki PFRON przekazywane samorządom
PFRON przekazuje samorządom powiatowym i wojewódzkim środki na
realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach tych środków
samorządy województw finansują między innymi tworzenie i działalność Zakładów
Aktywności Zawodowej, natomiast samorządy powiatów finansują między innymi
działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz inne formy rehabilitacji społecznej
i zawodowej.
Wysokość środków przekazywanych samorządom przez PFRON
systematycznie rośnie. W roku 2016 samorządom powiatowym i wojewódzkim na
realizację zadań przekazano łącznie 899,9 miliona zł. W roku 2017 było to 908
milionów zł, a do końca 2018 roku planowane jest przekazanie 963,8 miliona zł.
Dzięki środkom przekazywanym powiatom i województwom powstają nowe Zakłady
Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej, a liczba osób
niepełnosprawnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej
ulega stopniowemu zwiększeniu. Na koniec 2016 roku działały 103 Zakłady
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Aktywności Zawodowej (ZAZ) i 707 Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), na koniec
2017 r było 108 ZAZ i 715 WTZ, natomiast na koniec pierwszego półrocza 2018 roku
działało 109 ZAZ i 718 WTZ.
Na koniec 2017 roku Zakłady Aktywności Zawodowej zatrudniały 4473 osoby
(307 osób więcej niż rok wcześniej), a w działaniach Warsztatów Terapii Zajęciowej
brało udział 27.097 uczestników (o 596 więcej niż rok wcześniej). Na koniec
pierwszego półrocza roku 2018 Zakłady Aktywności Zawodowej zatrudniały 4557
osób, a w działaniach Warsztatów Terapii Zajęciowej brało udział 27.237
uczestników.
Wspieranie sportu osób niepełnosprawnych
W roku 2017 roku zaczął funkcjonować nowy model wspierania sportu osób
niepełnosprawnych w oparciu o porozumienie pomiędzy Pełnomocnikiem Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych, PFRON oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. W ramach
porozumienia sport powszechny osób niepełnosprawnych wspierany jest przez
PFRON, a sport wyczynowy – przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W celu wspierania sportu osób niepełnosprawnych PFRON ogłasza konkursy
i na ich podstawie zleca zadania organizacjom pozarządowym. W ramach zawartych
umów realizowane są projekty dotyczące głównie prowadzenia treningów
i organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych. W roku 2017 PFRON
wsparł sport powszechny osób niepełnosprawnych kwotą około 20 milionów złotych.
Działania promocyjno-informacyjne
W 2017 roku PFRON dokonał zmiany identyfikacji wizualnej poprzez zmianę
i uruchomienie nowej strony internetowej. Nowa witryna internetowa spełnia
standard WCAG 2.0, czyli jest w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Przy najważniejszych komunikatach umieszczane są filmy z tłumaczeniem treści
komunikatu na język migowy. W roku 2018 strona internetowa PFRON jest
systematycznie rozwijana w celu zwiększenia jej responsywności. Dodatkowo, na
stronie PFRON została uruchomiona zakładka do obsługi on-line tłumaczeń
migowych. Zakładka, oznaczona znakiem znajduje się w prawym górnym rogu
ekranu głównego witryny. Kliknięcie uruchamia aplikację MIGAM, pozwalającą się
na połączenie z tłumaczem on-line.
Podsumowanie
Jednym z problemów, z jakimi zmaga się polityka społeczna w Polsce, stanowi
integracja społeczna osób niepełnosprawnych, której zasadniczym celem jest
zapewnienie tej kategorii osób warunków trwałego uczestnictwa społecznego
(możliwość pełnego korzystania ze sfery publicznej, a w szczególności z usług
publicznych i z aktywnego udziału w funkcjonowaniu instytucji i organizacji
społecznych, możliwość pełnej egzekucji podmiotowych praw obywatelskich)
i ekonomicznego (możliwość wykonywania pracy zawodowej, działalności
w biznesie, korzystania z różnych form uczestnictwa w rynkach). Skalę tej trudności
ukazują wyraziście statystyki, które świadczą o tym, że osoby niepełnosprawne
w Polsce są w stopniu znacznie większym od przeciętnej zagrożone ubóstwem
i wykluczeniem społecznym (w przeważającej większości przynależą do kategorii
osób o najgorszych wskaźnikach statusu społeczno-ekonomicznego), znacznie
rzadziej od osób w tym samym wieku kształcą się i wykonują pracę zawodową,
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znacznie częściej dotyka je trwałe bezrobocie, w znacznie większym stopniu ich
dochody są uzależnione od świadczeń rentowych i pomocy społecznej.
Dlatego tak ważne są działania PFRON prowadzące do zwiększenia jakości
pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym, przede wszystkim w celu
umożliwienia im podejmowania aktywności zawodowej. Działania te mają zmierzać
do stałego rozwoju rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich
wykluczeniu zawodowemu. Osoby niepełnosprawne często bez pomocy nie są
w stanie rozpocząć aktywności zawodowej, głównie ze względu na wysokie koszty
podejmowania tej aktywności oraz ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.
Brak ofert pracy stosownych do posiadanych kwalifikacji bądź brak adekwatnych do
predyspozycji ofert przygotowania zawodowego są również barierami
w podejmowaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Niezbędne jest
więc uzupełnienie systemowych rozwiązań o programy, adresowane do osób
niepełnosprawnych pozostających poza rynkiem pracy.
Streszczenie
W artykule przedstawiono główne działania podejmowane przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w celu umożliwienia
osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym. Podkreślono również rolę PFRON w realizacji założeń i zasad
zawartych w ratyfikowanej przez Polskę w 2012 roku Konwencji ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo społeczne, osoby niepełnosprawne,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), integracja
społeczna
Summary
The article presents the main actions taken by the State Fund for the
Rehabilitation of the Disabled (PFRON) in order to enable persons with disabilities
to fully participate in social and working life. Additionally, the article underlines the
role of PFRON in implementing the principles and methods as defined in the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities which was ratified by Poland
in the year of 2012.
Key words: social security, persons with disabilities, the State Fund for the
Rehabilitation of the Disabled (PFRON), social inclusion
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Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA A METODY KSZTAŁCENIA OD
UCZNIA DO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO
Wstęp
Potrzeba poczucia bezpieczeństwa to jeden z najwyższych stopni w hierarchii
potrzeb człowieka. Mając świadomość faktu, że nic nie grozi nam, naszym rodzinom,
najbliższym, możemy planować swoje życie osobiste i zawodowe w kierunku, który
odpowiada naszym preferencjom. Niestety, bezpieczeństwo w obecnym świecie,
w danym momencie dziejowym, zamiast być czymś oczywistym i naturalnym, staje
się luksusem, na który stać tylko te państwa i społeczeństwa, które mają sprawnie
zorganizowaną obronę przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Bezpieczeństwo uznawane jest także jako element strategiczny w Strategii
Rozwoju Kraju1, w Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego (SBNR
2014). Najważniejszym zapisem tego dokumentu jest definicja bezpieczeństwa
państwa „zdolność państwa i społeczeństwa do zapewnienia warunków jego
przetrwania jako instytucji, wspólnoty obywatelskiej, biologicznego przeżycia
ludności, integralności terytorialnej, niezależności politycznej, stabilności
wewnętrznej oraz jakości życia. Pewność ta jest kształtowana poprzez działania
polegające na wykorzystaniu szans, podejmowaniu wyzwań, redukowaniu ryzyka
oraz eliminowaniu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, co zapewni przetrwanie,
tożsamość, funkcjonowanie i swobody rozwojowe państwa i narodu
(społeczeństwa)2. Definicja wskazuje, że rolą polityki bezpieczeństwa jest nie tylko,
zapewnienie jej integralności terytorialnej, suwerenności i zdolności przetrwania
narodu, lecz także aktywnego jej oddziaływania we wszystkich obszarach państwa.
Koncentracja dotyczyć powinna działań prowadzących do eliminacji zaistniałych
zagrożeń.
1.1. Wielowymiarowość pojęcia bezpieczeństwa
Po zakończeniu zimnej wojny zwrócono większą uwagę na różnorodność
zagrożeń oraz nadano wyższą rangę zagrożeniom niemilitarnym w koncepcjach
bezpieczeństwa. Odtąd budowano na płaszczyźnie militarnej, a także niemilitarnej.
Po dwóch dekadach standardem powszechnie przestrzeganym stało się szerokie
podejście, wielowymiarowe pojmowanie bezpieczeństwa. Ogólny termin
„bezpieczeństwo narodowe” ulegał przekształceniom na dziedziny, rodzaje, sektory.
Według pierwszych podziałów, jakie pojawiły się w Polsce bezpieczeństwo militarne
traktowano, jako jedną z siedmiu dziedzin bezpieczeństwa narodowego.
Jest dokumentem określającym główne wyzwania i kierunki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju,
z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju na co najmniej 15 lat. Określa główne cele,
wyzwania i kierunki rozwoju kraju, wynikające zarówno z procesów zachodzących wewnątrz i na zewnątrz
kraju.
2
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego do 2022 roku z dnia 9.04 2013 roku, s. 3,
http://mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2013/09/SRSBN_RP_przyjeta090413.pdf
(pobrano:
28.02.2019 r.).
1
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Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnia
cztery dziedziny bezpieczeństwa: obronną, ochronną, społeczną i gospodarczą.
W dziedzinie obronnej mieści się sektor militarny (obok dyplomatycznego
i wywiadowczego). Bezpieczeństwo militarne jako jeden z rodzajów bezpieczeństwa
narodowego w istocie jest sektorem bezpieczeństwa państwa. Natomiast jego
podmiotem jest państwo, a jego istotą ochrona potrzeb i wartości państwa. Do
najważniejszych jego priorytetów należy: ochrona terytorium, ludności i władzy.
Najważniejszymi potrzebami bezpieczeństwa państwa są zachowanie całości
i integralności terytorium, przetrwanie narodu i zachowanie tożsamości państwowej
oraz suwerennej władzy. Ochronie tych fundamentalnych wartości służyć ma
bezpieczeństwo militarne.
Bezpieczeństwo militarne to proces obejmujący różnorodne działania,
różnorodne środki, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym
i wewnętrznym, które mogą spowodować, groźbę użycia siły militarnej w celu
naruszenia terytorium i ograniczenia suwerenności państwa, utrzymanie zdolności
do przeciwstawienia się użyciu siły militarnej. Jest to jednocześnie stan uzyskany
w wyniku zorganizowanej obrony przed tymi zagrożeniami 3. Współcześnie wyróżnia
się dwa wymiary (aspekty) bezpieczeństwa – zewnętrzny i wewnętrzny. Podział ten
zdeterminowany jest pochodzeniem zagrożenia (z zewnątrz, bądź od wewnątrz). Do
niedawna, szczególnie w „klasycznym” (sprzed dwóch dekad) pojmowaniu
bezpieczeństwa, bezpieczeństwo militarne, sytuowano w obrębie wymiaru
zewnętrznego; oznaczało zdolność do przeciwstawienia się zagrożeniom
zewnętrznym. W obowiązującym obecnie paradygmacie w nauce (naukach
o polityce, naukach o bezpieczeństwie) oraz praktyce w Polsce, bezpieczeństwo
militarne nie ogranicza się do wymiaru zewnętrznego, oznacza także, zdolność do
przeciwstawiania się zagrożeniom wewnętrznym.
1.2 Edukacja obronna
Obszarem
zainteresowań
edukacji
obronnej,
będącej
dyscypliną
pedagogiczną, jest problematyka edukacji społeczeństwa oraz sił przeznaczonych
do realizacji zadań obronnych na rzecz udziału w realizacji interesów narodowych
w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Edukacja obronna mieści w sobie dydaktykę
wojskową (dotyczącą procesów kształcenia w siłach zbrojnych) oraz dydaktykę
obronną (dotyczącą problematyki tworzenia i utrzymania świadomości obronnej
społeczeństwa). Celem każdego z nich jest wykształcenie świadomego obronnie
obywatela, potrafiącego przeciwdziałać zagrożeniom. Kształtowanie świadomości
wpisuje się, jako jeden z efektów dobrze funkcjonującego systemu edukacji.
Obejmuje pojęcia i poglądy dotyczące modelowania relacji społecznych oraz
funkcjonowanie w społeczeństwie4.
W ujęciu systemowym edukacja obronna to zespół elementów obejmujących
cele, treści kształcenia, szkolenia i oddziaływania kształtujących postawy, a także
sposoby ich realizacji, osoby kierujące procesami edukacji oraz swoiste związki
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
1994, s. 6 - stan uzyskany w rezultacie utrzymywania odpowiednio zorganizowanych i wyposażonych sił
zbrojnych oraz zawartych sojuszy wojskowych, a także koncepcji strategicznej wykorzystania będących
do dyspozycji sił, stosownie do sytuacji”.
4
J. Kunikowski, Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa, Fundacja Rozwoju Edukacji Europejskiej
i Bezpieczeństwa, Warszawa 2002, s. 85-86.
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między tymi elementami. Celem edukacji obronnej jest kształtowanie świadomości
obronnej obywateli oraz przygotowanie personelu przewidzianego do realizacji
zadań obronnych i ochronnych.
Edukacja obronna bywa różnie definiowana, można przyjąć, iż jest to: „ogół
zamierzonych procesów polegających na kształtowaniu świadomości obronnej
obywateli oraz poszerzaniu wiedzy i umiejętności służących stałemu zwiększaniu
efektywności działania obywateli, grup społecznych, instytucji oraz organów władzy
państwowej i samorządowej w celu przeciwstawienia się wszelkim zagrożeniom
podczas pokoju, kryzysów i wojny. Zawiera w sobie wychowanie obronne oraz
kształcenie (nauczanie i uczenie się) obronne 5. Jako dziedzina warunkowana jest
historią jak i tradycją oraz wpływami polityki oraz różnych grup społecznych. Dlatego
definiowanie celów ważnych dla całego społeczeństwa jest jednym z istotnych
wyzwań współcześnie tworzonej edukacji obronnej 6. Zdolność do obrony, która jest
kształtowana w procesie edukacji, znacznie wpływa na świadomość obronną
obywateli. Natomiast przybliżanie wszystkich elementów składających się na system
bezpieczeństwa oraz obrony państwa staje się jednym z głównych celów
funkcjonowania systemu oświaty7. Wspólnym celem każdego z podsystemów
edukacji obronnej jest zorganizowanie potencjału obronnego poprzez
przygotowanie społeczeństwa do różnych zagrożeń. Włączenie młodzieży
akademickiej do współtworzenia systemu obronnego poprzez edukację obronną,
stanowi wyzwanie budujące siłę i potencjał obronny państwa 8. Szkoła oraz
wychowawcy są inicjatorem przyszłych działań obywatelskich, przyczyniają się, tym
samym do poszerzenia niezbędnej wiedzy jako narzędzia w kształtowaniu systemu
obronnego.
1.3 Edukacja dla bezpieczeństwa III stopień edukacyjny (gimnazjum)
Edukacja obronna w znaczeniu synonimicznym (edukacja dla bezpieczeństwa)
to ogół procesów oświatowo-wychowawczych, realizowanych głównie przez
rodzinę, szkołę, wojsko, policję, kościoły, środki masowego przekazu, organizacje
młodzieżowe i stowarzyszenia, zakłady pracy oraz instytucje państwowe
i samorządowe, ukierunkowanych na kształcenie umiejętności dla zapewnienia
bezpieczeństwa narodowego”9.
Edukacja dla bezpieczeństwa to także „przygotowanie wszystkich obywateli do
skutecznego realizowania zadań związanych z przeciwstawieniem się zagrożeniom
powstającym zarówno w okresie działań zbrojnych, jak i kryzysów” 10.
Natomiast w odniesieniu do środowiska szkolnego można przyjąć, że termin
edukacja dla bezpieczeństwa to określony system działalności dydaktycznowychowawczej szkoły, organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń działających
w środowiskach szkolnych, którego celem jest wyposażenie dzieci i młodzieży
w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje pozwalające na działanie w kryzysowych
M. Husarski, J. Wołeszko (red.): Leksykon obronności Polska i Europa, Bellona, Warszawa 2014, s. 194.
S. Zalewski, Polityka bezpieczeństwa państwa a edukacja obronna, MON, Warszawa 2001, s. 43.
7
S. Walasik, Edukacja obronna w kształtowaniu świadomości obronnej młodzieży akademickiej – Raport
z badań, ZN AON, nr 1 (102). Warszawa 2016, s. 58-59.
8
S. Walasik, Edukacja obronna w kształtowaniu świadomości obronnej młodzieży akademickiej – Raport
z badań, ZN AON. nr 1 (102). Warszawa 2016., s. 61.
9
R. Stępień, Edukacja obronna (edukacja dla bezpieczeństwa), (w:) Leksykon pojęć dydaktycznowychowawczych dowódcy, MON, Warszawa 1999, s. 69.
10
J. Ropski, Dydaktyka szczegółowa edukacji dla bezpieczeństwa, AWF, Katowice 2013, s. 24.
5
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przypadkach zagrożenia życia i zdrowia, jak również innych nadzwyczajnych
zagrożeń11. Prawo oświatowe precyzuje obowiązek upowszechniania wśród dzieci
i młodzieży wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i kształtowania
właściwych postaw wobec zagrożeń oraz sytuacji nadzwyczajnych.
Szkoła ma obowiązek upowszechnienia wśród dzieci i młodzieży wiedzy
o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji
nadzwyczajnych12. Cele, zadania i treści edukacji dla bezpieczeństwa zostały
uwzględnione w podstawach programowych kształcenia ogólnego na wszystkich
etapach edukacyjnych, w programach kształcenia studentów cywilnych szkół
wyższych. Trzeba zaznaczyć, iż edukacja dla bezpieczeństwa ma przygotować
ucznia do życia w warunkach współczesnego świata, zachowań wobec
różnorodnych problemów, konfliktów, wyzwań i zagrożeń.
Od 1 września 2009 roku edukacja dla bezpieczeństwa została wprowadzona
jako obowiązkowy przedmiot nauczania w szkołach na dwóch poziomach
edukacyjnych: w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
Rysunek 1. Główny cel nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
na poziomie gimnazjalnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Krakowski, A. Gębczyńska,
Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego państwa, Warszawa:
ASzWoj, 2018, s. 26.

J. Grzyb, Miejsce edukacji dla bezpieczeństwa jako przedmiotu nauczania w gimnazjum (w:)
Bezpieczeństwo i edukacja w zmieniającej się rzeczywistości, MODN. Ełk 2015, s. 185.
12
Ustawa z dn. 7. Września 1991 O systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 122, poz. 1320 z późn. zm.)
11
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Treść kształcenia na poziomie gimnazjalnym zgodnie z podstawą programową
przewiduje13:
1. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej. Uczeń:
– omawia podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności obrony cywilnej
Rzeczypospolitej Polskiej;
– wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowania obrony
cywilnej w świecie;
2. Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń. Uczeń:
– przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi, pożaru itp.;
– omawia zasady ewakuacji ludności, zwierząt z terenów zagrożonych;
– wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność;
– charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy;
– wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia;
– wyjaśnia jak należy gasić odzież palącą się na człowieku;
– omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof
komunikacyjnych, technicznych i innych;
– uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice.
3. Źródła promieniowania jądrowego jego skutki. Uczeń:
– omawia wpływ środków promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność
i wodę;
– wymienia sposoby zabezpieczenia żywności wody przed skażeniami;
– wyjaśnia znaczenie pojęć odkażanie, dezaktywacja, dezynfekcja, deratyzacja;
– wyjaśnia na czym polegają zabiegi sanitarne i specjalne.
4. Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach. Uczeń:
– wymienia rodzaje znaków substancji toksycznych i miejsca ich eksponowania;
– rozpoznaje znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach;
– wyjaśnia zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej,
środka transportu lub rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi;
– wykorzystuje różne materiały na zastępcze środki ochrony dróg oddechowych
i skóry.
5. Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Uczeń:
– definiuje i rozpoznaje rodzaj alarmów i sygnałów alarmowych;
– charakteryzuje zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu;
– umie zachować się w szkole po ogłoszeniu alarmu.
6. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. Uczeń:
– uzasadnia znaczenie udzielania pierwszej pomocy;
– omawia zasady postępowania ascetycznego i bezpiecznego dla ratownika;
– wyzywa odpowiednią pomoc;
– rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej i wyjaśnia zasady
bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku;
– wyjaśnia jak należy udzielać pomocy wypadku drogowym, podczas kąpieli,
załamania lodu, porażenie prądem;
– omawia sposoby wynoszenia poszkodowanego ze strefy zagrożenia;
13

https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/zalaczniknr4-2011-02.pdf/eddd379d-7bd0-23cf8d1d-de30b0e035ed?version=1.0 (pobrano: 05.03.2019 r.).
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– rozpoznaje stan przytomności, bada oddech i tętno;
– wymienia zagrożenia dla osoby nieprzytomnej;
– układa osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej;
– wykonuje samodzielnie resuscytację krążeniowo-oddechową;
– udziela pomocy osobie porażonej prądem;
– wyjaśnia dlaczego duże krwotoki wstrząs pourazowy zagrażają życiu;
– tamuje krwotok za pomocą opatrunku;
– udziela pomocy przy złamaniach i zwichnięciach;
– udziela pomocy przy zatruciach: pokarmowych, lekami, gazami, środkami
chemicznymi;
– omawia skutki działania niskiej i wysokiej temperatury na organizm ludzki;
– udziela pomocy osobie poszkodowanej w przewożeniu substancji termicznych chemicznych
Uczeń na poziomie gimnazjalnym orientuje się na zagrożenie ze strony roślin
i zwierząt, wie jak zachować się w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca,
lawina, powódź itp. Jest świadomy niebezpieczeństw wynikających z anonimowości
kontaktów i podawania swojego adresu.
W zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:
– dba o higienę osobistą i czystość odzieży;
– wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe żywienie się oraz aktywność
fizyczna;
– wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków
chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem;
– dba o prawidłową postawę;
– przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych;
– potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie do kogo
zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
Uczeń orientuje się w otaczającej go przestrzeni kulturowej i przyrodniczej.
Rozpoznaje sytuacje, które zagrażają zdrowiu, życiu. Podejmuje działania
zwiększające bezpieczeństwo własne i innych. Świadomie działa na rzecz ochrony
własnego zdrowia.
Na realizację powyższych treści kształcenia edukacji dla bezpieczeństwa
przeznaczono w gimnazjum co najmniej 30 h zajęć edukacyjnych na cały etap
kształcenia pozostawiono szkole dokonanie wyboru, w której klasie ma się odbywać
realizacja tych godzin14. W praktyce realizacja zajęć edukacji dla bezpieczeństwa
odbywa się w jednej klasie, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Jednakże
w opinii autora zakres godzin powinien być zwiększony przynajmniej do dwóch
tygodniowo, gdyż kolejna godzina powinna służyć ćwiczeniom praktycznym, nie
ograniczając się tylko do nauczania teorii.
Nauczyciel za zgodą dyrektora szkoły może opracować samodzielnie własny
program nauczania przedmiotu lub program zawierający modyfikację innych
programów. Istotne jest, aby taki program nauczania był zgodny z podstawą
programową kształcenia ogólnego dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów dla
których jest przeznaczony. Trzeba zwrócić uwagę, iż opracowanie samodzielnie
programu nauczania wymaga dużej wiedzy merytorycznej, metodycznej
Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
14
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i doświadczenia pedagogicznego. Stąd bardzo istotne jest nieustanne dokształcanie
się nauczycieli przedmiotu, aby wiedza którą otrzymają była współmierna do
zagrożeń występujących we współczesnym świecie.
Podstawa programowa nie wprowadza takich treści nauczania jak:
bezpieczeństwo ruchu drogowego, wiedza policyjno-prawna, profilaktyka
uzależnień, cyberprzemoc, bezpieczeństwo i higiena pracy, elementy musztry,
negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, jakże istotnych w dzisiejszej rzeczywistości.
Konieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie organizacji nauczania edukacji dla
bezpieczeństwa w tym zakresie.
1.4 Edukacja dla bezpieczeństwa IV etap edukacyjny (ponadgimnazjalny)
Cel kształcenia osiągany na tym etapie przedstawia rysunek nr 2.
Rysunek 2. Główny cel nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
na poziomie ponadgimnazjalnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 27
sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012, poz. 977);
https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/zalaczniknr4-2011-02.pdf/eddd379d-7bd0-23cf-8d1d-de30b0e035ed?version=1.0 (pobrano: 05.03.2019 r.).
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Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych kontynuują ten proces na kolejnym
etapie nauczania. Treść kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym zgodnie
z podstawą programową przewiduje15:
1. System obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Powinności obronne władz
samorządowych instytucji i obywateli uczelni. Uczeń:
– wymienia i uzasadnia polityczne oraz militarne warunki gwarancji
bezpieczeństwa państwa;
– wymienia obowiązki obywateli zakresie powinności obronnych.
2. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń:
– przedstawia i charakteryzuje organizację Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej;
– wymienia rodzaje wojsk oraz służb w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
3. Ochrona ludności, obrona cywilna. Uczeń:
– wyjaśnia podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego;
– identyfikuje obiekty opatrzone międzynarodowymi znakami ochrony
zabytków;
– wymienia podstawowe środki ochrony ludności;
– wymienia sposoby i środki ochrony zwierząt;
– rozpoznaje rodzaje sygnałów alarmowych i zna obowiązki ludności po
usłyszeniu alarmu;
– wskazuje drogi ewakuacji w szkole, omawia zasady ewakuacji ludności
środków materiałowych;
a) potrafi ewakuować się z budynków w trybie alarmowym.
4. Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu,
zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu. Uczeń:
– wymienia zagrożenia czasu pokoju i wyjaśnia na czym polegają;
– wyjaśnia na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia
poszczególnych zagrożeń;
– wymienia i charakteryzuje źródło zagrożeń w najbliższym otoczeniu szkoły
oraz domu;
– przedstawia zasadę działania w przypadku zagrożeń czasu pokoju, podczas
przebywania w domu, w szkole, miejscu rekreacji i na trasie komunikacyjnej;
– wyjaśnia zasady postępowania związane z wyszukiwaniem i wynoszeniem
ofiary oraz osób zagrożonych z rejonów porażenia;
– wskazuje sposoby zapobiegania panice podczas zagrożeń;
– uzasadnia konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego
i innych ludzi podczas różnorodnych zagrożeń;
– omawia zasady postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego;
5. Zagrożenia występujące podczas wojny. Uczeń:
– charakteryzuje środki rażenia;
– wymienia konwencjonalne rodzaje broni współczesnego pola walki;
– wyjaśnia na czym polega właściwe postępowanie ludności w rejonach rażenia
bronią konwencjonalną;
– wyjaśnia znaczenie zastępczych budowli ochronnych;
15

https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/zalaczniknr4-2011-02.pdf/eddd379d-7bd0-23cf8d1d-de30b0e035ed?version=1.0 (pobrano: 05.03.2019).
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– omawia zasady ewakuacji z terenów zagrożonych;
6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika). Uczeń:
– omawia podstawowe zasady postępowania ratownika w miejscu wypadku;
– ocenia sytuację w miejscu wypadku;
– zabezpiecza miejsce wypadku i wzywa profesjonalną pomoc;
– omawia zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanemu
i świadkom zdarzenia;
– wymienia środki przydatne przy udzielaniu pierwszej pomocy;
– ocenia stan poszkodowanego i demonstruje sposób skontrolowania jego
funkcji życiowych;
– udziela pierwszej. pomocy w przypadkach oparzeń, złamań i zwichnięć,
krwotoków, dławienia się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu,
zatrzymania się krążenia, wstrząsu pourazowego.
Na IV-tym poziomie edukacyjnym uczeń zna: system obronny RP, powinności
obronne władz samorządowych instytucji obywateli, ogólne zebranie Sił Zbrojnych
RP, uczeń zna problematykę ochrony ludności i obrony cywilnej oraz ma wiedzę na
temat zagrożeń czasu pokoju i źródeł przeciwdziałania ich powstawania, zasad
postępowania w wypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu; tematykę zagrożeń
występujących w czasie wojny; pierwszą pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie
ratownika)16. Przyszły student po ukończeniu przedszkola i szkoły podstawowej
posiada elementarną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa dotyczącego siebie oraz
innych. Zna zagrożenia ze strony ludzi. Potrafi poinformować dorosłych o wypadku,
niebezpieczeństwie, zagrożeniu. Zna numery alarmowe (112, 999, 998, 997). Zna
strukturę obronności państwa, przygotowanie do sytuacji zagrożeń, opanowanie
zasad proszę pomocy. Posiada wiedzę na temat powinności obronnych władz
samorządowych instytucji, obywateli; ogólne zadania Sił Zbrojnych RP itp. Kandydat
na studia wyższe posiada bezcenną wiedzę dotyczącą życia i zdrowia człowieka,
odpowiedzialności za własne życie, innych ludzi i ojczyzny.
1.5. Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole wyższej (V etap)
Po ataku terrorystycznym WTC 11 września 2001 roku problemy
bezpieczeństwa nabrały nowego podejścia. W nowej Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego treść priorytetowych misji amerykańskich sił zbrojnych brzmi: „bronić
terytorium Stanów Zjednoczonych i zapewnić bezpieczeństwo przed zagrożeniami
nowej ery”17. Natomiast w doktrynie niemieckiej siły zbrojne mają do spełnienia dwie
misje:
– obronną – obronę państwa i obywateli, dążenie do stabilizacji militarnej
i integracji w Europie, służbę w sprawie światowego pokoju;
– nieorężną, poza obronną – udział w ochronie ludności, walka
z przestępczością, udział w zwalczaniu skutków katastrof i udział w akcjach
humanitarnych.
Nowe zagrożenia określają konieczność budowania struktur bezpieczeństwa,
które będą w stanie przeciwdziałać współczesnym zagrożeniom. Trzeba zaznaczyć,
iż przedstawione treści są niewielką częścią teorii edukacji dla bezpieczeństwa,
która kształci i wychowuje polskich obywateli. Przedmiot edukacja dla
A. Pieczywok, Wybrane problemy…, s. 77.
The National security of the United States of America, Washington D.C.2002, s. 12.
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bezpieczeństwa w coraz większym zakresie prowadzony jest wśród studentów
uczelni wyższych.
Należałoby podkreślić, że dorobek nauk społecznych (wcześniej nauk
wojskowych) w dyscyplinach nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie może
kształtować właściwe podejście studentów do zagadnień bezpieczeństwa. Można
wstępnie zauważyć, że szkoła wyższa powinna realizować następujące cele:
1. Kształtować postawy patriotyczne, obronne.
2. Nauczyć i wymagać elementarnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.
3. Wyrabiać nawyki zachowań podczas przeciwdziałania i eliminowania
zdefiniowanych zagrożeń.
4. Formułować własne zdanie na temat teorii modeli bezpieczeństwa18.
Warto zauważyć, że w szkole wyższej jednostki posiadają ukształtowaną
wiedzę elementarną z obszaru bezpieczeństwa. Treści i cele kształcenia przyszłych
studentów i słuchaczy definiuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół 19. Główne problemy edukacji dla
bezpieczeństwa na uczelniach wyższych przedstawia rysunek nr 2:
Rysunek 3. Główne obszary z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa
w szkolnictwie wyższym

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Pieczywok, Wybrane problemy
z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Konteksty, zagrożenia, wyzwania,
Warszawa: AON. 2011, s. 103.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 84.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół.
18
19
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Należy podkreślić, iż na uczelniach wyższych nie są jasno sprecyzowane cele
i treści kształcenia edukacji dla bezpieczeństwa. Na kierunkach takich jak
bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne, zewnętrzne, cyberbezpieczeństwo itp.
tego typu wiedza jest zapewniona. Natomiast kierunki, które stricte nie są związane
z bezpieczeństwem na przykład: ekonomia, filologia, elektronika są uzależnione od
treści programowych zawartych w przedmiocie edukacji do bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka, jakże
ważną we właściwym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Nierozelwalnie związana
z tą potrzebą jest edukacja dla bezpieczeństwa, która ma kształtować osobowość
człowieka, określać jego trwanie, przetrwanie i doskonalenie życia.
1.6. Etapy kształcenia (układ pozamilitarny)
XXI wiek przyniósł światu nowe zagrożenia, które nie zawsze mają znamię
typowego starcia zbrojnego, edukacja dla bezpieczeństwa jest przedmiotem
wielowymiarowym, który ewoluował wraz z rozwojem wyzwań cywilizacyjnych,
zmieniającego się otoczenia, zagrożeń.
Rysunek 4. Ewolucja edukacji dla bezpieczeństwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Drzewicz, S. Gliwa, Wyzwanie
dla edukacji dla bezpieczeństwa w dobie zagrożeń asymetrycznych, Warszawa, ZN
Obronność, NR 4(20)2016, s. 73.
Upraszczając można przedstawić ewolucję edukacji dla bezpieczeństwa
w postaci przechodzenia od przysposobienia wojskowego przez przysposobienie
obronne do edukacji dla bezpieczeństwa 20. Edukacja dla bezpieczeństwa została
wprowadzona od 2009 roku w szkołach gimnazjalnych, a od 2012 r. w szkołach
ponadgimnazjalnych, zniosła tym samym przedmioty przysposobienia obronnego
i przysposobienia wojskowego.
Rozpatrując funkcje wewnętrznych Sił Zbrojnych należy dostrzec aspekt
integracji społeczeństwa na gruncie obronności przez powszechną służbę
wojskową. W Konstytucji RP czytamy: „ustanawiamy Konstytucję RP jako prawa
podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości.
Współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości
umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”21. Wspomniana zasada
wzajemnej pomocy w społeczeństwie, które tworzy państwo – naród jest istotna dla
edukacji w kształtowaniu obywatelskości, jako kluczowej umiejętności życiowej 22.
Przykładem takiego państwa jest Szwajcaria, gdzie dla mężczyzny służba wojskowa
mieści się w stylu życia, stopień wojskowy jest jednym z wyznaczników pozycji
społecznej, a życie społeczności lokalnej wyznaczają w znacznej mierze, terminy
ćwiczeń wojskowych i wojskowe struktury. Niezwykle ważne jest wojsko w procesie
R. Stępień Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa. s. 33.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997…, Preambuła.
22
A. Kordasiewicz, P. Sadura (red.): Edukacja obywatelska w działaniu. Scholar, Warszawa 2013, s. 45.
20
21
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kształtowania świetności narodowej, poczucia tożsamości państwowej w państwach
nowotworzonych, pokolonialnych, a także niektórych poradzieckich.
W Polsce dekadę wcześniej wyglądało to inaczej, gdyż na V etapie
edukacyjnym następowało przeszkolenie wojskowe (rodzaj czynnej służby
wojskowej przeznaczony dla studentów szkół wyższych), które trwało do sześciu
tygodni. Szkolenie było wyłącznie dla ochotników, którzy wcześniej odbyli
przysposobienie obronne w czasie studiów i zdali z niego egzamin. Dla absolwentów
wyższych szkół przeszkolenie było obowiązkowe i trwało do trzech miesięcy. Jednak
w ramach procesu profesjonalizacji sił zbrojnych nastąpiło zawieszenie obowiązku
odbywania zasadniczej służby wojskowej, dotyczyło także zawieszenia
przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych (rysunek nr 3).
Układ pozamilitarny
Rysunek 5. Etapy kształcenia z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Krakowski, A. Gębczyńska,
Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego, Warszawa: AszWoj., 2018,
s. 27.
Absolwenci studiów wyższych, którzy zdecydują się na pełnienie służby
zawodowej (kontraktowej lub stałej) otrzymają możliwość ochotniczego odbycia
służby kandydackiej, wymaganej jako jeden z warunków kwalifikacyjnych przed
podpisaniem kontraktu do pełnienia służby zawodowej 23.

Podstawowe
pojęcia
dotyczące
służby
wojskowej;
http://skierniewice.wku.wp.mil.pl/files/skierniewice/file/Podstawowe%20pojecia%20 dotyczace%20sluby%wojskowe.pdf
23
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1.7. Formy służby wojskowej (układ militarny)
Jednym z istotniejszych czynników mających wpływ na sprawność obronną
państwa jest właściwe przygotowanie administracji, gospodarki do szybkiego
i zorganizowanego przejścia do działań w warunkach mobilizacji wojny. Militaryzacja
umożliwia dostosowanie państwa do takich wyzwań, tylko wtedy, gdy określone
jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze wcześniej do tego będą
przygotowane. Celem militaryzacji jest przede wszystkim zapewnienie warunków do
sprawnego funkcjonowania administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych
w sytuacji zmuszającej do funkcjonowania w zupełnie innych warunkach
spowodowanych działaniami wojennymi. Militaryzacja to: „przeniesienie zasad
i metod organizacji wojskowej do organów jednostek organizacyjnych administracji
publicznej gospodarki narodowej. Stosowanie w nich niektórych elementów
dyscypliny wojskowej oraz nadanie im wojskowego charakteru przez powołanie
osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych 24. W praktyce chodzi o sprawne
uzupełnienie funkcjonujących podmiotów przez ludzi i sprzęt.
Układ militarny tworzą Siły Zbrojne RP. Siły przygotowywane są do
wykonywania 3 rodzajów zadań strategicznych:
– zadań obronnych w razie wojny,
– zadań reagowania kryzysowego,
– zadań stabilizacji w czasie pokoju.
W celu przystąpienia do służby wojskowej należy przejść kilka etapów
kształcenia (rysunek nr 6).
Rysunek 6. Formy służby wojskowej od kwalifikacji wojskowej do ćwiczeń
wojskowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Krakowski, A. Gębczyńska,
Uwarunkowania dydaktyczne…, s. 27.

J. Pawłowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON. Warszawa 2002,
s. 66.
24
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1. Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu
ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępne przeznaczenie
do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP osób
podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzają ją
wojewodowie na terenie przez siebie administrowanym, przy współudziale
szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wójtów, starostów,
burmistrzów i prezydentów miast25. Kwalifikacja wojskowa ma wymiar
regionalny i lokalny.
2. Służba przygotowawcza to nowa forma służby wojskowej, która daje
możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczenia wojskowego
przez osoby, które nie pełniły wcześniej zasadniczej służby wojskowej.
Głównym celem szkolenia służby przygotowawczej jest przygotowanie
kandydata do pełnienia służby w Narodowych Siłach Rezerwowych (NRZ).
3. Służba okresowa to forma czynnej służby wojskowej żołnierzy rezerwy
pełniona jednorazowo w określonym czasie w razie realnego zagrożenia lub
wykonywania misji pokojowych zagranicą. Okresową służbę wojskową pełni
się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami
sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych,
likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji
poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
a także oczyszczanie terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania oraz wykonywania
zadań przez siły zbrojne poza granicami państwa.
4. Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych i związkach
organizacyjnych, a w przypadku wyznaczenia lub skierowania do służby
również na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych
występujących poza tymi jednostkami lub związkami. Żołnierz rezerwy, który
pełnił okresową służbę wojskową wyznaczy się na stanowiska służbowe lub
funkcje wojskowe określane w etacie jednostki wojskowej. W ramach
okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub
skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa 26.
5. Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy to rodzaj czynnej służby wojskowej
prowadzonej głównie w celu nadania lub w związku z nadanymi przydziałami
mobilizacyjnymi, ale też na potrzeby udziału Sił Zbrojnych RP w zwalczaniu
klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków. Obowiązek służby wojskowej
żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń
wojskowych oraz pełnienie okresowej służby wojskowej. Obowiązek służby
wojskowej w czasie pokoju osób przeniesionych do rezerwy niebędących
żołnierzami rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych 27.
Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy lub osób przeniesionych do rezerwy,
którzy nie są żołnierzami rezerwy mogą być odbywane jako:
– jednodniowe;
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23
listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2009, nr 202, poz. 1566 z późn.zm.).
26
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
2012,
poz.461,
art.
108);
http://www.arslege.pl/ustawa-o-powszechnym-obowiazku-obronyrzeczypospolitej-polskiej/k473/s5771 (pobrano:11.02.2019).
27
Tamże, art.100.
25
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– krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni;
– długotrwałe – trwające nieprzerwanie 9 –10 dni;
– rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni odbywa się je z przerwami
w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.
W celu przystąpienia do służby wojskowej i dołączenia do zawodowej służby
stałej należy przejść następujące etapy kształcenia (rysunek nr 7).
Rysunek 7. Formy służby wojskowej od kwalifikacji wojskowej do doskonalenia
kadr

SIŁY ZBROJNE
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Krakowski, A. Gębczyńska,
Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego, Warszawa: ASzWoj.,
2018, s. 27.
Służba kandydacka to forma służby wojskowej polegająca na uczestnictwie,
przygotowaniu ochotników bez przeszkolenia wojskowego do objęcia jednego
stanowiska służbowego w ramach służby zawodowej. Taką służbę pełnią ochotnicy,
którzy podjęli naukę w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich i ośrodkach
szkolenia, a przygotowuje ich do zawodowej służby wojskowej w korpusach
osobowych: oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.
Zawodowa służba kontraktowa to forma zawodowej służby wojskowej
polegającej na wykonywaniu obowiązków na podstawie kontraktu terminowego
zawartego między żołnierzem, a uprawnionym organem.
Zawodowa służba stała jest formą zawodowej służby wojskowej polegającej na
wykonywaniu obowiązków służbowych bez ograniczenia czasu do momentu
osiągnięcia wieku określonego w przepisach.
Doskonalenie zawodowe kadry jest kontynuacją (uzupełnieniem) procesu
kształcenia i szkolenia uwzględniającym bieżące i perspektywiczne wymagania.
Doskonalenie kadry ma charakter systemowy jest wypadkową obowiązujących
zasad pragmatyki kadrowej.
System składa się z 2 kategorii doskonalenia zawodowego, tj.:
– studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, które przygotowują do
objęcia stanowiska służbowego o wyższym stopniu etapowym.
Zasadniczym celem jest aktualizacja i poszerzenie wiedzy ogólno-
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wojskowej i specjalistycznej, a także nabycie kompetencji niezbędnych do
funkcjonowania na wyższym stanowisku służbowym;
– kursów doskonalących – uzupełniających wiedzę i przygotowujących do
pełnienia obowiązków służbowych na konkretnym stanowisku służbowym
określone w karcie opisu danego stanowiska służbowego. Kursy
organizowane są w zależności od potrzeb sił Zbrojnych RP.28 Przedstawiony
układ procesów dydaktycznych wskazuje na ich cykliczność i okresową
realizację zadań. Działania przygotowawcze prowadzone są wielokierunkowo przez wszystkie podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo
i obronność państwa. Pojawiają się w nich działania specjalistyczne,
dydaktyczne, które za główny cel przyjęły przygotowanie osób do realizacji
zadań obronnych.
Szkolenie obronne to część przygotowań obronnych społeczeństwa. Ważne
jest, aby było skorelowane programowo, organizacyjnie z pozostałymi procesami
dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w państwie 29. Państwo polskie,
zgodnie z Konstytucją RP, zapewnia bezpieczeństwo obywateli chroniąc życie
i zdrowie oraz mienie. Nie jest w stanie czynić tego bez wsparcia tych, którym służy
- obywatelom. Natomiast instytucje państwa, urzędnicy i funkcjonariusze nie mogą
być wszędzie, a ich reakcja nie może być natychmiastowa, zwłaszcza w sytuacjach
nadzwyczajnych zagrożeń. Bezpieczeństwo narodowe tworzy cały naród, chroniąc
mienie oraz interesy narodowe, broniąc przed zagrożeniem, militarnym
i niemilitarnym, tworząc przyjazne warunki w środowisku międzynarodowym 30.
Każdy obywatel jako członek narodu zgodnie ze swoimi możliwościami,
umiejętnościami i kompetencjami powinien działać tak by przyczynić się do
bezpieczeństwa ogółu, jak i jednostki.
Ludzkość żyje w otoczeniu zagrożeń, które cechuje zmienny charakter, co
sprawia, że niemal zawsze, kiedy wystąpi zagrożenie w pierwszej fazie towarzyszy
temu zjawisku chaos. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat zagrożeń,
doświadczenie i umiejętności31. Dzięki temu zwiększy się prawdopodobieństwo
uniknięcia błędnych decyzji. Wpływ na poziom bezpieczeństwa możliwy jest do
osiągnięcia dzięki edukacji poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa i zagrożeń.
Wnioski
Oferta edukacyjna w aspekcie bezpieczeństwa jest dużo bardziej korzystna
i bardziej rozbudowana na uczelniach wyższych zarówno prywatnych jak
i publicznych, na kierunkach pokrewnych. Co więcej, mało atrakcyjna i kompleksowa
jest oferta zakresu edukacji na rzecz bezpieczeństwa w przedszkolach oraz
szkołach podstawowych i średnich. Swój początek powinna mieć, nie w drugiej
klasie gimnazjum, ale już w okresie żłobkowo–przedszkolnym. W czasie ciągłym,
przynajmniej do końca cyklu studiów wyższych. Deficyty dotyczą, także kształcenie
kadr oraz samego programu przedmiotu z tego zakresu. Jest to potrzeba
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http://www.dnisw.mon.gov.pl/pl/54.html (pobrano: 11.02.2019).
K. Krakowski, A. Gębczyńska, Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego, ASzwoj.
Warszawa 2018, s. 31.
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Z. Ściborek, W. Wiśniewski, R.B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 73.
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B. Kaczmaczyk, R. Gwardyński, Istota edukacji w obliczu nadzwyczajnych zagrożeń (w:) Z. Ścibiorek
Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Marszałek. Toruń
2017, s. 445.
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o charakterze systemowym, nie jednostkowym. Wobec tego wymaga większej uwagi
oraz zmian.
Trzeba zaznaczyć, aby bezpieczeństwo nie było rozumiane jako stan lecz jako
proces (wyrażający trwanie), który zapewnia poczucie stabilności, spokoju,
pewności i zabezpieczenia, brak zagrożenia i ochronę przed niebezpieczeństwami32. Podkreśla się aspekt identyfikowania go z poszerzeniem obszarów
wolności, odpowiedzialności i autonomii33.
Koniecznym jest, aby program przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
zakładał założenia narodowej polityki bezpieczeństwa, stosował odpowiednie
nawyki prawidłowej reakcji społeczeństwa w wyniku zagrożenia, rozpoznawania
procesów kreujących ich istnienie.
Należy uznać, że sposób usytuowania problematyki bezpieczeństwa w polskich
dokumentach strategicznych powoduje, że jest ona traktowana jako środek
pozwalający na niwelowanie negatywnych dla państwa konsekwencji osiąganych
celów strategicznych oraz oddziałujący na proces osiągania zmiany sytuacji
zewnętrznej i wewnętrznej. Jej zadaniem jest określenie i prowadzenie form
działania umożliwiających realizację interesu państwowego i społecznego w postaci
jednoznacznie określonych oczekiwań i potrzeb społecznych, eliminacji ryzyka
zagrożeń (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz potencjalnych ograniczeń
prorozwojowych. O ile więc w podstawie programowej zagrożenia bezpieczeństwa
państwa – zwłaszcza zewnętrzne – oraz systemy ich niwelowania zostały
uwzględnione w sposób szeroki, odbyło się to kosztem zagrożeń wewnętrznych 34.
Jednakże dla poczucia bezpieczeństwa jednostki, czy społeczności bliższa jest
rzeczywistość występująca w codziennym życiu obywatela.
System edukacji i obronny nie jest spójny. Brakuje elementu kształtującego
poziom bezpieczeństwa państwa. Wiele jest jeszcze do zrobienia także w kwestiach
prawnych. Aktywny udział społeczeństwa w życiu publicznym oraz powszechny
dostęp edukacji, oddziaływanie na świadomość obronną kształtuje realne poczucie
bezpieczeństwa i stanowi narzędzie do realizacji zadań obronnych.
Edukacja dla bezpieczeństwa jest przedmiotem, który wychowuje i kształci
w: obszarze obywatelskości, eliminowania (poprzez działania bezpośrednie)
i przezwyciężania zagrożeń oraz teorii pokoju (poprzez dekonstrukcję wojny lub
konstrukcję pokoju)35. Przyczynia się do zmniejszenia bezkarności w obliczu
zagrożenia i podjęcia odpowiednich działań ratujących życie lub zdrowie człowieka.
Kształtowanie charakteru oraz postaw patriotycznych jest długim i złożonym
procesem. Jednak ważne jest uświadomienie sobie, a także najbliższemu otoczeniu,
że funkcjonowanie w warunkach zagrożenia, gdzie życie uzależnione jest od innych,
wymusza na ludziach współpracę, integrację, zaufanie. Powyższe kwestie możliwe
są do udoskonalenia na etapie militarnym i poza militarnym. W trakcie szkoleń,
ćwiczeń, lekcji, gdzie podejmowane są działania zespołowe, podczas których
zdobywa się nie tylko doświadczenie, ale i przekonanie, że edukacja przybierająca
C. Rutkowski, Bezpieczeństwo i obronność: strategie – koncepcje…, s. 30.
A. Pieczywok, op. cit,. s.17.
P. Mickiewicz, Ewolucja pojęcia „bezpieczeństwo państwa” w polskich dokumentach strategicznych jako
determinanta zmian programu kształcenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (w:) B. WiśniewskaPaź, Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach. Formacje militarne i paramilitarne
wobec wyzwań edukacyjnych, UW, Wrocław 2015, s. 150.
35
J. Świniarski, O naturze bezpieczeństwa, Warszawa 1997, s. 151.
32
33
34
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taką właśnie formułę jest właściwa. Trzeba dążyć do tego, aby nie tylko służby
mundurowe były profesjonalnie przygotowane do czekających je zadań. Wiele
zależeć będzie od społeczeństwa przygotowanego do racjonalnych zachowań
w sytuacjach zagrażających zdrowiu, życiu, a także potrafiących się racjonalnie
zachować w sytuacjach nadzwyczajnych 36. Przy czym takiego stanu rzeczy nie
należy traktować w kategoriach poziomu zadowalającego. Należy doskonalić się
nieustannie. Obserwować rozwój sytuacji, analizować przebieg zdarzeń.
Wyciągnięte wnioski powinny zostać przemyślane przez wszystkich, zarówno przez
przedstawicieli władzy rządowej, administracji publicznej, polityków oraz nauczycieli.
Streszczenie
Przygotowanie obronne jest niezwykle ważne dla istnienia systemu obronnego
państwa, tym samym bezpieczeństwa militarnego w Polsce. Istotnym czynnikiem,
który warunkuje bezpieczeństwo państwa jest świadomość, edukacja obronna oraz
szeroko rozumiana edukacja dla bezpieczeństwa. Zmiana świadomości społecznej
Polaków nastąpiła wraz ze zmianą ustroju politycznego, a system wartości (poglądy,
postawy, opinie, zachowania) stał się jej wyznacznikiem. Natomiast świadomość
społeczno-obronna uległa znacznemu obniżeniu.
Nowe wymagania i wyzwania jakie stawia edukacja przed problematyką
bezpieczeństwa, powodują, że edukacja powinna im sprostać oraz przygotować
uczniów, obywateli do prawidłowej reakcji w obliczu zagrożeń. Edukacja dla
bezpieczeństwa ma przekazać wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania
i racjonalnego postępowania w obliczu niebezpieczeństw, jakie pojawiają się
w codziennym życiu. A umiejętności praktyczne zastosować w kolejnych etapach
edukacyjnych, czy w formach wojskowych.
Celem artykułu jest omówienie celów kształcenia przedmiotu edukacja dla
bezpieczeństwa realizowane na trzech etapach edukacyjnych (układ pozamilitarny).
Omówione zostaną, także formy służby wojskowej będącej kontynuacją procesu
edukacyjnego w systemie edukacji narodowej (układ militarny).
Słowa kluczowe: edukacja dla bezpieczeństwa (III, IV, V etap), edukacja
obronna, etapy kształcenia, formy służby wojskowej
Summary
Defensive preparation is extremely important for the existence of the entire state
defense system, thus military security in Poland. An important factor that determines
the security of the state is awareness, defensive education and broadly understood
education for security. The change in the social awareness of Poles took place with
the change of the political system, and the system of values (views, attitudes,
opinions, behaviors) became its determinant. On the other hand, socio-defense
awareness decreased significantly.
New requirements and challenges that education poses for safety issues, cause
that they must meet them and prepare students, citizens to respond properly in the
face of threats. Education for safety is to convey knowledge and skills in the field of
recognition and rational behavior in the face of dangers that arise in everyday life.
And practical skills to apply in the next stages of education, including the military.
Z. Ścibiorek, Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, wyd.
Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 472.
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The aim of the article is to discuss the goals of education for education for safety
implemented on three educational stages (non-military system). The forms of military
service being a continuation of the educational process in the national education
system (military system) will also be discussed.
Key words: education for security (III, IV, V stage), defensive education, stages
of education, forms of military service
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Sylwia GLIWA
Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Instytut Prawa i Administracji Obronnej
WPŁYW MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH NA OPINIE I NASTROJE
SPOŁECZNE
Powszechny dostęp do Internetu zrodził niemal niczym nieograniczone
możliwości komunikacji i naturalnie stał się głównym czynnikiem do powstania
i rozwijania nowych środków komunikacji – odbywającej się w czasie rzeczywistym,
umożliwiającej przesyłanie nie tylko treści pisanej, ale również wideo, obrazów czy
dźwięków – mediów społecznościowych. Ich powstanie stanowi rewolucję w kwestii
ułatwiania standardowej międzyludzkiej komunikacji. Przyczyniło się również do
budowy cyfrowych społeczności, zmian językowych i budowania pozycji społecznej
jednostek. Jednakże co wydaje się najbardziej kluczowe zmieniło tradycyjne role
informacyjne, odbierając monopol profesjonalnym mediom i oddając tą możliwość
każdemu użytkownikowi. Stając się użytkownikiem mediów społecznościowych,
każdy posiada możliwość zmiany swojej dotychczasowej roli „biernego odbiorcy”
trójkąta komunikacyjnego1 na bezpośredniego nadawcę treści. Pozwala zatem na
przyjęcie roli dziennikarza – fotoreportera, pozwalając rozpowszechniać własne
przemyślenia, komentarze czy fotografie i filmy nadawane bezpośrednio z miejsca
istotnych dla opinii publicznej wydarzeń. Co więcej, tego typu „nowi dziennikarze”
w przeciwieństwie do profesjonalistów pozbawieni są nadzoru, reguł poprawności
politycznej i wyznaczonego kierunku komunikacji przez swojego pracodawcę. Wręcz
przeciwnie, nacechowani są całkowitą swobodą wyrażania myśli, pozbawieni zasad
etyki dziennikarskiej a co najważniejsze brak profesjonalizmu w realizowanych
nagraniach uznawany jest za potwierdzenie autentyczności przekazywanych treści.
Rola mediów społecznościowych we współczesnym środowisku
informacyjnym i stosunkach społecznych
Ułatwienie komunikacji międzyludzkiej, stojące u podstaw powstania platform
społecznościowych zostały zmodyfikowane przez ich gwałtowny rozwój. Jest on
nierozerwalnie związany z postępem technologicznym, miniaturyzacją urządzeń
i cyfryzacją społeczeństwa już od najmłodszych lat życia. Spowodował również, że
obecnie stanowi silne medium przekazu treści, propagandy2, dezinformacji3
Pojęcie „trójkąta komunikacyjnego” zostało przytoczone za Z. Sawicką, która za uczestników
klasycznego rozumienia uznaje organizacje polityczne, media i obywateli. Z modelu wynika, że
najsłabszym uczestnikiem tego modelu są obywatele, pozbawieni realnych możliwości przebicia się ze
swoim komunikatem w sferze publicznej. Zob. Z. Sawicka, Wpływ nowych mediów na przemiany
polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 27-28.
2
Pod terminem propaganda należy rozumieć „zręczne posługiwanie się obrazami, sloganami i symbolami
odwołujące się do naszych uprzedzeń i emocji, jest komunikowaniem pewnego punktu widzenia,
mającym na celu skłonienie odbiorcy do dobrowolnego przyjęcia tego punktu widzenia za swój”
A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 17.
3
Za definicje terminu autorka przyjmuje tą zaproponowaną przez Komisje Europejską, gdzie
dezinformacja rozumiana jest jako „możliwe do zweryfikowania nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd
1

248

a jednocześnie największy zbiór nieprzydatnych, nieprawdziwych i niedokładnych
treści. Na potrzeby artykułu poprzez media społecznościowe rozumiane będą
wszystkie portale internetowe umożliwiające swobodną (nieograniczoną czasowo,
przestrzennie i językowo) dwustronną lub wielostronną komunikację pomiędzy
użytkownikami poprzez urządzenia połączone z siecią internetową.
Komunikacja społeczna, rozumiana jako „proces wytwarzania, przekształcania
i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami
społecznymi”4, w cyberprzestrzeni nabiera innego niż tradycyjne (oparte na
osobistych kontaktach) rozumienia. Przede wszystkim pozwala na pozorne
zrównanie „standardowego” użytkownika z dotychczasowym autorytetem
społecznym – politykiem, oficjalnym organem państwowym czy działaczem
społecznym, nadając im podobne funkcje użytkowe platform oraz umożliwiając
bezpośrednią i publiczną konfrontację. Pozwala również każdemu użytkownikowi,
bez rozróżnienia na sprawowaną „w życiu realnym” funkcję, na wykreowanie
swojego wirtualnego ja – i osiągnięcie pożądanego w cyberspołeczności pozycji tzw.
influencera.
Przestrzeń mediów społecznościowych została dość szybko zauważona
poprzez polityków, organizacje społeczne czy ruchy działające w określonej sprawie.
Działania prowadzone przez nich mają na celu nie tylko pozyskanie nowych
zwolenników (obserwujących), ale również, wywieranie wpływu na użytkowników,
poprzez propagowanie określonych treści i zachęcenie ich do określonych działań
poza sferą cyber (wpłacenie datków, udział w spotkaniu, proteście) a tym samym
wywieranie zmiany w wiedzy, zachowaniach i przekonaniach odbiorców treści.
Media społecznościowe bez wątpienia przyniosły rewolucję nie tylko w metodach
przekazywania treści, ale również w stosunkach społecznych, dlatego warto
rozważyć w jaki sposób, poprzez alternatywny przekaz skierowany do użytkowników
sieci społecznej, wpływa on na budowanie opinii publicznej i wywoływanie reakcji
odbiorców.
Działalność za pomocą mediów społecznościowych (oraz szerzej sieci
internetowej) polegająca na organizowaniu się ludzi na rzecz osiągnięcia
określonego celu, określa się mianem cyberaktywizmu. Jego rodzaje we
współczesnej demokracji (e-demokracji) mogą przyjmować formy szerzenia wiedzy
dot. m.in. problemów społeczno-politycznych, mobilizacji społeczeństwa, tworzenia
petycji online, lobbowania czy demaskowania 5. Cyberaktywizm stanowić może nie
tylko formę działalności społecznej, ale również sposób aktywizacji obywateli w celu
wywarcia określonych skutków politycznych – nacisku na władze państwowe.
Zorganizowane i dobrze prowadzone akcje w świecie wirtualnym, przy odpowiednim
zaktywizowaniu użytkowników, czyli zakorzenieniu w nich idei tak skutecznie, że
zechcą podjąć czynne działania w „świecie realnym”, mogą przerodzić się przy

informacje, tworzone, przedstawiane i rozpowszechniane w celu uzyskania korzyści gospodarczych lub
wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które mogą wyrządzić szkodę publiczną.”. Komunikat Komisji Do
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów „Zwalczanie dezinformacji w Internecie: podejście europejskie” z dnia 26.04.2018 r., s. 4.
4
B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy
komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 11.
5
M. Popiołek, Polityczne aspekty mediów społecznościowych [w:] W. Opioła, M. Popiołek, Media
społecznościowe. Nowe formy ekspresji politycznej, Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 54.
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znacznym nagromadzeniu emocji w zarówno w pokojowe demonstracje jak i strajki
czy zamieszki.
Media społecznościowe, obecnie sprawujące funkcję platform informacyjnych,
dyskusyjnych, rozrywkowych i komunikacyjnych, stanowią bardzo dobry przekaźnik
do prowadzenia działań mających na celu wpływanie na opinie publiczną, kreowanie
stanu wiedzy na określony temat czy ingerowanie w nastroje społeczne. Umiejętne
prowadzenie informowania, dyskusji, przygotowywanie wiadomości dostosowanej
do użytkowników portali społecznościowych (krótsza, prostsza treść, specyficzny
język, stawianie na treści graficzne i wideo) może stanowić skuteczne narzędzie do
łączenia lub dzielenia społeczeństwa wokół określonej sprawy, zachęcania do
podejmowania określonych działań przez grupy społeczne czy nawet wpływanie na
proces wyborczy. Z punktu widzenia prowadzenia komunikacji przez media
społecznościowe, należy mieć na uwadze znaczną rolę tzw. influencerów, którymi
to stają się zarówno politycy jak i najbardziej aktywne i opiniotwórcze jednostki.
Stale wzrastająca rola mediów społecznościowych oraz przeniesienie znacznej
części komunikacji międzyludzkiej, wymaga zastanowienia się czy i potencjalnie
w jaki sposób są one wstanie wpłynąć na kreowanie opinii publicznej
i nastroje społeczne a w konsekwencji na zmianę zachowań i postaw. Ważnym
zagadnieniem jest przeniesienie ukształtowanych w sieci postaw i opinii na realne
działania. ich zamierzeniem, w zależności od charakteru środowiska będzie
wywieranie wpływu na organy władzy politycznej oraz zmianę prawa poprzez
pozytywną działalność zainicjowania inicjatywy legislacyjnej oraz kłopotliwej
z punktu widzenia organów politycznych – protestów i wystąpień przeciwko władzy.
Nie bez przyczyny tematyka mediów społecznościowych cieszy się obecnie dużym
zainteresowaniem zarówno w literaturze, badaniach naukowych, ale w szczególności badaniach respondentów przeznaczonych do celów marketingowych
i politycznych.
Uczestnicy życia społecznego i politycznego świadomi roli mediów
społecznościowych przenieśli do sieci w tym głównej mierze na platformy mediów
społecznościowych działania związane z politycznym marketingiem i akacjami
społecznymi (lobbingowymi). Wykorzystywanie możliwości tak bezpośredniego
kanału komunikacji do działań marketingu politycznego jak i zbierania poparcia dla
akcji społecznych i politycznych (w tym społecznego niezadowolenia) wydaje się być
naturalnym następstwem rozwoju i zmian w komunikacji. W obecnym etapie rozwoju
społeczeństwa informacyjnego i ugruntowanej roli platform społecznościowych
w codziennym funkcjonowaniu trudno, a wręcz niemożliwe jest ich pomijanie przy
projektowaniu jakichkolwiek akcji politycznych czy społecznych.
Ruchy kobiece jako przykład cyberaktywizmu
Przykładami skutecznie przeprowadzonego cyberaktywizmu przeniesionego
na realną aktywizację i działanie społeczeństwa, które narodziły się i zorganizowały
w sieci są między innymi akcje (najbardziej wyraziste w formie i przekazie) społeczne
związane z ruchami kobiecymi, zmianami w sądownictwie i ruchy związane
z propagowaniem tradycyjnych, konserwatywnych wartości (głównie organizowane
w ramach obchodów święta niepodległości lub jako antymanifestacje). Wyrazistym
przykładem, który zelektryzował społeczność internetową, jak i pozyskał uwagę
największych mediów ogólnokrajowych, które pokazały siłę mediów
społecznościowych jest kontrowersyjny spór o prawa kobiet w kontekście prawa do
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aborcji prowadzony w Polsce. Wybuch niezadowolenia z procedowanych przez
Sejm zmian prawnych można umownie liczyć od dnia 5 lipca 2016 roku wraz ze
złożeniem do Marszałka Sejmu projektu ustawy wprowadzającej całkowity zakaz
aborcji przez obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej "Stop Aborcji".
Przeprowadzone przez organizatorów działania miały na celu prowadzenie działań
politycznych i społecznych w kontekście informowania, przekonywania do swoich
racji i propagowania określonego celu akcji.
W wyniku naruszenia bardzo wrażliwej dla społeczeństwa i politycznie drażliwej
tematyki dwa przeciwne ruchy społeczno-polityczne – popierających projekt
inicjatywy „Stop Aborcji” oraz popierających projekt przeciwny „Ratujmy Kobiety”
rozpoczęły prowadzenie bardzo angażujących opinię publiczną (oraz media) działań
za pośrednictwem mediów społecznościowych. Obie strony skupiły się wokół lidera
(influencera) oraz prowadziły działania mające na celu bieżące informowanie,
zbieranie zwolenników, organizacji działań oraz co ważne służyły skupieniu wokół
określonych treści uwagi opinii publicznej, polityków i tradycyjnych mediów. Co
ważne przeniesienie działań „na ulicę” miało na celu wywarcie nacisku na władzę
i decyzje polityczne – przyjęcie (grupa „Stop Aborcji”) lub odrzucenie („Czarny
Protest”) projektu ustawy. Do zaktywizowania jak największej grupy użytkowników
wykorzystano popularyzację dwóch rodzajów hasztagów #czarnyprotest oraz
#białyprotest (który zrodził się w opozycji do #czarnegoprotestu).
Podstawowa analiza danych6 już na wstępie pozwala stwierdzić, że większą
siłę zasięgu posiadało przekazywanie informacji o czarnym proteście. Dyskusje,
będące zarówno słowami poparcia jak i sprzeciwu dla organizowanych przez
oddolny ruch nazwany później Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet (OSP) oraz
Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety 2017” działań (czyli
organizacji „Czarnego protestu” oraz w późniejszym okresie zbieraniu podpisów pod
projektem „Ratujmy Kobiety”) w ramach protestu kobiet zdecydowanie dominowało
w sieci.
W wypadku obu inicjatyw przodującą platformą, gdzie skupione zostały
rozmowy oraz gdzie prowadzone były akcje informacyjne stanowił Facebook. Na tej
platformie odnotowano ponad 46 % w kontekście każdej inicjatywy. Nie ulega
wątpliwości, że ta platforma jest również najlepszym nośnikiem do aktywizowania
użytkowników głównie z uwagi na możliwość publikowania dłuższych tekstów,
możliwość organizowania „wydarzeń” oraz oczywiście z uwagi na liczbę
użytkowników7. W drugiej kolejności pod względem popularności hasztagów
odnotowano na mikrologach (Twitter), gdzie prowadzone było 33% (Czarny protest)
oraz 37% (Biały protest) dyskusji.
O Czarnym Proteście na portalach społecznościowych wspomniano ponad pół
miliona razy, natomiast o Białym Proteście zaledwie niespełna ponad 16 tys. razy.
Cyfry te świadczą o tym, że zwolennicy liberalizacji przepisów aborcyjnych
zaktywizowali do dyskusji dużo większe grono użytkowników, jednakże należy jasno
podkreślić, że podane wartości odnoszą się do ogółu dyskusji, czyli do głosów
wyrażanych za jak i przeciw inicjatywom. Nie ulega wątpliwości natomiast, że
Wszystkie dane wykorzystane w niniejszym artykule odnoszą się do okresu od 1 września 2016 roku do
7 sierpnia 2018 roku. Wyszukiwanie na podstawie haseł "czarny protest", "czarnyprotest", "białyprotest",
"biały protest", „bialy protest”, „bialyprotest”. Dane opracowanie na podstawie Brand24.pl
7
Facebook każdego miesiąca odnotowuje się średnio 17 milionów aktywnych użytkowników w Polsce wg.
Raportu „Digital in 2018 in Eastern Europe”.
6
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osobom zaangażowanym w propagowanie dyskusji i nagłaśnianiu inicjatywy udało
się zaktywizować do dyskusji zarówno zwolenników jak i przeciwników. Taka
aktywizacja świadczy przede wszystkim o sukcesie prowadzonej akcji informacyjnej
i zaznaczeniu jej powagi, co przeniosło się z kolei na liczbę osób obecnych na
protestach zorganizowanych niemal w całej Polsce. Wywołało reakcję również u jej
przeciwników poprzez zmuszenie oponentów do wyrażenia swojego sprzeciwu co
jest potwierdzeniem, że akcja internetowa nabrała na tyle realnych ram
przeniesienia w rzeczywiste działania i na tyle mocno zelektryzowana użytkowników
mediów społecznościowych, że konieczne było wyrażenie wobec niej sprzeciwu. Nie
należy również pomijać znaczącej roli influencerów – gwiazd telewizji, aktorów,
polityków czy artystów estradowych, których wsparcie dla akcji w znaczny sposób
nie tylko pozwoliło przebić się do głównego nurty dyskusji, ale dodatkowo nadało jej
legitymizacji.
Jednym ze sposobów na sukces prowadzenia akcji na platformach mediów
społecznościowych jest skupienie użytkowników wokół rozpoznawalnego hasła
unikalnego dla prowadzonej działalności. Również i podczas analizowanej sytuacji
skutecznie zidentyfikowano swoje działania wokół dwóch głównych haseł #czarny
protest oraz #białyprotest (oraz #bialyprotest). Wokół tagów głównych wykreowano
hasła identyfikujące czego akcja dotyczy np. w wypadku Czarnego protestu były to
tagi tematyczne odnoszące się do żądań #aborcja #invitro #dajmiwybór, tagi
wskazujące
na
charakter
wydarzenia
#ratujmykobiety
#strajkkobiet
#czarnyponiedziałek #jednapolska #strajkwszystkich oraz popularnym tagiem była
również angielska wersja #blackprotest. Biały protest natomiast kierował się tagami
#białyprotest #bialyprotest #czarnyprotest #stopaborcji #prolife #aborcja
#jestemzażyciem #kolorowyprotest #czarnyponiedziałek #ratujmykobiety.
Warto zaznaczyć, że pomimo iż dotychczas w opinii publicznej temat ciąży,
porodu, aborcji zarezerwowane było jako temat tabu i pojawiało się jako przymiot
typowo kobiecy, podczas dyskusji trudno mówić o wykluczeniu głosów / opinii
męskich. W dyskusjach odnośnie protestu kobiet i inicjatywy ustawodawczej
„Ratujmy Kobiety” nieznacznie przeważały kobiety w stosunku 60% do 40%
prowadzonych dyskusji. Natomiast w rozmowach odnośnie zakazu aborcji stosunek
kobiet i mężczyzn jest taki sam.
Ważnym wyznacznikiem dla prowadzenia tego typu komunikacji jest wskaźnik
interakcji. Ponad 19 milionów dla tagów Czarnego Protestu przepisów oraz 299 998
dla Białego protestu oraz liczba komentarzy – ponad pół miliona dla Czarnego
Protestu oraz niespełna piętnaście tysięcy dla Białego Protestu.
Czarny protest jest przykładem działań, które ze zrywu „cybernetycznego”
przerodziły się w ogólnopolski zryw niezadowolenia społecznego. O sukcesie
przeprowadzonej akcji świadczy osiągnięcie określonego celu politycznego –
odrzucenia projektu ustawy. Dodatkowym skutkiem bez wątpienia jest przeniesienie
zaangażowania w Czarny protest na kolejne działanie jakim było organizacja akcji
związanej z inicjatywą ustawodawczą, aktywizacja uczestników czynnych (zbieranie
podpisów pod projektem ustawy) oraz stałe informowanie i zbieranie sympatyków
(przekonywanie do poparcia). Czarny protest stał się również wyrazistym symbolem
rozpoczęcia debaty społecznej odnośnie równouprawnienia a logotyp akcji stał się
rozpoznawalnym znakiem ruchu. Bez wątpienia znaczenie dla narodzenia i rozwoju
ruchu miały osoby publiczne, celebryci czy politycy, a sama akcja doczekała się
dwukrotnego odnowienia manifestacji, w rok i dwa lata po jego wybuchu.

252

Wydarzenie to jest jednym z najlepiej przeprowadzonych akcji politycznospołecznych w Polsce. Warto przeanalizować jakie mogą być skutki dobrze
przeprowadzonej akcji mającej na celu wpłynięcie na opinię i nastroje społeczne
oraz co wydaję się kluczowe – przeniesienie osiągniętych skutków na realne
działania. Nie stanowi on oczywiście jedynego wydarzenia przeniesionego ze sfery
cyber do rzeczywistości, jednakże jego przykład może posłużyć do dalszej analizy.
Skutki społeczne prowadzonych działań online w zakresie
cyberaktywizmu
Zasadniczym skutkiem dobrze zorganizowanej akcji na portalach
społecznościowych jest wpływanie na poziom wiedzy użytkowników. Z punktu
widzenia społecznego media społecznościowe ogrywają bardzo istotną rolę
wpływając m.in. na możliwość wymiany informacji, edukacji w określonym zakresie
i konfrontowania opinii bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Rozwój wiedzy
może nastąpić poprzez swobodny dostęp do informacji i komentarzy w tym również
do tych publikowanych na oficjalnych profilach tradycyjnych mediów. Jednakże
oprócz wzbogacenia wiedzy należy zauważyć zjawisko pauperyzacji intelektualnej
związany z brakiem krytycznego podejścia do analizowanych treści oraz
przekazywaniem nieprawdziwych informacji, fake news oraz działaniami
propagandowymi i dezinformacją. Ilość informacji, które codziennie przekazywane
są poprzez platformy mediów społecznościowych wymusiło zmianę i uproszczenie
przekazywanych komunikatów. Dużą popularnością cieszą się przedstawienia
graficzne (tzw. memy), które stanowią duży problem pod względem ustalenia
prawdziwości przekazywanych przez nie treści. Konformizm oraz zasada
powszechnego dowodu słuszności (jeśli znajomi publikują określoną treść, istnieje
ryzyko, że zostanie uznane za treść prawdziwą) przyczyniają się do
rozpowszechniania
informacji
nieprawdziwych
lub
fałszywych.
Zatem
przeprowadzenie działań tego typu w zależności od intencji organizatorów wiąże się
zarówno pozytywnymi efektami dla stanu wiedzy jak i dokonywania zniekształceń,
zakotwiczania w dyskurs społeczny i polityczny nieprawdziwych wiadomości
i fałszywej narracji.
Trudno nie zauważyć oczywistego skutku jakim jest przeniesienie pozytywnych
emocji i działań rozumianych jako akcja społeczna, zbiórka pieniędzy czy podjęcia
działań w sprawie inicjatywy ustawodawczej na realne działania. Realizowanie
społecznych potrzeb komunikowania się oraz organizowania się wokół wspólnej
inicjatywy czy poglądów - prowadzenia akcji charytatywnych, nagłaśniania
problemów społecznych (np. przemoc, seksizm), organizowania się grup ludności
(sympatyków, mieszkańców określonego osiedla) czy propagowania wydarzeń
kulturalnych, realizowanych za pośrednictwem mediów społecznościowych dość
mocno uwidacznia rolę tych platform w nowoczesnym społeczeństwie
informacyjnym. Platformy te pełniąc role zarówno komunikacyjne jak i informacyjne,
dyskusyjne i rozrywkowe stanowią bardzo żyzny grunt do prowadzenia działań
mających na celu wpływanie na opinie publiczną, kreowanie stanu wiedzy na
określony temat czy wpływanie na nastroje społeczne. Jednakże z uwagi na
możliwość wprowadzenia do dyskusji odpowiednio przygotowanych wiadomości
(fake news), moderowanie dyskusją czy wywoływanie kłótni stanowi narzędzie
zarówno do łączenia jak i do dzielenia społeczeństwa wokół określonej sprawy,
zachęcania do podejmowania określonych działań przez grupy społeczne związane
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z działalnością destrukcyjną, radykalizowanie, nawoływanie do popełnienia
przestępstwa czy wpływanie na proces wyborczy. Funkcjonowanie użytkowników
jest zatem kolejnym obszarem do prowadzenia badań nad bezpieczeństwem oraz
stanowić powinien również obszar zainteresowania instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo państwa8.
Istotnym skutkiem z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
jest przeniesienie działań o założeniu destrukcyjnym ze „świata wirtualnego” na
„świat rzeczywisty”. Problematyczne z punktu widzenia funkcjonowania służb (ale
również organizatora wydarzenia) stanowią nie tylko wystąpienia nielegalne
z punktu widzenia prawa, ale także trudności w zidentyfikowaniu liczby osób
potencjalnie biorących udział w legalnych zgromadzeniach. W wypadku akcji
organizowanych poprzez kanały mediów społecznościowych trudno jest określić
potencjalną liczbę osób do której informacja o organizowanym wydarzeniu dotarła
i ile z nich realnie jest zainteresowane uczestnictwem i podjęciem działań
w rzeczywistości, poza wirtualnym poparciu dla akcji. Zjawisko to jest bardzo
widoczne na platformie Facebook, który w bardzo prosty sposób umożliwia
zorganizowanie „wydarzenia”, rozpowszechnić je oraz zaprosić kolejnych
użytkowników. Samo kliknięcie w przycisk „zainteresowany/a” czy „wezmę udział”
jest niewspółmierne z realnym współuczestnictwem. Niedookreślenie liczby osób
biorącej udział np. w proteście stanowi wyzwanie dla organizacji działań policji,
straży miejskiej czy ratownictwa medycznego.
Istotne z punktu widzenia normalnego funkcjonowania społeczeństwa jest
przeniesienie podziałów i negatywnych emocji z grup dyskusyjnych na
rzeczywistość. Zjawisko może być wynikiem negatywnego dyskursu prowadzonego
w sieci – np. wpuszczanie nieprawdziwych informacji w sieci odnośnie określonej
nacji, osobom czy grupom. Wielokrotnie wskazywany problem braku weryfikacji
źródeł oraz krytycznego pochodzenia do informacji, może skutkować wpływem na
postrzeganie oraz przenoszenie negatywnych emocji i działań na rzeczywistość.
Zjawisku towarzyszy również generalizacja i przenoszenie negatywnych cech na
podstawie wytworzonych stereotypów. Obecnie przykładami takich zjawisk jest
przyporządkowywanie sympatii do określonej partii na podstawie oglądanej telewizji,
czy wkładanie w rolę agenta obcego państwa z uwagi na brak krytycznego podejścia
do określonego państwa. Stereotypy budzą się zazwyczaj w wyniku radykalnego
i jednostronnego postrzegania, jednak ich funkcjonowanie oprócz niesprawiedliwego kategoryzowania może przyczynić się również do aktów agresji.
Zakończenie
Dotychczas każda próba narzucenia kontroli instytucjonalnej nad mediami
społecznościowymi kończyła się wyraźnym i głośnym sprzeciwem użytkowników.
Oburzeniem użytkowników i przeciwników politycznych skończyły się doniesienia
odnośnie wykorzystania danych użytkowników przy prowadzeniu kampanii
politycznych Donalda Trumpa, którego twarzą stała się firma konsultingowa
Cambridge Analitica. W Polsce podobnie została przyjęta informacja
Autorka ma na myśli wczesne wykrywanie zachowań radykalnych, organizowania się grup do
popełnienia czynu zabronionego, monitorowania zjawisk mogących przyczynić się do konieczności
zwiększenia ochrony (np. do określania potencjalnej liczby uczestników legalnej demonstracji),
wykrywania tzw. mowy nienawiści, nawoływania do popełnienia przestępstwa czy zachowań
przestępczych. Autorka nie jest zwolennikiem naruszania wolności słowa, inwigilacji obywateli i cenzury.
8
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o wykorzystaniu botów w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Wydaje się zasadne
przypuszczenie, że w niedalekiej przyszłości dogłębna analiza danych płynących
z platform społecznościowych, pozwoli na znaczne zwiększenie wykrywalności
przestępstw, określenie prawdopodobieństwa wystąpienia protestów społecznych
(w tym natężenia negatywnych emocji i obliczenie potencjalnej liczby osób biorących
w nich udział) oraz przewidywanie zjawisk związanych z tendencjami wyborczymi,
opiniami społeczeństwa w określonej tematyce. Nie należy również zapominać
o możliwości wykorzystania portali internetowych do ingerencji obcych rządów,
manipulacji nastrojami i opinią publiczną poprzez propagowanie określonych treści
(niekoniecznie posiadających odzwierciedlenie w faktach), moderowanie
dyskusjami w sieci czy wrzucanie spreparowanych informacji w ramach tzw. walki
informacyjnej.
Jak wykazują przykłady bardzo prawdopodobnego wykorzystania platform
społecznościowych do wrogich ingerencji obcych rządów, możliwa jest manipulacja
nastrojami i opinią publiczną poprzez propagowanie określonych treści
(niekoniecznie posiadających odzwierciedlenie w faktach), moderowanie
dyskusjami w sieci czy wrzucanie spreparowanych informacji9. Istotne z punktu
widzenia funkcjonowania służb jest konieczność monitorowania mediów
społecznościowych pod kątem wykrywania potencjalnych ognisk zachowań
radykalnych czy nielegalnych. Niezbędne jest również wykrywanie przestępstw
i określania liczby uczestników potencjalnego zgromadzenia. Wydaje się zatem, że
media społecznościowe oprócz pozytywnych aspektów ułatwiania komunikacji
międzyludzkiej, niosą ze sobą liczne, istotne z punktu widzenia normalnego
funkcjonowania społeczeństwa zagrożenia.
Streszczenie
Artykuł odnosi się do roli i znaczenia mediów społecznościowych w kontekście
wpływania na opinie i nastroje społeczne oraz możliwości manipulacji poprzez
propagowanie określonych treści, moderowanie dyskusjami w sieci czy wrzucanie
spreparowanych informacji. W treści odniesiono się również do pozytywnych
aspektów ułatwiania komunikacji międzyludzkiej oraz uwypuklono, istotne z punktu
widzenia normalnego funkcjonowania społeczeństwa zagrożenia.
Słowa kluczowe: Media społecznościowe, komunikacja społeczna, opinia
publiczna, nastroje społeczne
Summary
This paper discusses the role and significance of the social media and their
impact on the public opinion and social mood. What is more, it traces the plausible
options of manipulation through promoting the certain content, moderating
discussion on the Internet or spreading the fake news. The article rises also the
positive aspects of interpersonal communication. Last but not least, this paper
stressed the threats for the normally functioning society.
Key words: Social media, social communication, public opinion, social mood
Na ten moment trudno w sposób jednoznaczny udowodnić tego typu działalność. Przykłady podejrzeń
ingerencji obcego rządu w wybory w Stanach Zjednoczonych, referendum w Katalonii dot. uzyskania
niepodległości czy Wielkiej Brytanii w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej czy chociażby ingerowanie
w debatę publiczną odnośnie zasadności szczepień ochronnych pokazuje wyraźnie konieczność
uwzględnienia tego typu zagrożeń w narodowych strategiach bezpieczeństwa.
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Tomasz GRABSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydział Studiów Społeczny w Gliwicach
MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA BIAŁEGO WYWIADU PRZEZ SIECI
HANDLOWE W POLSCE
Mądrzy władcy i przebiegli dowódcy pokonują
przeciwników i dokonują wybitnych czynów,
ponieważ z wyprzedzeniem zdobywają wiedzę o wrogu.
Takiej wiedzy nie uzyskuje się od zjaw ani duchów,
nie na podstawie wniosków wypływających
z obserwacji różnych zjawisk pogodowych czy też Nieba;
zdobywa się ją wyłącznie od ludzi, ponieważ jest,
to wiedza o rzeczywistej sytuacji nieprzyjaciela.
Sun Tzu

Wstęp
Kradzież dokonywana w sklepach jest przyczyną sporych strat, jakie ponoszą
sieci handlowe w Polsce i na świecie. Straty, jakie ponoszą sieci handlowe na
świecie to ponad 128,5 mld dolarów w latach 2013-2014 co odpowiada 1,29 proc.
globalnej wartości sprzedaży1. Dlatego, warto szukać nowych możliwości
i rozwiązań przeciwdziałania kradzieżom i stratom z tego wynikającym w sieciach
handlowych.
W niniejszym artykule wyeksponowany zostanie temat, który wydaje się nie być
wykorzystywany przez sieci handlowe w kontekście zmniejszenia skali
dokonywanych kradzieży w Polsce. Biały wywiad, bo to o nim jest niniejszy artykuł,
może stać się kolejnym narzędziem do walki z kradzieżą w sklepach.
Biały wywiad, jako narzędzie do zdobywanie informacji jest znany od dawna,
lecz dopiero od kilkunastu lat zauważa się prawdziwy jego potencjał, głównie za
sprawą sieci internet. Analizując literaturę przedmiotu, nie można znaleźć
opracowań związanych z białym wywiadem w kontekście wsparcia sieci
handlowych, które starają się walczyć z kradzieżami w swoich placówkach
handlowych.
Celem przyjętym w artykule jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim
stopniu i w jaki sposób biały wywiad może wpłynąć na zmniejszenie kradzieży.
Odpowiedzi będziemy szukać w fachowej literaturze przedmiotu.
Biały, szary i czarny wywiad
Według B. Święczkowskiego biały wywiad często tłumaczony jako OSINT, czyli
Open Source Intelligence (otwarte źródła informacji lub często wywiad
jawnoźródłowy) to jedna z metod działania służb specjalnych polegająca na
uzyskaniu i monitoringu jawnych informacji przede wszystkim do celów analitycznoinformacyjnych służb2. Biały wywiad można również tłumaczyć jako zgromadzenie,
W Polsce sieci tracą rocznie ponad 1 mld dol. w wyniku kradzieży, https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/w-polsce-sieci-traca-rocznie-ponad-1-mld-dol-w wyn,112-14, (dostęp: 18.12.2018r.).
2
B. Święczkowski, Wykorzystanie tzw. białego wywiadu do działalności analityczno-informacyjnej Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, (w:) W. Filipowski, W. Mądrzejowski, Biały Wywiad, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2012, s. 165.
1

258

przetwarzanie i dalszą dystrybucję zdobytych informacji, które są ogólnodostępne
oraz jawne3. Bardzo istotnym jest tutaj, aby stwierdzić, iż biały wywiad jest legalnym
zdobywanie informacji jawnych i ogólnodostępnych co z kolei sprawia że z jego
dobrodziejstw mogą korzystać również firmy prywatne, jak i osoby fizyczne.
Niezwykle trafną definicję białego wywiadu przywołuje W. Mądrzejowski, który
twierdzi, że jest to, „uzyskiwanie, gromadzenie, weryfikowanie i przetwarzanie
informacji w oparciu o kominikaty funkcjonujące w oficjalnym obiegu publicznym,
powszechnie dostępne, mające określone źródło”4.
Aby zobrazować sobie możliwości białego wywiadu trzeba wiedzieć, że 80%
wszystkich informacji, jakie istnieją na świecie to właśnie informacje jawne
i ogólnodostępne5.
Czarny wywiad to z kolei metody zdobywania informacji zarezerwowane dla
służb specjalnych lub Policji, a firmy prywatne zdobywając tego rodzaju informacje
robią to nielegalnie, ponieważ jest to szpiegostwo6.
W potocznym słownictwie istnieje również tzw. szary wywiad, który plasuje się
pomiędzy białym a czarnym wywiadem. Szary wywiad stosuje podobne narzędzie
i techniki jak wywiad biały, lecz nie koniecznie sposoby zdobywania informacji są
etycznie poprawne. Do sytuacji takich należy skorzystanie z pomocy osób trzecich
(wywiad środowiskowy) 7. Informacje zdobyte w ten sposób nie są ogólnodostępne
i ich sposób nie koniecznie jest zgodny z przyjętą etyką białego wywiadu.
Jednocześnie działanie w ramach szarego wywiadu nie jest bezprawne.
Dogłębne poznanie białego wywiadu wymaga zapoznania się ze źródłami
informacji, z których są one pobierane. Źródło informacji musi spełniać pewne
kryteria, aby można je było zaliczyć do sfery białego wywiadu. Wydaje się, że
najbardziej trafnego stwierdzenia określającego źródła białego wywiadu formułuje
Wiesław Mądrzejowski, który mówi że przedmiotem penetracji w białym wywiadzie
są źródła powszechnie legalnie dostępne8. Czyli takie, do których każdy może mieć
swobodny dostęp oraz informacje w nich są jawne, tzn. nie są objęte np. ustawą
o informacjach niejawnych lub nie są tajemnicą przedsiębiorstwa.
Do źródeł białego wywiadu możemy zaliczyć m.in.:
Media drukowane:
 dzienniki,
 gazety wydawane przez przedsiębiorców,
 czasopisma wydawane przez przedsiębiorców, w tym wewnętrzne,
 czasopisma branżowe,
 dokumenty badawcze,
 literatura faktu, opiniotwórcza i słowniki,
 raporty,
K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2011, s. 49.
4
W. Mądrzejowski, S. Śnieżko, P. Majewski, Zwalczanie przestępczości, Warszawa: Editions Spotkania
2017, s.184
5
K. Turaliński, Etyczne i prawne aspekty działalności wywiadowczej w kontekście polskiego
ustawodawstwa (w:) Wywiad biznesowy, A. Bielska, P. Smółka (red.), Wydawnictwo Nieoczywiste 2017,
s. 64.
6
Techniki wywiadowcze – wywiad biały, szary i czarny, https://rynekinformacji.pl/techniki-wywiadowczebialy-czarny-szary-wywiad-detektyw-zdobywa-informacje/, (dostęp: 18.12.2018r.)
7
Tamże.
8
W. Mądrzejowski, S. Śnieżko, P. Majewski, tamże, s.183
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 dokumenty rządowe,
 reklamy.
Media rozgłoszeniowe:
 telewizja informacyjne,
 filmy dokumentalne,
 informacyjne rozgłośnie radiowe,
 radiowe programy dokumentalne i inne.
Media internetowe:
 internetowe wydania gazet i czasopism,
 blogi,
 portale społecznościowe,
 grupy dyskusyjne,
 komunikatory internetowe,
 encyklopedie internetowe,
 serwisy wideo,
 serwisy fotograficzne,
 strony internetowe organizacji pozarządowych,
 strony internetowe przedsiębiorców,
 rządowe strony internetowe,
 biuletyny informacji publicznej,
 newslettery,
 reklama internetowa,
 publikacje patentowe,
 rejestry domen,
 radiostacje internetowe,
 telewizje internetowe,
 mapy,
 zdjęcia satelitarne,
 zdjęcia lotnicze.
Bazy danych i katalogi:
 publiczne bazy danych statystycznych,
 bazy danych artykułów,
 komercyjne bazy danych,
 bazy danych bibliotek i księgarni,
 bazy danych filmów dokumentalnych,
 „białe strony” książek telefonicznych,
 „żółte strony” książek telefonicznych,
 internetowe wyszukiwarki osób,
 specjalistyczne wyszukiwarki,
 archiwa rejestrów domen.9
Wyżej wymienione źródła białego wywiady nie obejmują tzw.
niekonwencjonalnych źródeł. Do takich nietypowych źródeł mogą należeć ludzie.
Jak się okazuje „najlepszym i najbardziej efektywnym źródłem informacji są ludzie.
Uwielbiają opowiadać o sobie i udzielać wywiadów. Nieznana osoba z daleka
wypytuje o ich życie. O to, co lubią, czego nienawidzą, jak spędzają czas wolny
K. Liedel, T. Serafin, tamże, s. 62-63.
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i jakie książki ostatnio czytali” 10. Zatem można z całą stanowczością stwierdzić, iż
nietypowym źródłem będą właśnie ludzie, którzy mogą udzielać informacji
w określonym temacie. W tym miejscu należy zastanowić się, czy tego typu rozmowy
z osobami (nie na zasadzie czynności operacyjnych, ponieważ te są zarezerwowane
dla służb) są jeszcze białym wywiadem. Wydaje się, że nie ponieważ informacje
w ten sposób zdobyte nie są ogólnodostępne. Nie mniej jednak nie są to informacje
zdobyte nielegalnie. Dowodzi to fakty, iż jest to szary wywiad.
W części analitycznej niniejszego artykułu powyższe źrodła danych zostaną
poddane selekcji. W ten sposób wskazane zostaną tylko takie źródła, które mogą
zostać wykorzystane w zakresie tematyki artykułu.
Biały wywiad z racji swojej specyfiki ma okrojoną liczbę narzędzi, które może
wykorzystać w ramach swojej działalności. Podstawowymi narzędziami w pracy na
podstawie białego wywiadu są specjalistyczne programy oraz internet. Ilość danych,
jaka aktualnie jest możliwa do przetwarzania powoduje, że korzystanie
z dobrodziejstw programów komputerowych jest konieczne. Wśród programów
możemy wyróżnić narzędzia do analizy tekstu, narzędzia do monitorowania sieci,
narzędzia do gromadzenia informacji i itp.
Czy wykorzystanie białego wywiadu przez prywatne podmioty gospodarcze jest
legalne? Mowa tutaj o sieciach handlowych oraz firmach świadczących usługi
ochrony osób i mienia. Nie ma ku temu żadnych przeciwskazań, ponieważ z samej
definicji białego wywiadu informacje pozyskane za jego pomocą są legalne,
ogólnodostępne i jawne. Dlatego też gromadzenie takich informacji nie może
powodować złamania prawa. Naturalnie podczas całego procesu wywiadu musimy
pamiętać o innych regulacjach prawnych jak np. ustawie o ochronie danych
osobowych. Musimy pamiętać, że firmy prywatne, w przeciwieństwie do służb
specjalnych i innych instytucji publicznych, nigdy nie dysponowały specjalnymi
uprawnieniami w zakresie pozyskiwania informacji. Skutkiem braku dostępu do
informacji niejawnych jest właśnie stosowanie białego wywiadu11.
Sposoby dokonywania kradzieży w sieciach handlowych
Wśród osób zajmujących się na co dzień bezpieczeństwem na terenie obiektów
handlowych panuje stwierdzenie mówiące o tym, że sposobów kradzieży jest tyle,
ilu jest złodziei. Coś w tym jest, nie mniej jednak można wyróżnić kilka
wyróżniających się sposobów na dokonywanie kradzieży.
Sposoby dokonywania kradzieży:
1. do torby lub plecaka,
2. do kieszeni,
3. przeklejenie ceny,
4. ukrycie towaru w innym towarze,
5. nakrycie towaru innym towarem,
 kradzież przez wejście,
 kradzież przez wyjście ewakuacyjne,
V. Makarenko, Tajne służby współczesnego kapitalizmu, wydawnictwo Znak, Kraków 2008, s. 84.
B. Saramak, Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej: historia, praktyka,
perspektywy, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2015, s. 95.
10
11
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na stłuczkę lub pobicie,
„błąd kasjera”,
anulacja paragonu,
zwrot towaru,
i innych.

Większość wymienionych sposób nie wymaga tłumaczenia i też nie to jest
celem niniejszego opracowania. Owe sposoby zostały wymienione jedynie w celu
zobrazowania problemu, o czym więcej będzie w dalszej analizie.
Charakterystyka osób dokonujących kradzieży w sieciach handlowych
W celu dokonania szczegółowej charakterystyki złodziei należałoby
przeprowadzić badania na określonej próbie złodziei, z przyczyn formalnych wydaje
się bardzo trudne. Powodem jest brak zgody sieci handlowych na przeprowadzenie
tego typu badań. Policja również nie prowadzi tak szczegółowych statystyk, które
mogłyby posłużyć wnikliwym badaniom. Natomiast z kilkunastoletniej obserwacji
autora niniejszej pracy można założyć pewne prawidłowości. Z wieloletnich
obserwacji wynika, że nie ma znaczenia wiek osoby dokonującej kradzieży
z wyłączeniem osób do 10 roku życia i powyżej 70 roku życia. Natomiast w granicach
wieku od 10 lat do 70 lat nie ma przeważającej grupy. Znaczenie ma już płeć,
ponieważ zdecydowaną większość kradzieży dokonują mężczyźni.
Złodziei można również podzielić na 4 grupy pod względem profesjonalizmu
dokonywania kradzieży i należą do nich profesjonaliści, półprofesjonaliści, amatorzy
i osoby z przypadku. Profesjonaliści to osoby bardzo dobrze znające specyfikę
sklepu, zabezpieczeń oraz wiedzą jak działa ochrona fizyczna sklepu. Przychodzą
oni do sklepu z określonym zamiarem kradzieży danego asortymentu.
Półprofesjonaliści to osoby, które znają sposoby dokonywania kradzieży, nie mniej
jednak kradną bez wcześniejszego zaplanowania i rozeznania terenu. Amatorzy to
pozostałe osoby, które przychodzą z zamiarem kradzieży, lecz nie mają wiedzy
i rozeznania. Natomiast osoby z przypadku to klienci, którzy przyszli do sklepu bez
zamiaru kradzieży, lecz w trakcie pobytu na sali sprzedaży uznali, że jest ku temu
okazja.
Warto również zaznaczyć, że nie ma znaczenia pochodzenia i zawód złodzieja.
Jak się okazuje kradną osoby najwyższego zaufania publicznego, jak np. policjanci,
księża, lekarze i itp.12,13,14.
Najważniejszą sferą, jaka zdradza złodzieja nie jest jego wiek, pochodzenie,
zawód oraz płeć. Tym czym najbardziej powinny zainteresować się osoby dbające
o bezpieczeństwo na terenie placówek handlowych jest zachowanie złodzieja.
Sposób poruszania się i gesty osób przebywających na sali sprzedaży, ponieważ to
jest sygnał wzbudzający podejrzenie kradzieży.
Najgłupszy policjant w Polsce! Pod okiem kamery ukradł z sądu papier toaletowy i gaśnicę!,
https://expressilustrowany.pl/najglupszy-policjant-w-polsce-pod-okiem-kamery-ukradl-z-sadu-papiertoaletowy-i-gasnice/ar/833291, (dostęp: 18.12.2018r.)
13
Sępólno. Ksiądz ukradł wódkę w Biedronce, https://pomorska.pl/sepolno-ksiadz-ukradl-wodke-wbiedronce/ar/7215268, (dostęp: 18.12.2018r.)
14
Lekarz ukradł leki i schował w… majtkach, http://niezalezna.pl/64323-lekarz-ukradl-leki-i-schowal-wmajtkach, (dostęp: 18.12.2018)
12
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Działania jakie podejmują sieci handlowe w celu zmniejszenia skali
kradzieży
Sieci handlowe podejmują wiele działań, których celem jest zmniejszenie skali
kradzieży w sklepach. Jednym z podstawowych elementów jest wykonywanie
częstych inwentaryzacji posiadanego asortymentu. Jednym z celów inwentaryzacji
jest wykazanie ilości asortymentu, który został skradziony. Naturalnie
inwentaryzacja w sklepach pełni również inne ciekawe funkcje. Kolejnymi
działaniami, jakie wykonują sieci handlowe jest wynajmowanie firmy świadczącej
usługi ochrony osób i mienia, która to zatrudnia pracowników ochrony oraz
specjalistów ds. zapobiegania stratom. Pracownicy ochrony w połączeniu
z zainstalowanymi kamerami monitoringu wizyjnego są bardzo dobrym narzędziem
służącym udaremnianiu kradzieży.
Bardzo istotnym aspektem walki z kradzieżami jest ciągła współpraca
z jednostkami Policji, ponieważ skuteczność działań funkcjonariuszy Policji w dużej
mierze zależna jest od szybkości i skuteczności przekazywanych informacji ze
strony sieci handlowych, gdzie przykładem mogą być nagrania z kamery monitoringu
wizyjnego. Procedura taka powinna być maksymalnie uproszczona.
Rozważając stosowanie konkretnego zabezpieczenia trzeba pamiętać o tym,
że niemalże każde zabezpieczenie jest swego rodzaju utrudnieniem w dokonywaniu
zakupów dla klientów. Przykładem są tzw. kołowrotki w sklepach, które utrudniają
kradzież dokonywana przez wejście do sklepu. Większość sieci handlowych
w Polsce zrezygnowała z tej metody zabezpieczenia z uwagi na wygodę klienta
podczas wejścia do sklepu.
Wsparcie ze strony firm świadczących usługi ochrony osób i mienia jest jednym
z kluczowych elementów zabezpieczenie sklepu przed kradzieżą towaru. Agencje
ochrony są wynajmowane przez właścicieli sklepów głównie w celu ochrony przed
kradzieżami dokonywamymi przez klientów i pracowników. Klienci agencji ochrony
coraz bardziej stawiają na jakość świadczonych usług. Ze względu na brak
pracowników na rynku pracy sieci handlowe coraz większą uwagę zwracają na
jakość wykonywanych usług przez pracowników ochrony kosztem ich ilości.
Oznacza to, że pracowników może być mniej, ale muszą być np. mobilni, lepiej
wyszkoleni. Tego rodzaju podejście również skłania się ku temu, aby poszukiwać
nowych rozwiązań, którym może być biały wywiad.
Analiza możliwości wykorzystania białego wywiadu przez sieci handlowe
w Polsce
Na postawie zebranego materiału można dokonać wstępnej analizy
przydatności konkretnych źródeł informacji w białym wywiadzie z punktu widzenia
wykorzystania tychże informacji w celu ich przekształcenia w wiedzę. Dodatkowo
trzeba zastanowić się nad możliwością wykorzystania narzędzi białego wywiadu do
jego skuteczniejszego działania. Do określenia przydatnych źródeł w białym
wywiadzie należy zadać zasadnicze pytania, które pozwolą określić możliwości ich
wykorzystania. Poniższe pytanie często nurtują osoby odpowiedzialne za
przeciwdziałanie kradzieżom w sklepach.
A- Jakie są nowe sposoby dokonywania kradzieży?
B- Kto dokonuje kradzieży?
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C- Jakie są nowe możliwości i sposoby zabezpieczenia towaru?
D- Jakie są luki w procedurach panujących na sklepach?
E- Jaki jest aktualny stan prawny związany z wykroczeniami
i przestępstwami w tym temacie?
F- Jakie są nowe możliwości współpracy z organami odpowiedzialnym za
ściganie tego rodzaju wykroczeń lub przestępstw?
G- Który towar jest najczęściej kradziony?
H- Jaki jest cel kradzieży?
I- Kiedy kradzieże są dokonywane?
Odpowiadając na powyższe pytania możemy uzyskać informację, o tym które
źródła będą w tym przypadku istotne. Biorąc pod uwagę możliwości białego wywiadu
najistotniejszym jest pytanie o nowe sposoby dokonywania kradzieży. Tutaj
należałoby się zastanowić nad komunikacją złodziei w internecie, ponieważ mogą
oni posiadać swego rodzaju fora internetowe lub grupy dyskusyjne na portalach
społecznościowych i w ten sposób wymieniają się informacjami. Kolejnym źródłem
mogą być portale informacyjne lub dzienniki wydawane w formie elektronicznej,
gdzie dziennikarze publikujący informacje o kradzieżach w sklepach mogą
mimowolnie i nie zdając sobie z tego sprawy zdradzić informacje o nowym sposobie
kradzieży.
Przykładem może być informacja opublikowana na stronie naszamlawa.pl,
gdzie z informacji wynika, jak złodziej (oszust) dokonuje kradzieży 200 zł, w taki
sposób, że kasjerka nie jest w stanie wychwycić oszustwa. Nie bez znaczenia jest
tutaj pora dnia oraz kolega stojący za nim, który dodatkowo rozprasza uwagę
i również kradnie.15
W internecie często publikowane są informacje o nowych technologiach, które
ułatwiają zabezpieczenie towaru przed kradzieżą. Źródłem tego typu informacji
mogą być strony firm produkujących w tym zakresie, jak również fora internetowe,
gdzie użytkownicy bardzo chętnie wymieniają się często cenną informacją. Czasami
bywa tak, że użytkownik internetu publikując komentarz lub formę postu na portalach
społecznościowych nawet nie zdaje sobie sprawę, że odkrył nowe możliwości
przeciwdziałania kradzieżom w sklepie i itp.
Bardzo ważnym aspektem działań poprawiających bezpieczeństwo na
sklepach jest zwracanie uwagi na aktualny stan prawny związany z wykroczeniami
i przestępstwami. Zmiana w prawie może również oznaczać zmiany w procedurach
na sklepie, gdzie zmiany te mogą być pozytywne lub negatywne.
Nowe możliwości współpracy z organami odpowiedzialnym za ściganie tego
rodzaju wykroczeń lub przestępstw, to również bardzo ważne zagadnienie.
Ponieważ od skuteczności tychże organów zależy skala kradzieży. Formy
współpracy z organami państwowymi nie zawsze są takie same i należy szukać
nowych lepszych rozwiązań, którego celem będzie zmniejszenie ilości kradzieży.
Jak widać na część pytań odpowiedź można znaleźć w internecie, gdzie biały
wywiad czuje się jak ryba w wodzie. Nie mniej jednak działając w zakresie białego
wywiadu należy zastanowić się nad możliwością wykorzystania wspomnianych

A. Milewska, Uwaga! Nowy sposób kradzieży. Sklep z Mławy wyznaczył nagrodę,
https://naszamlawa.pl/wiadomosci/uwaga-nowy-sposob-kradziezy-sklep-z-mlawy-wyznaczyl-nagrode/,
(dostęp: 22.12.2018r.)
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wcześniej źródeł niekonwencjonalnych, które bezpośrednio nie są związane
z białym wywiadem, ponieważ nie są publiczne. Mowa tutaj o informacjach
zdobytych bezpośrednio od ludzi. Nadmienić tutaj należy, iż zwykła rozmowa
z człowiekiem nie jest działalnością operacyjno-rozpoznawczą. Bezpośrednim
źródłem informacji mogą być pracownicy sklepu, pracownicy ochrony, osoby
podejrzane o kradzież, a nawet zwykli klienci sklepu. Bardzo często jest tak, że
w trakcie ujęcia osoby podejrzanej o kradzież mienia w oczekiwania na patrol Policji
są bardzo rozmowne. W trakcie tego typu rozmowy np. pracownicy ochrony mogą
uzyskać wiele cennych informacji o sposobach, celach oraz tendencjach
w kradzieżach. Z kolei pracownicy sklepu mogą zdradzać informacje o innych
aspektach kradzieży.
Na pozostałe pytania takie jak kiedy towar jest kradziony, jakiego rodzaju
asortyment jest kradziony oraz kto dokonuje kradzieży sklepu mogą odpowiedzieć
poprzez sprawdzenie swoich baz danych, oraz poprzez prowadzenie statystyk ujęć.
Co nie oznacza, że z internetu takich informacji nie można uzyskać.
Podsumowanie
Niniejszy artykuł jest wyłącznie wstępem do jeszcze niezbadanego terenu jakim
jest wykorzystanie białego wywiadu w zwalczaniu kradzieży w sieciach handlowych
w Polsce. Natomiast na jego podstawie można wnioskować, że biały wywiad może
odegrać istotną rolę takowym przeciwdziałaniu. Na podstawie artykułu możemy
wysnuć twierdzenie, że biały wywiad jest przydatny, lecz jakie byłyby koszty
prowadzenia i czy owe koszty nie przewyższyły by strat. Być może byłoby tak, że
koszt prowadzenia tego rodzaju operacji byłby znacznie wyższy niż jego efekty.
W takim przypadku muszą wystarczyć standardowe metody działań.
Kolejną kwestią jest możliwość wykorzystania źródeł, jakimi są ludzie, lecz
w tym przypadku nie możemy mówić o czystym białym wywiadzie, lecz z technikami
z zakresu szarego wywiadu.
Streszczenie
Artykuł dotyka kwestii wykorzystania białego wywiadu w celu przeciwdziałania
kradzieżom w sklepach. W pierwszej kolejności opisany jest biały, szary oraz czarny
wywiad, a następnie zobrazowana jest specyfika dokonywania kradzieży w sieciach
handlowych z artykułami spożywczymi w Polsce. Na koniec w artykule dokonywana
jest analiza możliwości zastosowania białego wywiadu w kontekście kradzieży
w oparciu o literaturę przedmiotu białego wywiadu.
Słowa kluczowe: Biały wywiad, szary wywiad, czarny wywiad, sklepy, sieci
handlowe, kradzież, złodzieje
Summary
The article touches on the use of white intelligence, to counter theft in markets.
In the first place, there is a description of white, gray and black intelligence, and then
the specificity of making thefts in retail chains with food products in Poland is
illustrated. Finally, the article analyzes the possibility of using white intelligence in
the context of theft based on the literature of the white intelligence subject.
Key words: White intelligence, gray intelligence, black intelligence, shops,
retail chains, thefts, thieves
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CELIAKIA (CHOROBA TRZEWNA) - OBJAWY, PRZYCZYNY ORAZ METODY
LECZENIA
Choroby glutozależne jak celiakia, nieceliakalna nadwrażliwość na gluten oraz
alergia na gluten to schorzenia układu pokarmowego, jak również poza nim, które
przez lata nadal budzą duże zainteresowanie badaczy. Według naukowców celiakia
jako choroba trzewna nie jest występującą w naturze aberracją, lecz naturalną
pozytywną selekcją, która pojawiła się tysiąc lat temu 1. Obecnie w odniesieniu do
badań szacuje się, że choroba ta występuje co najmniej dwa do pięciu razy częściej.
Artykuł ma na celu przybliżenie epidemiologii, patogenezy, czynników sprawczych,
objawów i diagnostyki celiakii oraz metod jej leczenia. Próba przybliżenia tematu
który z biegiem czasu zyskuje na coraz większej popularności z racji istotnie
wzrastającej świadomości schorzeń i objawów, które dotykają pacjentów
gastroenterologicznych.
Celiakia
Celiakia (choroba trzewna) to trwająca całe życie immunologiczna choroba
o podłożu genetycznym, charakteryzująca się nietolerancją glutenu. Działający
toksycznie gluten prowadzi do zaniku kosmków jelita cienkiego, maleńkich wypustek
błony śluzowej, które zwiększają jego powierzchnię i są odpowiedzialne za
wchłanianie składników odżywczych. „W efekcie toksycznego działania glutenu
wchłanianie pokarmu jest upośledzone, co prowadzi do wystąpienia różnorodnych
objawów klinicznych”2. Istotę choroby stanowi trwała nietolerancja na białka zbóż,
jakim jest gluten. „Gluten jest to substancja białkowa, w skład której wchodzą
gliadyna”3. Produkty które zawierają gluten to między innymi mąka pszenna, mąka
żytnia, owies, makarony zwykłe, pieczywo (biały i razowy), bułki, kasze, ciasta,
wszelkie produkty na bazie maki pszennej. „Gluten jest głównym pojedynczym
czynnikiem środowiskowym inicjującym rozwój celiakii”4. Dotychczas celiakia była
schorzeniem przypisywanym przede wszystkim dzieciom. Początek był
charakterystyczny i związany z wprowadzeniem do diety produktów zawierających
gluten. Celiakia jako choroba autoimmunologiczna , ukazuje się w odpowiedzi
immunologicznej organizmu na enzym- tkankowej trasglutaminazie, która jest
autoantygenem. Przebieg choroby u dzieci bywa gwałtowny. U dorosłych można
wnioskować, iż choroba może przebiegać w trzech postaciach: postaci jawnej,
niemej oraz utajonej. Postać jawna, która bardzo często jest określana mianem
pełnoobjawowej ze względu na charakterystyczne i przewlekłe objawy jakimi jest
Venesson J., Jak współczesna pszenica nas zatruwa, Wyd. Vital Gwarancja zdrowia, Białystok 2017.
Jarosz M. Jarosz M. , Wierzejska R., Celiakia. Porady lekarzy i dietetyków. Wyd. PZWL, Warszawa,
2014.
3
Santora D., Bochen K., Prystupa A., Pietraszek J., Mosiewicz J., Schabowski J., Celiakia- choroba nie
tylko dziecięca. Family Medicine& Primary Care Review 2011, 13,1.
4
Green PH., Cellier C., Celiac disease. N Engl J Med 2007; 357(17): 1731-1743.
1
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biegunka, bóle brzucha, wzdęcia, utrata masy ciała, jak również ogólna męczliwość,
a także niedokrwistość, osteoporoza, osteopenia, zmiany skórne, zmiany
hormonalne. Postać niema nazywana również ubogo objawową lub skąpo
objawową, w której chorobę diagnozuję się na podstawie obrazu błony śluzowej
jelita i typowych zmian dla choroby trzewnej. Postać utajona tzw. latentna
rozpoznawana tylko poprzez dokonanie biopsji jelita cienkiego i stwierdzenie
obecności przeciwciał antyendomysialnych w klasie IgA5.
Symptomatologia
„W obrazie klinicznym, objawy celiakii zarówno u dorosłych i dzieci to np. bóle
brzucha, wzdęcia, luźne stolce, tzw. objawy brzuszne, objawy opóźnionego rozwoju
somatycznego, brak łaknienia, a co za tym idzie, niedożywienie, wyniszczenie,
powiększenie obwodu brzucha, zmiany w zachowaniu” 6. „Biegunka w przebiegu
celiakii może w ogóle nie występować, lub pojawiać się okresowo lub w rzadkich
przypadkach może występować skłonność do zaparć”7. Pojawiające się zaburzenia
rytmu wypróżnień , pojawiające się wzdęcia oraz dyskomfort szeroko rozumiany
z jamy brzusznej bardzo często bywa rozpoznany mylnie i zdiagnozowany jako
zespół jelita drażliwego. U osób z celiakią mogą pojawić się także zmiany skórne,
opóźnienia pokwitania, zaburzenia emocjonalne (drażliwość, trudności w skupieniu,
apatia).Często podstawą do badań przesiewowych jest występowanie: chorób
przewlekłych jak np. cukrzyca typu 1, chorób tarczycy, hipoplazji szkliwa zębowego,
owrzodzenia jamy ustnej, tzw. afty, które często nawracają, zaburzeń psychicznych
(np. schizofrenia ), nowotworów jelita cienkiego. Jako następstwo zaburzeń we
wchłanianiu i trawieniu u osób z celiakią występują: niedokrwistość z niedoboru
żelaza, niedobory białka, kwasu foliowego, niedobory witamin, wtórna nietolerancja
dwucukrów, a także alergia na pokarmy. Późno zaczęte leczenie powoduje
objawy przewlekłego niedożywienia, a dokładniej niedoboru wzrostu, opóźnienia
wieku kostnego, skrzywienia kręgosłupa, niedokrwistości niedobarwliwej,
zanikowego nieżytu żołądka, krzywicy.
Etiologia
Celiakia jest chorobą o nieustalonej etiologii, a jej wystąpienie wyjaśnia kilka
hipotez tłumaczących mechanizm prowadzący do uszkodzenia błony śluzowej jelita
cienkiego. Jedna z przyczyn celiakii jest rozpatrywana w oparciu o tzw. teorię
toksyczną. Hipotezą tej teorii jest istnienie zaburzeń enzymatycznych, tzw.
dysenzymatozy, która odpowiedzialna jest za nieprawidłowe trawienie glutenu. Ten
w swojej formie nierozłożonej wykazuje działanie toksycznie na enterocyty (komórki
jelitowe)8. O immunologicznym podłożu celiakii świadczy produkcja przez organizm
przeciwciał przeciwgliadynowych (wykrywanych w badaniu krwi) oraz obecność
w błonie śluzowej jelita cienkiego nacieków limfocytarnych z przewagą komórek T.
Drugą z hipotez braną pod uwagę w etiologii celiakii może być hipoteza autoagresji
Cybulska A., Nekanda-Trepka A., Choroby jelita cienkiego – znaczenie żywienia w etiopatogenezie
i leczeniu, Borgis - Nowa Medycyna, 10/1999.
6
Konturek S., Gastroenterologia i hepatologia kliniczna. Wyd.5 PZWL. Warszawa, 2006.
7
Santora D., Bochen K., Prystupa A., Pietraszek J., Mosiewicz J., Schabowski J., Celiakia- choroba nie
tylko dziecięca. Family Medicine& Primary Care Review 2011, 13,1.
8
Grzymisławski M., Stankowiak-Kulpa H., Włochal M., Celiakia — standardy diagnostyczne
i terapeutyczne 2010 roku, Via medical Journal, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2010;1(1):12-21.
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organizmu. Autoagresja jest to zjawisko polegające na zaistnieniu odpowiedzi
immunologicznej przeciwko własnym, prawidłowym komórkom organizmu.
W surowicy chorego na celiakię wykrywane są specyficzne przeciwciała, np. IgAEMA, IgA-ARA, współistniejące z innymi chorobami autoagresyjnymi, np.
z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, toczniem układowym, sarkoidozą.
Autoagresja i teoria toksyczna to nie jedyne przyczyny celiakii. Celiakia może mieć
również inne źródło. Na rozwój celiakii mogą mieć wpływ także predyspozycje
genetyczne. „Zostało wykazane istnienie ścisłego związku między celiakią,
a antygenami zgodności tkankowej HLA-DR3 i/lub DR7, DC3, HLA-B8”9. Dzięki
stałym postępom badań i obserwacji klinicznych wiemy dziś, że celiakia jest nie tylko
chorobą jelit, ale też całego ustroju. Wywołana jest przez genetycznie
uwarunkowaną nieprawidłową odpowiedź immunologiczną organizmu na
spożywany gluten. Rozwój celiakii jest więc wynikiem współdziałania czynników
immunologicznych, genetycznych, oraz środowiskowych.
Epidemiologia
Badania dowodzą, że na celiakię cierpi przynajmniej 1% populacji, także
w Polsce. „Co więcej, pojawiają się pierwsze doniesienia mówiące o tym, iż częstość
występowania celiakii ciągle wzrasta (np. prace badaczy z Finlandii oceniają
występowanie choroby trzewnej w tym kraju na ok. 2,5%)”10. Dane dotyczące
statystyki choroby różnią się w zależności od regionu świata, z którego pochodzą co
wynika z różnych czynników: genetycznych, środowiskowych oraz diagnostycznych.
Wydaje się, iż jest to związane z coraz większym spożyciem glutenu (m.in.
korzystaniem z wysoko glutenowych odmian zbóż i zmianą nawyków żywieniowych)
oraz coraz lepszą wykrywalnością choroby. „ Obecnie 60% nowo rozpoznanych
przypadków celiakii dotyczy osób dorosłych (szczyt zachorowań przypada na 3. I 4.
dekadę życia), spośród których 15-20 % ma ponad 60 lat”11. Z piśmiennictwa oraz
badań wynika, że częściej dotyczy celiakia kobiet, stanowiąc aż 70% chorych
zdiagnozowanych. „Około 70% pacjentów z nowo zdiagnozowaną celiakią nie
prezentuje objawów z przewodu pokarmowego”12. W Polsce na chorobę trzewną
zapada około 400 tysięcy osób, a tylko 3-5% ma tego świadomość. Jest to
porównywane do góry lodowej, gdzie rozpoznane przypadki stanowią jej
wierzchołek, a zdecydowana większość to nierozpoznane przypadki celiakii.
Diagnostyka
W celu zdiagnozowania celiakii zalecane jest wykonanie badań serologicznych
na obecność w surowicy krwi: przeciwciał przeciwretikulinowych (ARA) w klasie IgA
i IgG; przeciwciał przeciwgliadynowych (AGA) w klasie IgA i IgG; przeciwciał
przeciwko endomysium (EMA) w klasie IgA i IgG - przeciwciała te uważane są za
bardzo czuły (100 proc.) i swoisty, bo aż w 99 proc., marker choroby; wykrytych
niedawno przeciwciał w klasie IgA przeciwko transglutaminazie tkankowej. Objawy
związane z celiakią będą również widoczne w badaniu endoskopowym. Endoskopia
górnego odcinka przewodu pokarmowego umożliwia ocenę dwunastnicy, która
9

Konturek S., Gastroenterologia i hepatologia kliniczna. Wyd.5 PZWL. Warszawa, 2006.
Konińskiej G., Marczewskiej A., Źródlak M., Celiakia i dieta bezglutenowa praktyczny poradnik, Wyd.
VIII, Warszawa 2012.
11
Guandalini S, Setty M., Celiac disease. Curr Opin Gastroenterol 2008; 24(6): 707-712.
12
Green PH, Cellier c. Celiac disease. N Engl J Med 2007; 357(17): 1731-1743.
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stanowi początkowy odcinek jelita cienkiego. Objawy endoskopowe celiakiiwygładzenie i zmniejszenie liczby fałdów błony śluzowej dwunastnicy, ich
karbowanie(ubytki lub wcięcia na ich szczytach) oraz grudkowy wygląd błony
śluzowej nie są wystarczająco czułe13. Na chorobę trzewną może wskazywać
spłaszczenie lub zanik fałdów błony śluzowej, jej nierówna powierzchnia czy
przeświecanie naczyń krwionośnych. Biopsja jest podstawą w rozpoznaniu celiakii,
badania serologiczne nie mogą jej zastąpić. Ogromną zaletą badania
endoskopowego jest możliwość pobrania kilku wycinków z różnych miejsc do
badania mikroskopowego, co daje odpowiedź na pytanie, czy występuje zanik
kosmków jelitowych. Rozpoznanie zaniku kosmków jest konieczne w rozpoznaniu
celiakii. Z celiakią jest też związany stan zapalny błony śluzowej jelita. „Zmiany
w błonie śluzowej ocenia się według skali Marshala lub zmodyfikowanej skali
Marshala, w której bierze się pod uwagę liczbę śród nabłonkowych limfocytów T na
100 erytrocytów, architekturę i stopień zaniku kosmków jelitowych oraz wygląd krypt
jelitowych”14. Skala zakłada 4 stopnie w których stopień 0- charakterystyczny jest dla
obrazu prawidłowej błony śluzowej jelita. „Stopień 1 charakteryzuje się zwiększonym
odsetkiem śród nabłonkowych limfocytów(> 30%), stopień 2- zwiększona obecność
komórek zapalnych oraz wzrost proliferacji komórek krypt jelitowych z zachowaną
architekturą kosmków jelitowych, stopień 3 – łagodna (A), umiarkowana (B),
subtotalna lub totalna atrofia kosmków jelita cienkiego. Stopień 4 - ukazuje obraz
całkowitej hipoplazji błony śluzowej jelita cienkiego” 15. Wszelkie powikłania
w następstwie celiakii wynikają z niedoborów na wskutek żywienia. Wyniszczenie
śluzówki jelita cienkiego w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia wydzielania
hormonów pankreatotropowych, jak sekretyna i cholecystokinina (CCK), a to ma
znaczący wpływ na zmniejszenie wydzielania przez trzustkę enzymów trawiennych
oraz zmniejszenie dopływu żółci do dwunastnicy. Konsekwencją tego dochodzi do
zaburzenia wchłaniania zarówno białek, tłuszczów jak również witamin z grupy A, D,
E, K.
Leczenie
Leczenie choroby trzewnej opiera się dożywotnim stosowaniu diety
bezglutenowej. „ Jest to dieta eliminacyjna, oznacza więc całkowite i stałe
wyeliminowanie produktów i potraw zawierających ziarna pszenicy, jęczmienia, Zyta
czy owsa, chociaż w tym ostatnim przypadku można spotkać różne opinie na temat
szkodliwości prolamin owsa dla chorych na celiakię” 16. Należy jednak pamiętać, aby
wykluczyć całkowicie gluten włącznie z ukrytymi źródłami glutenu jak: jogurty, zupy
proszku, ketchupy, alkohole, wszelkie produkty przetworzone. Dlatego też na rynku
pojawiają się produkty zarówno polskich, jak i zagranicznych firm oferujące produkty
bezglutenowe z licencjonowanym znakiem przekreślonego kłosa.” Znak ten został
stworzony około 50 lat temu przez brytyjskie stowarzyszenie Coeliak UK” 17. Od 2007
Strzeszyński L.: Rozpoznawanie i leczenie celiakii u dorosłych według wytycznych British socjety of
Gastroenterology 2014. Med. Prakt., 2014; 12: 61-70, 77.
14
Santora D., Bochen K., Prystupa A., Pietraszek J., Mosiewicz J., Schabowski J., Celiakia- choroba nie
tylko dziecięca. Family Medicine& Primary Care Review 2011, 13,1.
15
Guandalini S, Setty M., Celiac disease. Curr Opin Gastroenterol 2008; 24(6): 707-712.
16
Hęś M., Jędrusek- Golińska A., Górecka D., Kobus- Cisowska J., Zając M., Badanie wiedzy żywieniowej
osób z celiakią i uczuleniem na gluten z terenu Poznania, Probl Hig Epidemiol 2013, 94(2): 389-392.
17
Konińska G., Marczewska A., Sabak- Huzior P., Źródlak M., Celiakia i dieta bezglutenowa. Praktyczny
podręcznik. Wyd XII, Warszawa, 2017.
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roku Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej otrzymało
upoważnienie do udzielania licencji na używanie Przekreślonego Kłosa na terenie
Polski. Natomiast dozwolone jest spożywanie mąki ryżowej, kukurydzianej, sojowej,
ziemniaczanej, wszelkich produktów bezglutenowych oraz tych oznaczonych
przekreślonym kłosem na opakowaniu.
Około 85% pacjentów dobrze reaguje na dietę bezglutenową, jednak
regeneracja kosmków może trwać od 3 do 12 miesięcy18. Powrót do zdrowia można
monitorować poprzez oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw gliadynie lub
endomysium w surowicy krwi. Bardzo częsta przyczyna braku poprawy może być
świadome lub nieświadome nieprzestrzeganie zaleceń w odniesieniu do diety
bezglutenowej. Przyczyną braku poprawy może być także nieodwracalna hipoplazja
błony śluzowej w przebiegu długotrwale nieleczonej choroby19.
Nieustanie trwają badania nad wprowadzeniem leków, które mogłyby znaleźć
zastosowanie w leczeniu celiakii. Larazotyd czyli inhibitor zonuliny (białka
zwiększającego przepuszczalność błony śluzowej jelita)to jeden z leków, którego
zadaniem miałoby być zmniejszenie dysfunkcji bariery jelitowej, a tym samym
obniżenie zapalenia u chorych z celiakia 20. Istotna jest kwestia szybkiej
i jednoznacznej diagnozy, rozpoznana choroba trzewna wraz z zastosowaniem
leczenia daje duże rokowanie dla pacjentów na prowadzenie normalnego trybu
życia, prace zawodową oraz założenie rodziny.
Streszczenie
Celiakia (choroba trzewna) to trwająca całe życie immunologiczna choroba
o podłożu genetycznym, charakteryzująca się nietolerancją glutenu. Istotę choroby
stanowi trwała nietolerancja na białka zbóż, obecnych w pszenicy, jęczmieniu, życie
oraz owsie. Odkrywcą celiakii uznaje się brytyjskiego lekarza Samuela Gee, który
w 1887 r. opublikował szczegółowy opis tej choroby. Celiakia początkowo była
przypisywana dzieciom, natomiast z biegiem lat oraz badań można stwierdzić, iż jest
to choroba występująca zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Głównym czynnikiem
przypisywanym pojawienie się choroby jest predyspozycja genetyczna, badania na
przełomie ostatnich lat pokazują, iż przyczyna może być również defekt błony
śluzowej jelita cienkiego w konsekwencji błona jelita cienkiego staje się
przepuszczalna, wyniku czego gluten wchodzi w reakcję z komórkami
odpornościowymi w organizmie powodując odpowiedź autoimmunologiczną, która
przyczynia się do pojawienia objawów choroby. Artykuł ma na celu przybliżenie
epidemiologii, patogenezy, czynników sprawczych, objawów i diagnostyki celiakii
oraz metod jej leczenia.
Słowa kluczowe: celiakia, gluten, choroba autoimmunologiczna, dieta
Summary
Celiac (visceral disease) is a life-long immunological disease with a genetic
basis, characterized by gluten intolerance. The essence of the disease is permanent
intolerance to the cereal proteins present in wheat, barley, rye and oats. The
Ziółkowski B. Celiakia dorosłych. Prz Lek 2005; 3: 125-130.
Santora D., Bochen K., Prystupa A., Pietraszek J., Mosiewicz J., Schabowski J., Celiakia- choroba nie
tylko dziecięca. Family Medicine& Primary Care Review 2011, 13,1.
20
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u osób z chorobą trzewną, Forum Medycyny Rodzinnej 2015, tom 9, nr 6, 447-455.
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discoverer of celiac disease is considered a British doctor Samuel Gee, who in 1887
published a detailed description of the disease. Celiac disease was initially attributed
to children, while over the years and studies it can be concluded that it is a disease
occurring in both children and adults. The main factor attributed to the emergence of
the disease is genetic predisposition, research at the turn of recent years show that
the cause may also be a defect of the mucous membrane of the small intestine as
a consequence of the small intestine membrane becomes permeable, resulting in
gluten reacts with immune cells in the body causing autoimmune response that
contributes to the appearance of disease symptoms. The article is outline to the
epidemiology, pathogenesis, causative factors, symptoms and diagnosis of celiac
disease and methods of its treatment.
Key words: celiac disease, gluten, autoimmune disease, diet
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Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wydział Zarzadzania
ZARZADZANIE KARIERĄ NA PRZYKŁADZIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
Wstęp
W literaturze nauki o zarządzaniu i jakości stosunkowo dużo miejsca poświęca
się problematyce rozwoju kadr w organizacji. W tym kontekście coraz więcej też
mówi się o zarządzaniu karierą żołnierzy zawodowych sił zbrojnych. Stąd
przedmiotem opisywanych własnych badań było zarządzanie karierą żołnierzy
zawodowych sił zbrojnych, natomiast celem badań jest analiza ścieżek rozwoju
kariery żołnierza zawodowego oraz stopnia jego zadowolenia z obecnie pełnionej
służby. Nie pretendujemy do roli poradnika, artykuł jest tylko przeglądem,
skierowanym do zainteresowanych ogólnie kwestiami karier, ilustracją ze
środowiska w którym problem ten – naszym zdaniem - jest przykładnie unormowany,
i dlatego może mieć pewne wartości poznawcze.
1. Uwarunkowania formalne kariery wojskowej
Warunkiem wydania decyzji dotyczącej wyznaczenia żołnierza zawodowego na
wyższe stanowisko służbowe wraz z objęciem obowiązków na tym stanowisku jest
uprzednie wydanie decyzji na temat mianowania przez uprawniony organ na stopień
wojskowy, który odpowiada stopniowi etatowemu stanowiska służbowego, na jakie
ma być wyznaczony dany żołnierz. Minister Obrony Narodowej mianuje na stopnie
wojskowe w korpusie oficerów zawodowych, z wyjątkiem stopni wojskowych
generałów (admirałów) i stopnia wojskowego podporucznika (podporucznika
marynarki). Organ właściwy do wyznaczenia żołnierza zawodowego mianuje na
stanowisko służbowe lub organ, któremu podlega dana szkoła podoficerska,
mianując tym samym na stopnie wojskowe w korpusach podoficerów zawodowych
i szeregowych zawodowych. Organy, które uczestniczą w procesie kwalifikowania
oficerów do mianowania na wyższy stopień wojskowy, muszą uwzględniać równy
dostęp żołnierzy do wyższych stanowisk służbowych. Dyrektor Departamentu Kadr
MON po przeprowadzeniu kwalifikacji przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej
wniosek odnośnie mianowania oficera zakwalifikowanego do mianowania na kolejny
wyższy stopień wojskowy. W przypadku mianowania żołnierza na wyższy stopień
wojskowy przez Ministra Obrony Narodowej dyrektor DK MON przesyła decyzję
o mianowaniu do organu właściwego celem wyznaczenia na stanowisko służbowe.
W przypadku mianowania szeregowego lub podoficera na wyższy stopień wojskowy
w związku z wyznaczeniem go na wyższe stanowisko służbowe powyższe przepisy
stosuje się analogicznie1.
Czynności, określone dla dyrektora DK MON, powinny realizować organy
właściwe do wyznaczenia szeregowego lub podoficera na stanowisko służbowe.
W związku z wyznaczeniem na wyższe stanowisko służbowe organ właściwy do
wyznaczania na stanowisko służbowe lub mianowania przed wyznaczeniem na
1

A. Michaluk, J. Kacała, Zarządzanie karierą żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP – stan aktualny
i kierunki doskonalenia, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2013, nr 4, s. 141-142.
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równorzędne stanowisko służbowe lub przed mianowaniem na wyższy stopień
wojskowy może poddać badaniom kompetencyjnym wybranego żołnierza. Badanie
kompetencyjne może obejmować rozmowy indywidualne testy lub w zakresie
wymagań stawianych na stanowisku służbowym, na które ma być wyznaczony dany
żołnierz. Zanim dojdzie do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe od
stopnia etatowego pułkownika (lub komandora) organ właściwy do wyznaczania na
stanowisko służbowe ma prawo zasięgnąć opinii organów Żandarmerii Wojskowej,
bądź uzyskać od prokuratora wojskowego informację na temat tego, czy przeciwko
temu żołnierzowi jest prowadzone postępowanie przygotowawcze, a gdy mowa jest
o oficerach korpusu osobowego medycznego – dodatkowo zasięga się opinii
Wojskowej Izby Lekarskiej. W drodze decyzji na stanowisko służbowe wyznacza się
żołnierza zawodowego, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, a w zależności od
wymaganych kwalifikacji zawodowych, które zostały określone w karcie opisu
stanowiska służbowego, a także stosownie do posiadanej oceny w opinii służbowej.
Natomiast w przypadku żołnierza zawodowego w służbie stałej stanowisko służbowe
wyznacza się także od ustalonej dla niego indywidualnej prognozy przebiegu
zawodowej służby wojskowej2.
Przy czym określenie indywidualnej perspektywy dotyczącej przebiegu
zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego w służbie stałej ma miejsce na
podstawie modelu przebiegu służby. W poszczególnych korpusach osobowych
modele przebiegu służby (w grupach osobowych) uaktualniają i opracowują osoby,
które posiadają kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy
osobowej), a które zostają wskazane przez Ministra Obrony Narodowej. Żołnierz
zawodowy ma możliwość pełnienia zawodowej służby wojskowej na tym samym
stanowisku służbowym, lecz nie więcej niż dwie kadencje, jeżeli zajmuje stanowisko
dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym
komórki tworzącej Sztab Generalny Wojska Polskiego bądź jeśli pełni służbę na
stanowisku, jakie zostało zaszeregowane od stopnia etatowego majora (komandora
podporucznika), w którego nazwie musi występować określenie „dowódca” 3.
Wyznaczenie na wyższe stanowisko oficera zawodowego może nastąpić
zależnie od wolnych stanowisk służbowych, jak również od ogólnej oceny dobrej lub
bardzo dobrej w opinii służbowej. Co istotne, okres zajmowania stanowiska
służbowego o tym samym stopniu etatowym wynosi minimum trzy lata. Jeżeli do
głosu dochodzą wówczas potrzeby Sił Zbrojnych, okres ten może zostać skrócony,
jednak będzie wtedy wynosić nie mniej niż osiemnaście miesięcy. W przypadku
uzyskania w opinii służbowej ogólnej oceny dostatecznej przez oficera zawodowego,
pełniącego zawodową służbę wojskową, wyznacza się go na to samo lub
jakiekolwiek inne równorzędne stanowisko służbowe, a ewentualnie może zostać
zwolniony z zawodowej służby wojskowej 4.
Natomiast wyznaczenie na wyższe stanowisko służbowe podoficera
zawodowego może nastąpić w zależności od okresu zajmowania dotychczasowego
stanowiska, zależnie od wolnych stanowisk, jak również od ogólnej w opinii
R. Wolniak, Wybrane problemy profesjonalnego zarządzania karierą pracowników, „Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie” 2017, z. 2, s. 10-11.
3
A. Jarosik-Michalak, Zarządzanie karierą z perspektywy jednostki i organizacji, „Marketing i Zarządzanie”
2018, nr 1, s. 127.
4
J. Baran, Rola i zadania żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w misji Międzynarodowych Sił Wsparcia
Bezpieczeństwa w Afganistanie jako Police Advisory Team, [w:] Żandarmeria wojskowa (policja
wojskowa) w ramach misji międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa w Afganistanie, pod red. M.
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służbowej oceny dobrej lub bardzo dobrej, a także od odbycia stosownego
szkolenia, kursu lub specjalizacji w zależności od potrzeb. Co najmniej trzy lata
wynosi okres zajmowania stanowiska służbowego o tym samym stopniu etatowym.
Jeśli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, okres ten może zostać skrócony,
jednak może wówczas wynosić nie mniej niż osiemnaście miesięcy. W przypadku,
gdy podoficer zawodowy uzyska w opinii służbowej ogólną ocenę dostateczną,
zostanie wyznaczony na to samo lub inne równorzędne stanowisko służbowe lub
może zostać zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Z kolei wyznaczenie
szeregowego zawodowego żołnierza na wyższe stanowisko służbowe może mieć
miejsce w zależności od wolnych stanowisk, jak również od odbycia, w zależności
od potrzeb, stosownego szkolenia lub kursu oraz od ogólnej oceny dobrej lub bardzo
dobrej postawionej w opinii służbowej. W przypadku, gdy szeregowy zawodowy
żołnierz uzyska w opinii służbowej ogólną ocenę dostateczną, zostanie wyznaczony
albo na to samo, albo na inne równorzędne stanowisko służbowe oraz ewentualnie
jest możliwość zwolnienia go z zawodowej służby wojskowej5.
Do organów właściwych do wyznaczania na stanowiska służbowe i tym samym
zwalniania z tych stanowisk żołnierzy zawodowych zalicza się: 6
- Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do stanowisk służbowych
o stopniach etatowych generała (admirała) i pułkownika (komandora) oraz na które
wyznacza on osoby na podstawie przepisów odrębnych ustaw;
- Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Szefa Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych, dowódcę danego rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił
Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i Szefa Inspektoratu
Wojskowej Służby Zdrowia – w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia
etatowego podpułkownika (komandora porucznika) wyłącznie w podległych
jednostkach wojskowych;
- dowódcę korpusu, rektora – komendanta wojskowej uczelni akademickiej,
Dowódcę Garnizonu Warszawa, dowódcę dywizji, flotylli – w odniesieniu do
stanowisk służbowych do stopnia etatowego majora (komandora podporucznika)
w podległych jednostkach wojskowych; - dowódcę pułku, batalionu oraz dowódcę
zajmującego stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co
najmniej podpułkownika (komandora porucznika) dowódcę brygady, skrzydła,
rektora - komendanta wojskowej uczelni zawodowej – w odniesieniu do stanowisk
służbowych do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) wyłącznie
w podległych jednostkach wojskowych;
- dyrektora DK MON – odnośnie do stanowisk służbowych do stopnia etatowego
podpułkownika (komandora porucznika) wyłącznie w pozostałych, jeszcze
niewymienionych jednostkach wojskowych.

P. Cegiełko, Żołnierze zawodowi jako nauczyciele akademiccy w uczelniach wojskowych, „Roczniki
Administracji i Prawa: teoria i praktyka” 2013, r. 13, s. 203-204.
6
A. Michaluk, J. Kacała, op. cit., s. 143-144.
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2. Wymagania kwalifikacyjne
Wymagania kwalifikacyjne do wyznaczenia na poszczególne stanowiska
służbowe są rozmaite. Dla szeregowych zawodowych żołnierzy, zaszeregowanych
do stopni etatowych w przypadku szeregowego (marynarza) wymaga się
ukończenia gimnazjum (szkoły podstawowej) oraz szkolenia w ramach służby
kandydackiej albo pełnienia czynnej służby wojskowej przed powołaniem do
zawodowej służby wojskowej, natomiast dla stopni etatowych starszego
szeregowego (starszego marynarza) wymaga się ukończenia kursu doskonalącego.
Z kolei dla podoficerów zawodowych, którzy zostali zaszeregowani do stopni
etatowych w przypadku kaprala (mata) wymaga się ukończenia szkoły średniej oraz
szkolenia w szkole podoficerskiej albo ewentualnie pełnienia czynnej służby
wojskowej przed powołaniem. Natomiast od starszego kaprala (starszego mata)
wymagane jest ukończenie kursu doskonalącego, od plutonowego (bosmana mata)
wymaga się ukończenia kursu kwalifikacyjnego, od sierżanta (bosmana) i starszego
sierżanta (starszego bosmana) wymagane jest ukończenie kursu doskonalącego,
od młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) wymaga się
ukończenia kursu kwalifikacyjnego, od chorążego (chorążego marynarki) i starszego
chorążego (starszego chorążego marynarki) wymaga się z kolei ukończenia kursu
doskonalącego, a od starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego
sztabowego marynarki) wymagane jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego7.
Sytuacja ta prezentuje się w następujący sposób w przypadku oficerów
zawodowych, którzy zostali zaszeregowani do takich stopni etatowych, jak:8
- podporucznika (podporucznika marynarki) – wymagane jest posiadanie
dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz ukończenie szkolenia w uczelni
wojskowej;
- porucznika (porucznika marynarki) i kapitana (kapitana marynarki) – wymaga
się ukończenia kursu kwalifikacyjnego bądź stażu;
- majora (komandora podporucznika) – jest zobligowany do posiadania tytułu
zawodowego magistra (równorzędnego);
- podpułkownika (komandora porucznika) – wymagane jest ukończenie stażu
bądź kursu kwalifikacyjnego;
- pułkownika (komandora) – należy ukończyć studia podyplomowe lub posiadać
specjalizację albo posiadać stopień naukowy doktora;
- od generała brygady (kontradmirała) – wymagane jest ukończenie
podyplomowych studiów polityki obronnej lub innych studiów równorzędnych.
Na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podporucznika
wyznacza się żołnierza służby kandydackiej, który ukończył odpowiednie szkolenie
wojskowe lub studia w uczelni wojskowej. Na stanowisko służbowe zaszeregowane
do stopnia etatowego kaprala (mata) wyznacza się żołnierza służby kandydackiej,
który ukończył szkołę podoficerską. Powołanego do zawodowej służby wojskowej
podoficera rezerwy wyznacza się na stanowisko służbowe, które zostało
zaszeregowane do stopnia etatowego, jaki odpowiada stopniowi wojskowemu
posiadanemu przez tego żołnierza jeszcze przed powołaniem do zawodowej służby
M. Czechowski, Dyferencjacja wewnątrz grupy stosunków służbowych: żołnierze zawodowi
a funkcjonariusze formacji umundurowanych i specjalnych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy: miesięcznik
wydawany przez Departament Sprawiedliwości M.S. Wojsk oraz Sekcję Prawniczą Towarzystwa Wiedzy
Wojskowej” 2016, nr 4, s. 7-9.
8
M. Wnuk, Konflikt interesów: czym jest i jak go unikać? Poradnik dla pracowników administracji rządowej,
Wyd. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015, s. 13-14.
7
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wojskowej. Możliwe jest też wówczas zaszeregowanie do stopnia etatowego
bezpośrednio wyższego od stopnia wojskowego, który posiada ten żołnierz przed
powołaniem do zawodowej służby wojskowej, a po mianowaniu na stopień
wojskowy, jaki odpowiada stopniowi etatowemu stanowiska służbowego, na jakie
ma zostać wyznaczony. Żołnierza zakwalifikowanego na staż lub kurs
specjalistyczny, jaki jest wymagany przed objęciem stanowiska służbowego
określonego w indywidualnej bliższej prognozie przebiegu służby wojskowej,
dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe bądź
do której został skierowany w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej
w dyspozycji lub rezerwie kadrowej kieruje na ten kurs lub staż9.
Z kolei żołnierza nie posiadającego poświadczenia bezpieczeństwa
wymaganego w karcie opisu stanowiska służbowego nie można wyznaczyć na to
stanowisko służbowe. W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych, przypadkach na
to stanowisko można wyznaczyć żołnierza, który posiada zgodę na udostępnienie
informacji niejawnych o klauzuli, jaka została wymieniona w karcie opisu stanowiska
służbowego. Organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na to stanowisko
służbowe występuje, jeszcze przed wyznaczeniem, z wnioskiem o wszczęcie
postępowania sprawdzającego celem wydania poświadczenia bezpieczeństwa
o klauzuli wymaganej na stanowisku służbowym, na które żołnierz ma zostać
wyznaczony. Z czego wyznaczenie żołnierza na stanowisko służbowe traktowane
jest jako dokonane po spełnieniu wszystkich warunków, do których zalicza się
wydanie decyzji o wyznaczeniu żołnierza na stanowisko służbowe i stwierdzenie
przez dowódcę jednostki wojskowej, w rozkazie dziennym, daty objęcia obowiązków
przez żołnierza na stanowisku służbowym 10.
W związku z profesjonalizacją Sił Zbrojnych służba wojskowa w Polsce jest
obecnie realizowana jedynie w formie ochotniczej. Z tego tytułu przeniesienie do
rezerwy osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony miało miejsce
automatycznie z dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony11, która weszła w życie z dniem
11 lutego 2009 roku. W oparciu o artykuł 18 tejże ustawy wszystkie osoby, których
nie powołano do odbycia zasadniczej służby wojskowej do dnia 4 grudnia 2008 roku
(czyli nie odebrały kart powołania), zostały przeniesione automatycznie do rezerwy.
To samo dotyczy osób które nigdy nie stawały do poboru, niemniej muszą one stawić
się do kwalifikacji wojskowej12.
Na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia się kandydata odbywa się przyjęcie
kandydata do zawodowej służby wojskowej. Nabór jest wieloetapowy i na podstawie
wielu kryteriów. Przez różnych specjalistów sprawdzany jest zarówno stan zdrowia
psychicznego, jak i fizycznego każdego kandydata. Ponadto oceniana jest jego
sprawność fizyczna – podczas egzaminu sprawnościowego kandydat musi spełnić

E. Gnieciak, Kobiety jako zawodowi żołnierze – wybrane aspekty socjologiczne, „Acta Universitatis
Wratislaviensis. Socjologia” 2007, nr 40, s. 140.
10
A. Michaluk, J. Kacała, op. cit., s. 146.
11
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009, nr 22, poz. 120).
12
M. Pawlisiak, Profesjonalizacja sił zbrojnych a zmiany w systemie przygotowania specjalistów
zabezpieczenia logistycznego, „Systemy Logistyczne Wojsk” 2013, z. 39, s. 293.
9
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ściśle określone kryteria. Przy czym należy spełnić kryteria w zależności od korpusu,
w którym chce się służyć 13. Do kryteriów wspólnych zalicza się:14
- niekaralność sądową;
- posiadanie zdolności psychicznej i fizycznej odpowiedniej do pełnienia
zawodowej służby wojskowej;
- obywatelstwo polskie;
- ukończone osiemnaście lat.
W tym miejscu należy przedstawić szczegółowe warunki przyjęcia do
poszczególnych korpusów osobowych, a mianowicie do korpusu szeregowych
zawodowych może zostać powołany żołnierz rezerwy posiadający: 15
- ukończone gimnazjum lub szkołę podstawową (zgodnie z najnowszą reformą);
- przygotowanie zawodowe (przykładowo w przypadku powołania na
stanowisko ratownika medycznego wymagane jest posiadanie odpowiednich,
specjalistycznych uprawnień);
- zasadniczą służbę wojskową odbytą w pełnym wymiarze;
- niezbędne kwalifikacje, które są wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić
daną służbę, które to kwalifikacje muszą zostać potwierdzone przez wojskowego
komendanta uzupełnień.
W przypadku żołnierza nadterminowej zasadniczej służby wojskowej
i zasadniczej służby wojskowej wymaga się, by posiadał on:16
- ukończone gimnazjum lub szkołę podstawową (zgodnie z najnowszą reformą);
- odpowiednie przygotowanie zawodowe;
- niezbędne kwalifikacje, które są wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić
służbę, a które muszą zostać potwierdzone przez dowódcę jednostki wojskowej.
Oprócz tego, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, możliwe jest powołanie
innych osób posiadających17:
- ukończone gimnazjum lub szkołę podstawową (zgodnie z najnowszą reformą);
- przygotowanie zawodowe;
- szczególne kwalifikacje lub wyjątkowe umiejętności w korpusie osobowym,
w jakim ma pełnić służbę, przy czym na niektóre stanowiska wymagane są
dodatkowe kwalifikacje (jak na przykład na stanowisku kierowcy, operatora maszyn
i urządzeń) lub dodatkowe przygotowanie zawodowe, które może się okazać
przydatne w korpusie osobowym, w jakim chce się pełnić służbę.
W pierwszych dwóch wymienionych przypadkach powołanie do zawodowej
służby wojskowej następuje w wyniku inicjatywy wychodzącej od samego żołnierza
A. Dębska, Zawodowa służba wojskowa kobiet w Polsce po 1989 roku, Wyd. Naukowe Piotrkowskie
przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski
2011, s. 44.
14
L. Młodzik, Zaufanie jako kluczowa wartość organizacji publicznych w świetle badań żołnierzy
zawodowych Wojska Polskiego, „Marketing i Zarządzanie” 2018, nr 1, s. 280.
15
K.S.Z. Nowak, Uwarunkowania prawne i faktyczne w zakresie możliwości pełnienia służby wojskowej
przez absolwentów polskich studiów prawniczych jako Judge Advocates w the Unites States Armed
Forces Judge Advocate General’s (JAGC) – korpusie służby prawnej Sił Zbrojnych Stanów
Zjednoczonych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy: miesięcznik wydawany przez Departament
Sprawiedliwości M.S. Wojsk oraz Sekcję Prawniczą Towarzystwa Wiedzy Wojskowej” 2017, nr 4, s. 25.
16
D. Rąpała, Zawodowa służba wojskowa w Polsce: przyczynek do rozważań, [w:] Funkcjonowanie służb
mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym: zagadnienia wybrane, pod red. B.
Opalińskiego, P. Szustakiewicza, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2015, s. 102.
17
M. Liberacki, The proces of planning the numer of candidates for officers to the military higher education
institutions with the consideration of the needs of the Polish Armed Forces, “Zeszyty Naukowe – Wyższa
Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu” 2017, nr 4, s. 104.
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(a polegającej na złożeniu przez niego stosownego wniosku), natomiast w trzecim
przypadku powołanie ma miejsce w wyniku inicjatywy Sił Zbrojnych (z tego tytułu
wymagana jest tylko pisemna zgoda osoby, którą wojsko jest zainteresowane)18.
Żołnierz rezerwy składający pisemny wniosek o powołanie do służby
w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
oraz żołnierz służby nadterminowej albo zasadniczej kieruje go do kancelarii
jednostki wojskowej, a przy tym dołącza:19
- skrócony odpis aktu urodzenia;
- życiorys;
- odpis dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
- poświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego;
- kopię dowodu osobistego;
- inne dokumenty, które potwierdzają posiadane kwalifikacje i umiejętności
uznawane za niezbędne na stanowisku służbowym planowanym do objęcia przez
danego żołnierza.
3. Korpus podoficerski
Natomiast o przyjęcie do korpusu podoficerów może ubiegać się osoba, która
ukończyła szkołę średnią (w związku z tym, że został zniesiony obowiązek
posiadania matury).
Kandydat przed powołaniem do korpusu podoficerów musi odbyć szkolenie
w jednej z następujących szkół podoficerskich:
- Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu;
- Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
- Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce.
Wojskowy komendant uzupełnień albo dowódca jednostki (w przypadku osób
ze środowiska cywilnego będzie to pierwsza z wymienionych osób) kieruje
kandydata do wojskowej pracowni psychologicznej i wojskowej komisji lekarskiej,
a następnie przesyła niezwłocznie do komendanta danej szkoły następujące
„papiery”:20
- opinie wojskowej pracowni psychologicznej;
- orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej
służby wojskowej;
- dokumenty ewidencyjne danej osoby.
Z kolei do korpusu podoficerów może zostać powołany żołnierz rezerwy (jeżeli
złoży wniosek o powołanie do służby w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania), jeżeli posiada on: 21
- świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź świadectwo dojrzałości;
- stopień wojskowy podoficera.
Do wniosku należy w tym względzie dołączyć: 22
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
D. Rąpała, op. cit., s. 104.
M. Tokarski, Model opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych: analiza prawno-porównawcza,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2017, s. 64.
20
K. Gogacz, System rekonwersji kadr w siłach zbrojnych RP a oczekiwania żołnierzy i pracodawców, [w:]
Przygotowanie zawodowe człowieka w kontekście procesów motywacyjnych, pod red. W. Łozowieckiej,
E. Wiśniewskiej, B. Cieśleńskiej, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Płock 2017, s. 144.
21
Ibidem, s. 145.
22
W. Brzostowski, Charakter prawny zatrudnienia żołnierzy zawodowych, „Roczniki Administracji i Prawa:
teoria i praktyka” 2017, r. 17, s. 416.
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- świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej;
- życiorys (CV);
- skrócony odpis aktu urodzenia;
- kserokopię prawa jazdy kategorii B;
- inne dokumenty, które mają wpływ na przyjęcie do szkoły wojskowej.
O przyjęcie do korpusu oficerskiego może się z kolei ubiegać osoba spełniająca
następujące kryteria:23
- musi posiadać odpowiednie wykształcenie, a mianowicie: świadectwo
dojrzałości (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia),
albo dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku ubiegania się o przyjęcie
na szkolenie oficerskie w ramach dwunastomiesięcznego studium oficerskiego),
albo dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalistycznej dziedzinie (jeżeli
ubiega się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach trzymiesięcznego studium
oficerskiego);
- zdany egzamin wstępny;
- odbyta rozmowa kwalifikacyjna.
4. Perspektywy awansów
Osoba ubiegająca się o powołanie do korpusu oficerów zawodowych może
rozpocząć szkolenie w jednej z czterech szkół wyższych: 24
- Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki;
- Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
- Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby mogą złożyć wniosek do
komendanta danej szkoły albo za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej (co
jest dopuszczalne w przypadku żołnierzy), albo bezpośrednio (co ma miejsce
w przypadku osób ze środowiska cywilnego). Należy wówczas dołączyć następujące
dokumenty:25
- życiorys;
- ankietę osobową;
- dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (świadectwo dojrzałości,
dyplom ukończenia studiów);
- cztery zdjęcia legitymacyjne oraz jedno w wersji elektronicznej;
- skrócony odpis aktu urodzenia;
- zaświadczenie o niekaralności pochodzące z Krajowego Rejestru Karnego;
- pozostałe niezbędne dokumenty (poświadczenia), które są rozpatrywane
podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Dowódca jednostki lub wojskowy komendant uzupełnień, kieruje daną osobę
do wojskowej pracowni psychologicznej i wojskowej komisji lekarskiej, a następnie
jak najszybciej do komendanta szkoły przesyła dokumenty ewidencyjne tej osoby,
orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej na temat zdolności do pełnienia zawodowej
służby wojskowej przez tą osobę oraz opinie wojskowej pracowni psychologicznej26.
D. Rąpała, op. cit., s. 106.
J. Bedźmirowski, Korpus oficerski i jego przygotowanie do pełnienia służby w polskich siłach morskich
po II wojnie światowej, „Zeszyty Naukowe – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni” 2004, nr 1, s. 99.
25
Ibidem, s. 99-100.
26
W. Brzostowski, op. cit., s. 417.
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Rekrutacja w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych czy w Marynarce
Wojennej przebiega właściwie tak samo, dopiero po ukończeniu którejś
z wymienionych szkół żołnierz ma możliwość awansowania w trakcie pełnienia
przezeń służby wojskowej. Stopnie w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych
i w Marynarce Wojennej różnią się od siebie (niekiedy mniej lub bardziej znacząco),
w związku z czym należy je pokrótce wymienić, gdyż są one wyznacznikiem
możliwej drogi kariery zawodowej27. Stopnie wojskowe w Wojskach Lądowych są
następujące:28
- korpus szeregowych – szeregowy i starszy szeregowy;
- korpus podoficerów – kapral, starszy kapral, plutonowy, sierżant, starszy
sierżant, młodszy chorąży, chorąży, starszy chorąży i starszy chorąży sztabowy;
- korpus oficerów, w tym oficerowie młodsi, a mianowicie podporucznik,
porucznik i kapitan oraz oficerowie starsi, a mianowicie major, podpułkownik
i pułkownik;
- generałowie, a mianowicie generał brygady, generał dywizji, generał broni
i generał oraz marszałek.
Stopnie wojskowe w polskich Siłach Powietrznych również są dość złożone.
W pierwszej kolejności w korpusie szeregowych wyróżnia się szeregowego
i starszego szeregowego. W korpusie podoficerów (podoficerów młodszych)
wyróżnia się kaprala, starszego kaprala i plutonowego. W korpusie podoficerów
znajdują się sierżanci, starsi sierżanci i młodsi chorąży. W korpusie podoficerów
(podoficerów starszych) wyróżnia się chorążego, starszego chorążego i starszego
chorążego sztabowego. W korpusie oficerów (oficerów młodszych) wyróżnia się
podporucznika, porucznika i kapitana, a w korpusie oficerów starszych wyróżnia się
majora, podpułkownika i pułkownika. Najwyżsi stopniem są generałowie, w tym:
generał brygady, generał dywizji, generał broni i generał. 29
Stopnie wojskowe w Marynarce Wojennej dzielą się na stopnie marynarskie,
podoficerskie i oficerskie. W pierwszym przypadku wyróżnia się stopień marynarza
i starszego marynarza. W drugim młodszego chorążego, chorążego, starszego
chorążego, starszego chorążego sztabowego, mata, starszego mata, bosmanmata,
bosmana i starszego bosmana. Natomiast do stopni oficerskich zalicza się
podporucznika marynarki, porucznika marynarki, kapitana marynarki, komandora,
komandora porucznika, komandora podporucznika, wiceadmirała, kontradmirała,
admirała i admirała floty.30
O przyjęcie do Wojsk Specjalnych jeszcze do niedawna mogli się starać tylko
żołnierze, natomiast od lipca 2016 roku do jednostek specjalnych mogą się także
rekrutować cywile. Kandydaci przechodzą sprawdzian sprawności fizycznej
w Ośrodku Szkolenia JWK w Lublińcu wraz z wstępną rozmową kwalifikacyjną.
Osoby, które wypadają najlepiej, zostają przyjęte na specjalny kurs, po ukończeniu
którego stają się żołnierzami jednostek Wojsk Specjalnych, a z czasem także
komandosami. Po sprawdzianach z wychowania fizycznego i rozmowach komisja
kwalifikuje do dalszego etapu zwykle około kilkudziesięciu kandydatów. Ich dane
trafiają do wojskowych komendantów uzupełnień, a kandydaci są kierowani na
M. Czechowski, Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń
2016, s. 28.
28
Ibidem, s. 30.
29
A. Gdula, Istota i znaczenie morale w identyfikacji żołnierzy zawodowych z Wojskiem Polskim, „Wiedza
Obronna: kwartalnik Towarzystwa Wiedzy Obronnej” 2016, nr ¾, s. 139.
30
K. Cheda, A. Drzewiecki, A. Makowski, A. Olejko, A. Pieńkos, P. Stocki, Polska Marynarka Wojenna od
A do Z, Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych, Warszawa 2018, s. 28.
27
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badania psychologiczne i lekarskie. Gdy ktoś trafi do pierwszej trzydziestki, jest
przyjmowany na sześciomiesięczny kurs nazwany „Commando”, stając się tym
samym kandydatem na żołnierza zawodowego. Zostaje wówczas szeregowym
elewem. Kurs trwa sześć miesięcy i jest podzielony na trzy etapy obejmujące dni
adaptacyjne i podstawowe szkolenie. Przy czym szkolenie podstawowe jest pod
względem programu zbliżone do służby przygotowawczej w Narodowych Siłach
Rezerwowych, z tym, że program realizowany jest w trzy, a nie cztery miesiące.
Jeżeli ktoś nie zda tego egzaminu, odchodzi do rezerwy. Jego zdanie stanowi
natomiast warunek dopuszczenia do ostatniej części kursu, w której nie brakuje już
elementów typowej taktyki operacji specjalnych. Od umiejętności indywidualnych
przechodzi się do podstaw pracy w sekcji działań specjalnych. Całość szkolenia
kończy się czterodniową sesją egzaminacyjną, która – pomyślnie zdana - oznacza
podpisanie kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej jako szeregowy
zawodowy żołnierz w jednej z jednostek. To Inspektor Wojsk Specjalnych decyduje,
do której jednostki się trafi.31
Wojska Obrony Terytorialnej tworzą w 90% żołnierze będący ochotnikami,
a w 10% żołnierze zawodowi. Kandydaci na podoficerów, którzy pełnią Terytorialną
Służbę Wojskową, mają być szkoleni w projektowanej Szkole Podoficerskiej WOT.
Natomiast kandydaci na oficerów, którzy pełnią Terytorialną Służbę Wojskową,
muszą odbyć trzynastomiesięczny kurs stacjonarno-zaoczny realizowany
w Akademiach Wojskowych. Jest on przygotowany jedynie dla żołnierzy pełniących
tę służbę, a więc dla szeregowych i podoficerów posiadających wyższe
wykształcenie i bardzo dobre opinie służbowe oraz posiadających pozytywne
ukończenie postępowania kwalifikacyjnego. Z kolei żołnierze zawodowi pragnący
zostać oficerami, muszą przystąpić do kwalifikacji do dwunastomiesięcznego
Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych. WOT umożliwia także
ukończenie kursu podoficerskiego w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych dla
kandydatów na oficerów zawodowych (wymagane jest średnie wykształcenie).
Natomiast szeregowi żołnierze zawodowi rekrutowani są w WOT spośród żołnierzy
rezerwy, a także spośród osób, które ukończyły szkolenie przygotowawcze do
Narodowych Sił Rezerwowych oraz żołnierzy, którzy pełnią Terytorialną Służbę
Wojskową.32 Na tle opisanych zasad awansów, przeprowadziliśmy badania opinii
wśród wojskowych.

J. Kajetanowicz, Polskie wojska specjalne w operacjach utrzymania bezpieczeństwa
międzynarodowego 1992-2017, „Kwartalnik Bellona: pismo naukowe” 2017, nr 4, s. 35-36.
32
https://terytorialsi.wp.mil.pl/kursy, (dostęp: 11.09.2018).
31
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5. Badania opinii o motywach i perspektywach
Metodyką badawczą, wykorzystana w badaniu był sondaż diagnostyczny , za
pośrednictwem ankiety, z prośbą o wypełnienie, o co poproszono 250
respondentów. Badanie odbyło się w sierpniu oraz wrześniu czerwcu 2018 roku,
a na zaproszenie odpowiedziało 207 osób.
Z charakterystyki badanych żołnierzy, w oparciu o pięć pytań można określić,
że średni wiek badaniem wynosił około 32 lata. Najliczniejsza grupa ankietowanych
to osoby z wykształceniem średnim, natomiast pozostali mieli wyksztalcenie na
poziomie wyższym oraz niepełnym wyższym, co dobrze świadczy o ogólnym
poziomie wykształcenia badanej kadry wojskowej. Większość badanych mieszka na
terenach wiejskich. Oznacza to, że zainteresowanie karierą wojskową dotyczy
przede wszystkim osób ze wsi. (Tabela 1)
Tabela 1. Charakterystyka grupy badawczej
Nazwa

Ilość
%

Kobieta

Nazwa

Ilość
%

21

18-30 lat

39

Mężczyzna

79

31-43 lata

45

Miasto

41

44-55 lat

13

Wieś
59
Jestem żołnierzem zawodowym w służbie czynnej
80
stałej
Jestem żołnierzem zawodowym w służbie czynnej
4
kontraktowej
Jestem żołnierzem przeniesionym do rezerwy

11

Obecnie jestem w stanie spoczynku

5

w

w

więcej niż 55 lat 3
Poniżej
0
średniego
Średnie
Niepełne
wyższe
Wyższe

39
34
27

Źródło: Opracowanie własne.
Wprawdzie większość badanych to mężczyźni, ale udział 39 proc. kobiet
oznacza że armia już nie jest zmaskulinizowana. Większość ankietowanych to
żołnierze zawodowi w czynnej służbie, co oznacza że znają oni aktualne problemy
oraz korzyści pracowania dla armii. Największa część badanych zaznaczyła, że
służy w wojskach lądowych, druga co do wielkości, że że należy do sił powietrznych,
i odpowiednio do wojsk obrony terytorialnej przynależy 8% osób wypełniających
kwestionariusz, a do marynarki wojennej kolejne 6%. Wśród badanych znaleźli się
reprezentanci wojsk specjalnych. Stopnie szeregowe posiada najwięcej
ankietowanych – 77%, natomiast podoficerskie kolejne 21%, natomiast szkoda dla
pełniejszej reprezentacji jest tylko 2% osób posiadających stopień oficerski. Można
zatem stwierdzić, że kwestionariusz zwykle wypełniali żołnierze posiadający
najniższe stopnie w hierarchii wojskowej. Najliczniejsza grupa respondentów
odbywa służbę w okresie 6-10 lat – 37%, a mniej stażu ma 63 proc. Zatem struktura
badanych jest bliska rzeczywistej strukturze armii.
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Rysunek 1. Główny powód wstąpienia ankietowanych do wojska

Źródło: Opracowanie własne.
Aż 87% przyznało, że powodem były środki finansowe. a kolejne (42 proc.), że
nie miało pomysłu na dalszą karierę zawodową. Nie jest to optymistyczna
wiwisekcja. Co trzecia zaledwie wskazała, za głównym powodem wstąpienia do
wojska była chęć służenia ojczyźnie. Za pozytywne pobudki można uznać:
zainteresowanie militariami, ciekawość czy o wstąpieniu do wojska zadecydowały
czynniki rodzinne. Jako podsumowanie powyższych wyników można zauważyć że
najczęściej respondenci nie mieli pomysłu na siebie, co do przyszłości.
a o zainteresowaniu wojskiem zadecydowały środki finansowe, w tym również takich
jak: ubiór, wyżywienie oraz zakwaterowanie.
Rysunek 2. Zainteresowanie ankietowanych dalszą karierą zawodową

Źródło: Opracowanie własne.

289

Większość zdecydowanie chce dalej służyć w wojsku. Jednak powinna martwić
opinia o wątpliwościach, bowiem 28 proc. „raczej” chciałoby kontynuować karierę
wojskową. Podobnie jak informacja o stanowisku blisko jednej piątej, przyznającej
się do wątpliwości, a niespełna co dziesiąty badany (9%) podał, że na pewno nie
chce kontynuować zatrudnienia w wojsku.
Rysunek 3. Powód kontynuowania kariery wojskowej

Źródło: Opracowanie własne.
I to pytanie potwierdza, iż ponad połowa badanych chce zostać w wojsku przez
czynniki finansowe. Chęć służenia ojczyźnie został jeszcze niżej (niż poprzednio
w relacji do powodu wstąpienia 13/20 proc., – patrz rysunek nr 1) Co dziesiąta osoba
wypełniająca kwestionariusz udzieliła odpowiedzi, że nie ma pomysłu na dalszą
karierę zawodową. Ważne jest to, że 12 proc. za powód pozostania uznało
możliwość systematycznego podnoszenie kwalifikacji. Również za pozytywną
informację można uznać takie powody jak: prosta droga awansu zawodowego,
czynniki rodzinne, a nawet adrenalina czy zainteresowanie militariami. W oparciu
o powyższe informacje można założyć, że o pozostaniu w służbie w najbliższej
przyszłości będą przesądzać czynniki finansowe, tak jak były one również powodem
ich wstąpienia do wojska.
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Rysunek 4. Usatysfakcjonowanie badanych dotychczasową karierą wojskową

Źródło: Opracowanie własne.
Odpowiedź zdecydowanie tak została zaznaczona przez 44% ankietowanych,
natomiast raczej tak przez kolejne 23%.Jednak przeciwnego zdania było łącznie
31% (28% raczej nie i 3% zdecydowanie nie). Można zatem stwierdzić, że
zdecydowana większość jest usatysfakcjonowana pod względem dotychczasowej
służby w wojsku, gdyż tak podało łącznie 67% ogółu respondentów. Niemniej
zastanawia spora jest grupa niepewnych się co do swojej przyszłości.

291

Rysunek 5. Możliwości do dalszego rozwoju w zakresie obranej ścieżki kariery

Źródło: Opracowanie własne.
Według 63% osób wypełniających kwestionariusz takowy rozwój jest pewny,
a kolejne 18% ankietowanych uznało, że raczej posiadają takie możliwości.
Przeciwnego zdania było 19% respondentów, którzy zaznaczyli, że raczej nie mają
możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Na podstawie powyższych danych
można stwierdzić, że zdecydowana większość osób objętych badaniem stwierdziła,
że posiada możliwości rozwoju w odniesieniu do wybranej kariery zawodowej
w wojsku – według 81% ankietowanych łącznie.
Rysunek 6. Zgodność obecnie wykonywanego przez badanych zawodu z ich
wykształceniem

Źródło: Opracowanie własne.
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Według 37% respondentów zawód, który obecnie wykonują jest w pełni zgodny
z posiadanych przez nich wykształceniem. Dwie kolejne co do wielkości grupy
ankietowanych, podały, że raczej wykonują zawód zbieżny z wykształceniem jaki
posiadają, lub też raczej mają oni inne wykształcenie. Zdecydowanie nie jest zgodny
z otrzymanym wykształceniem posiada 13% ankietowanych, natomiast pozostałe
6% nie miało zdania w tym względzie. Jako podsumowanie powyższych odpowiedzi
można uznać, że większość respondentów (łącznie 59% ogółu badanych) wykonuje
zawód, który jest w zgodny z posiadanym przez nich wykształceniem.
Rysunek 7. Wynagrodzenie brutto jakie otrzymują ankietowani za wykonywaną
służbę

Źródło: Opracowanie własne.
Największa grupa osób objętych badaniem zaznaczyła, że otrzymuje
miesięcznie pomiędzy 4 a 6 tysięcy złotych – 38%. Kolejne 28% respondentów
wskazało, że jest to 2-4 tysiące złotych. Co czwarta osoba wypełniająca
kwestionariusz podała, że są to kwoty między 6 a 8 tysięcy złotych, natomiast 4%
stwierdziło, że zarabia od 8 do 10 tysięcy. Można na podstawie powyższych
informacji określić, że średnie wynagrodzenie ankietowanych wynosi około 5 tysięcy
złotych miesięcznie brutto. Ważne jest również podkreślenie, że nie muszą oni
wydawać środków na zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubiór, co też oznacza, że
ponoszą mniejsze koszty codziennego życia.
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Rysunek 8. Zadowolenie z otrzymywanego przez badanych wynagrodzenia

Źródło: Opracowanie własne.
W tym aspekcie 58% ankietowanych uznało, że zdecydowanie tak, a kolejne
16% stwierdziło, że raczej tak. Przeciwnego zdania było łącznie 26% osób objętych
badaniem. Można zatem stwierdzić, że większość respondentów jest zadowolona
z otrzymywanego żołdu.
Rysunek 9. Zadowolenie badanych z wybranej przez siebie formacji zbrojnej

Źródło: Opracowanie własne.
W tym względzie zdecydowana większość respondentów zaznaczyła, że
w sposób zdecydowany jest z niej zadowolona – według 84%. Niespełna co
dziesiąta osoba objęta badaniem (9%) wskazała, że raczej jest zadowolona ze
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swojego wyboru. Tylko 7% osób raczej nie jest zadowolona z wybranej formacji sił
zbrojnych. Jako podsumowanie powyższych odpowiedzi można uznać iż niemal
wszyscy badani są zadowoleni z wybranej formacji sił zbrojnych.
Rysunek 10. Chęć zmiany formację sił zbrojnych przez ankietowanych

Źródło: Opracowanie własne.
Zdecydowanie nie chciałoby zmienić formacji 62% ankietowanych, a raczej
wolałoby pozostać przy obecnie wybranej kolejne 18%. Raczej chciałoby
w przyszłości zmienić formację sił zbrojnych 12%, a na pewno 3% badanych
chciałoby ją zmienić. Pozostałe 5% objętych badaniem nie miało zdania w tej kwestii.
W oparciu o powyższe informacje można stwierdzić, że tylko niewielka część
ankietowanych chciałaby zmienić wybraną przez siebie formację sił zbrojnych.
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Rysunek 11. Główne czynniki podnoszenia kwalifikacji

Źródło: Opracowanie własne.
Dla 31% badanych podstawowy czynnik podnoszenia kwalifikacji dotyczy
możliwości ukończenia przez nich studiów wyższych. Kolejne 23% badanych
wskazało, że mogą oni wyjeżdżać na misje poza granice kraju. Nauka podczas
służby została podana przez 19% ankietowanych. Nauka w tym zakresie jest
pojmowana jako szkoły podoficerskie, oficerskie oraz dodatkowe nabywanie wiedzy
oraz dyplomów – np. ukończenie szkoły średniej, matury, czy też wykształcenia na
poziomie licencjatu. Ważne dla 14% badanych były dodatkowe kursy oraz szkolenia
– np. prawo jazdy. Pozostałe 13% osób objętych badaniem uznało, że podnoszenie
ich kwalifikacji następuje poprzez współpracę z wojskami z innych państw.
W oparciu o powyższe odpowiedzi można uznać, że wojsko dale wiele możliwości
podnoszenia kwalifikacji żołnierzy – nie tylko poprzez kury oraz szkolenia
zawodowe, lecz również poprzez możliwość ukończenia studiów czy też szkoły
średniej.
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Rysunek 12. Ocena zwiększenia możliwości zdobycia awansu zawodowego
poprzez wyjazdy na misje międzynarodowe przez ankietowanych

Źródło: Opracowanie własne.
Zdaniem 88% badanych zdecydowanie taki wyjazd daje możliwość szybszego
awansu, a według 11% ankietowanych raczej zwiększa taką możliwość. Pozostały
1% osób wypełniających kwestionariusz uznał, że raczej wyjazd nie ma na to
wpływu. Należy zatem podkreślić, że wyjazd na misję zwiększa szansę na
otrzymanie awansu zawodowego w wojsku.
Rysunek 13. Reorganizacja sił zbrojnych poprzez dodanie nowych stopni
wojskowych i umożliwienie większej możliwości kariery zawodowej zdaniem
ankietowanych.

Źródło: Opracowanie własne.
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W tym zakresie największa grupa badanych uznała, że zdecydowanie taka
zmiana powinna zostać wprowadzona w wojsku – według 31%. Przeciwnego zdania
było 29% ankietowanych. Jako podsumowanie przytoczonych odpowiedzi można
uznać, że zdanie ankietowanych względem dodania nowych stopni wojskowych jest
podzielone, gdyż za opowiedziało się łącznie 53%, a przeciw 47%. Oznacza to
również, że wojsko mogłoby próbnie wprowadzić takie zmiany, a następnie
zastosować je w całej armii.
Rysunek 14. Główny powód zrezygnowania przez ankietowanych ze służby

Źródło: Opracowanie własne.
Pod tym względem zdaniem 29% osób, mogą to być środki finansowe. Powody
osobiste zostały wskazane przez 24% ankietowanych, natomiast stan zdrowia przez
kolejne 16%. Ważnym powodem rezygnacji ze służby w wojsku dla 11% badanych
był brak awansu lub jego możliwości. Pozostałe dwie co do wielkości grupy osób
objętych badaniem (10%) zaznaczyły sytuację rodzinną, lub złe zarządzanie
w wojsku. Jako podsumowanie powyższych rozważań można zatem uznać, że
środki finansowe odgrywają również w tym zakresie dużą rolę i mogą być powodem
do zrezygnowania ze służby – podobnie jaki powody osobiste i zdrowotne.
Zakończenie
Wyniki przeprowadzonych badań - które należy traktować jako sondę/
wiwisekcję opinii - wskazują że kariera wojskowa jest atrakcyjna dla młodych osób,
zwłaszcza mężczyzn. Najczęściej dotyczy to osób pochodzących z obszarów
wiejskich. Głównym powodem wstąpienia do wojska jak i pozostania na służbie, są
czynniki ekonomiczne. Na tym samym poziomie można ocenić również stabilność
zatrudnienia. Zawodowi żołnierze mają stosunkowo prostą drogę kariery
zawodowej, polegająca na zdobywaniu kolejnych stopni wojskowych. Możliwość ich
pozyskania jest uzależniona zarówno od chęci do dalszego kształcenia, jak również
udziału w misjach.
Powodem wstąpienia do wojska, w opinii ankietowanych, był też brak innych
perspektyw na karierę zawodową poza służbą wojskową. Zdecydowana większość
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badanych jest zainteresowana dalszą karierą w wojsku. Podobnie jest
usatysfakcjonowana z otrzymywanego wynagrodzenia, oscylującego w okolicach 5
tysięcy złotych brutto. Respondenci mają możliwości dalszego rozwoju i wykonują
zwykle prace zgodnie z wykształceniem. Trafnie też wybrano formacje sił zbrojnych
i nie zamierzają jej zmienić. Według badanych możliwe jest pozyskanie szybciej
awansu zawodowego, gdy podejmuje się misji międzynarodowych, a wojsko oferuje
systematyczne dokształcanie. Ważne jest również podkreślenie, że ankietowani
w nieznacznej większości chcieliby, aby w siłach zbrojnych dodane zostały nowe
stopnie wojskowe, natomiast podstawowy powód odejścia ze służby dotyczy
aspektów finansowych. Na podstawie powyższych rozważań można wysnuć. M. in.,
następujące wnioski:
- w siłach zbrojnych istnieje wiele możliwości rozwoju zawodowego oraz
prywatnego za pośrednictwem kursów, szkoleń i możliwości ukończenia studiów
wyższych;
- podstawowe kryterium wstąpienia do wojska oraz dalszej służby są czynniki
finansowe;
- w wojsku istnieje prosta droga awansu zawodowego, który można
przyspieszyć poprzez udział w misjach zagranicznych;
- stan wojska jest dobry zwłaszcza pod względem rozwoju zawodowego
i indywidualnego.
Streszczenie
Treścią artykułu są aktualnie obowiązujące zasady kształtowania karier
żołnierzy zawodowych oraz wyniki przeprowadzonych własnych badań wśród ponad
207 czynnych żołnierzy. Dotyczyły one powodów wstąpienia do wojska,
usatysfakcjonowania dotychczasową karierą, zainteresowania i powodów dalszego
jej kontynuowania. Zebrano opinie dotyczące dalszego rozwoju w zakresie obranej
ścieżki kariery oraz zgodności obecnie wykonywanego zawodu z wykształceniem.
Ponadto dokonano wiwisekcji zadowolenia z wynagrodzenie jakie ankietowani
otrzymują za wykonywaną służbę i zadowolenia z wybranej formacji zbrojnej.
Sondowano również opinię dotyczącą zwiększenia możliwości zdobycia
awansu zawodowego wskutek reorganizacji sił zbrojnych, drogą dodania nowych
stopni wojskowych i umożliwienia zwiększenia możliwości osiągania kariery
zawodowej, jak również opinii dotyczącej głównych czynników podnoszenia
kwalifikacji. Zapytano również o ewentualne, powody zrezygnowania ze służby.
Słowa kluczowe: siły zbrojne, kariera żołnierzy zawodowych, zarządzanie
karierą
Summary
The content of the article is the currently binding rules for shaping the careers
of professional soldiers and the results of own research carried out among over 207
active soldiers. They concerned the reasons for joining the army, satisfying their
career, interests and reasons for continuing it. Opinions were collected regarding
further development in the chosen career path and compliance of the profession with
education. In addition, a vivisection of satisfaction with the remuneration that the
respondents receive for their service and satisfaction with the selected armed
formation was made.
Opinion on increasing the possibility of professional promotion as a result of the
reorganization of the armed forces, the addition of new military ranks and the
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possibility of increasing career opportunities, as well as the opinion on the main
factors of improving qualifications were also evaluated. They were also asked about
the reasons why they left the service.
Key words: armed forces, career of the professional soldiers, carrer
management
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Łukasz ZGIERSKI
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Kulturoznawstwa
WPŁYW ZARZĄDZANIA INSTYTUCJĄ (NA PRZYKŁADZIE POLICJI) NA
ZAUFANIE SPOŁECZNE
Wstęp
Publiczne instytucje często świadczą różnorodne usługi, z których korzysta
społeczeństwo. Są to często usługi, które są związane z sektorem państwowym oraz
prywatnym, takim jak: Policja, władze miast/gmin, stacja telewizyjne oraz radiowe.
Instytucje te dostarczają ludziom informacji, zapewniają bezpieczeństwo, decydują
o inwestycjach w regionach oraz decydują o jakości życia. Problemem badawczym
jest społeczna ocena instytucji na przykładzie Policji. Sprawne zarządzanie kadry
kierowniczej oraz wykonywanie należycie obowiazków funkcjonariuszy, ma wpływ
na to jak postrzega społeczeństwo instytucję Policji. Artykuł ma na celu pokazanie
jak funkcjonuje instytucja Policji oraz opisanie zarządzania według ogólnych
koncepcji i teorii sprawności zarządzania. Badanie przeprowadzone w formie ankiet
ma na celu pokazanie jak mieszkańcy Gdańska postrzegają slużbę funkcjonariuszy
Policji w swoim mieście. Uzyskany wynik badania, wpływa w znacznym stopniu, na
końcowy efekt oceny Policji. Uzyskany wynik będzie oceną końcową działania
instytucji Policji w Polsce. Wyjaśnienie powyższego problemu pozwoli zrozumieć
złożoność zagadnienia i może dać początek w tworzeniu nowych wytycznych
kierownikom jednostek, ale również organom nadzorującym. Teorie i rozważania
oparto na polskiej i zagranicznej literaturze.
Elementarne zasady funkcjonujące w zarządzaniu
W naukach o zarządzaniu istnieją dwie główne formy sprawności:
celowościowe oraz systemowe. Z uwagi na ogólność można je zastosować w ocenie
instytucji. Pierwsza koncentruje się na stopniu realizacji celów organizacji i jest
oparta w głównej mierze na idei celu 1. Podejście systemowe skupia się na
zdobywaniu przez organizację środków do jej funkcjonowania oraz rozwoju
i transakcjach z otoczeniem2. Ważne jest tutaj, że dążenie do równoważenia
interesów różnych stron ma swoje odzwierciedlenie w założeniach zrównoważonego
rozwoju oraz koncepcji zarządzania terytorialnego, które akcentuje wymiar
gospodarczy, ekologiczny czy nawet społeczny, koncepcji organizacji, która ma na
celu służyć otoczeniu oraz różnym ideom społecznym 3, publiczności organizacyjnej,
chodzi tutaj o cechę uwidaczniającą różne cele organizacji publicznych 4.
Istnieją także inne kryteria podziału skutków działania ludzi, umożliwiające
analizę. Do takich zaliczamy:
– wymiar otoczenia (zachodzi w nim skutek),
M. Bielski, Organizacje – istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytytu Łódzkiego, Łódż 1996,
s. 108.
2
Tamże, s. 109.
3
B. Kożuch, Nauka o organizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007, s. 269.
4
B. Kożuch, Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Plact, Warszawa 2004,
s. 89-93.
1
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– czas analizy i mierzalności skutków,
– epistemologiczne5,
– hermeneutyczne.
Powyższe kryteria są wynikiem paradygmatów funkcjonujących w dziedzinie
zarządzania6.
Typologie sktutków działania to:
– intencjonalność, skutek jest zamierzony lub niezamierzony,
– ocena, skutki są oceniane jako pozytywne, negatywne lub neutralne,
– istotność, skutek może być główny, dodatkowy lub być bez znaczenia,
– moment wystąpienia skutku, skutek następuje bezpośrednio po działaniu lub
po pewnym
bliżej nieokreślonym czasie7,
– wymiar otoczenia, skutki zachodzą w różnych wymiarach otoczenia
ogólnego,
środowiska wewnętrzengo oraz otoczenia celowego,
– rodzaj i możliwość poznania, skutki tutaj są możliwe do poznania, a ich
poznanie jest obiektywne, wolne od wartościowania, neutralne, oceniające
i subiektywne. Ponadto, w niektórych sytuacjach, poznanie skutków może być
niemożliwe do zrealizowania8,
– hermeneutyczne, skutki są oceniane pozytywnie i negatywnie jednocześnie.
Uzależnione jest to od przyjętych wartości i interesów,
– mierzalność, skutki są mierzalne lub niemierzalne,
– czas analizowania skutku, skutki są potencjalne oraz zaistniałe,
– prawdopodobieństwo wystąpienia, wystąpienie danego skutku opisane
może być biorąc pod uwagę jego prawdopodobieństwo9.
Przedstawione powyżej informacje powodują powstanie konieczności
poszerzania zakresu skutków, które trzeba brać pod uwagę przy ocenie
prawidłowości zarządzania instytucją.
Koncepcje zarządzania
Koncepcja wielokryterialna M. Bieleckiego uwidacznia zależności pomiędzy
oraganizacją, a jej otoczeniem, próbuje pokazać korzyści działania zarówno te od
strony celowej oraz systemowej. M. Bielecki podaje następujące wymiary 10:
– rzeczowy (organizacja zaspokaja potrzeby społeczne i realizuje własne
cele),
– ekonomiczny (zależności pomiędzy efektami i nakładami),
– systemowy (przetrwanie oraz rozwój organizacji, jej zdolność do
zaadoptowania otoczenia, w którym się znajduje),
– polityczny (pozycja przetargowa insytucji w stosunku do otoczenia, głównie
do pośredników czy dostawców),
– kulturowy (wartości i normy są utrwalane i tym samym zachowują tożsamość
kulturową społeczeństwa. Są przyczyną do rozwoju dziedziny kultury),
– behawioralny (jest wyrazem interesu organizacji, satysfakcji z wykonywanej
pracy przez jej uczestników, wyraża nastroje pracowników).
M. Mostera, Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warsawa 1996, s. 32-60.
Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005, s. 57-99.
7
W. Kieżun, Podstawy organizacji i zarządzania. Książka i Życie, Warszawa 1977, s. 43.
8
Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005, s. 16-20, s. 66-88.
9
B. Czamiawska, Trochę inna teoria organiazcji, Poltex Czamiawska, Warszawa 2010, s. 59-72.
10
M. Bielecki, Organizacje – istota... dz. cyt., s. 112-123.
5
6
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M. Kuligowska wskazuje na trzy główne organizacje koncepcji od strony
interesariuszy:
– Efektywność postrzega się na wiele różnych sposobów. Zależy ona od tego,
które z grup interesariusz jest w danym momencie najważniejszą w świetle
pracodawcy.
– Każde działanie organizacji zadowala różne grupy interesariuszy w różnym
stopniu.
– Organiazacja ma ograniczone zasoby, dlatego satysfakcja wzrasta dla
jednej z grup kosztem drugiej11.
Uwzględniając środowisko wewnętrzne, jako składniki przetrwania i rozwoju
organizacji wymienia się: przychody, koszty, wydajność organizacji, pozyskiwanie
zasobów (w tym finansowych), wydajność pracy, umiejętność adaptacji do zmian,
rozwój organizacji. Dla pracowników ważna jest: satysfakcja z pracy, rozwój własny,
nowe realizacje międzyludzkie oraz kultura organizacyjna.
Otoczenie zewnętrzne zawarte jest m.in. w majestacie prawa i polega na
legalności działań, wykonywaniu obowiązków ustawowych czy wywiązywaniu się
z umów. W skład środowiska zewnętrznego wchodzi także gospodarka (wkład
w rozwój gospodarczy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym
i międzynarodowym), polityka (spójność z politykami na szczeblu lokalnym,
regionalnym, krajowym i międzynarodowym) oraz relacje z mediami, partnerami,
sponsorami, fundatorami czy dostawcami12.
Działania realizowane przez Policję oraz jej obecne funkcjonowanie/
zarządzanie
Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji (BKS KGP) w ramach
swoich zadań realizuje różne działania edukacyjne, informacyjne dotyczące
promocji Policji. Udostępnia szerokiemu gronu odbiorców szereg informacji
o przeszłych, bieżących i przyszłych wydarzeniach, które są realizowane przez
Policję oraz gdy nawet Policja jest tylko partenrem jakiegoś wydarzenia. BKS KGP
przygotowuje różne wydawnictwa m.in.: miesięcznik Policja 997, w którym zawarte
są różne informacje z wydarzeń o charakterze krajowym oraz pozakrajowym
dotyczącym polskiej Policji. Od 2016 roku biuro rozpoczęło wydawanie terminarza
oraz kalendarza ściennego. Ponadto wydawany jest też komiks Sekret Kamienicy.
BKS KGP wystawia stoiska promocyjne podczas wielu wydarzeń m.in..: Nocy
Muzeów w KGP, Dnia Dziecka w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dnia
Generała Władysława Andersa na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu,
centralnych obchodów Święta Policji na pl. Piłsudskiego oraz pikniku rodzinnego
w Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola. Na zaproszenie Narodowego Banku
Polskiego (NBP) reprezentowali Policję w strefie promocyjnej My Polacy podczas
wydarzenia muzyczno-teatralnego Wolność we krwi, zorganizowanego z uwagi na
przypadającą 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 13.

M. Kuligowska-Pawlak, Pojmowanie efektywności organizacji – definiowanie, pomiar. W: A. FrączewskiWronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie ochrony zdrowia, AE,
Katowice 2010, s. 76.
12
Tamże, s.77.
13
P. Iwaniec, Bliżej społeczeństwa, I. Klonowska (red.), Policja 997, nr. 1(166), Warszawa 2019, s. 44.
11
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Rysunek 1. Społeczna ocena instytucji

Źródło: opracowanie własne na podstawie czasopisma: I. Klonowska (red.),
POLICJA 997, nr 2 (167), Warszawa, luty 2019, s. 6.
Powstało wiele posterunków oraz komisariatów Policji m.in..: w Tułowicach
(woj. opolskie), Piątku i Nieborowie (woj. łódzkie), Małdytach (woj. warmińskomazurskie), Dukli, Tryńczy, Błażowej (woj. podkarpackie). Na utworzenie nowych
jednostek Policji wpływ miał szereg konsultacji społecznych z mieszkańcami
i władzami gmin, które wyraziły swoje opinie co do najbardziej zagrożonych
przestępczością rejonów14.
Znaczący spadek liczby wypadków zanotowano w Polsce w 2018 roku. Jest to
znacznie mniej w porównaniu do ostatniej dekady. Spadła również liczba rannych
oraz zabitych w wypadkach drogowych, co jest powodem do zadowolenia. Według
stanu na dzień 18 stycznia 2019 roku było to 2857 osób. Zdaniem Sekretarza Stanu
Jarosława Zielińskiego powstała i funkcjonująca obecnie Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa, która ma ponad milion zgłoszeń od obywateli i ponad 50%
potwierdzeń zagrożeń, jest znaczącym dowodem rosnącego zaufania do Policji.
Według najnowszych danych Komandy Głównej Policji, aż 93% obywateli czuje się
bezpiecznie w pobliżu swojego miejsca zamieszkania15. W 2018 roku Centralne
Biuro Śledcze Policji zabezpieczyło majątki przsetępców na kwotę 850 mln złotych
A. Chyliński, Przybywa posterunków i komisariatów, I. Klonowska (red.), Policja 997, nr.1 (166),
Warszawa 2019 s. 25.
15
K. Kryczka, Plany i podsumowania, I. Klonowska (red.), Policja 997, nr. 2 (167), Warszawa 2019, s. 5.
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oraz zabezpieczyło narkotyki, które posłużyły by do produkcji ponad 52 mln
"działek". Obecny plan modernizacji Policji z budżetu państwa przy udziale Pionu
Logistyczneg Policji trwać będzie do 2020 roku. Otworzono już 99 nowych jednostek,
w których pełnią służbę policjanci i pracownicy Policji, zakupiono dwa nowe
helikoptery, będą otwierane nowe jednostki oraz zakupione zostaną nowe jednostki
broni palnej16.
Średnio w Policji w 2018 roku, skierowano do służby:
– patrolowej 13622 policjantów prewencji,
– na drogach 4182 policjantów ruchu drogowego.
W 2018 roku przeprowadzono łącznie 14882 interwencje, dokonano 534
zatrzmań na gorącym uczynku przestępstwa, przedstawiono zarzuty 924
podejrzanym, wykryto 1630 przestępstw, ujawniono 20322 wykroczenia,
zrealizowano 363 konowoje, w których przekonwojowano 533 osoby. Stan
zatrudnienia na koniec 2018 roku wyniósł 98 711 osób i był on nieco niższy od tego
w latach ubiegłych. Według danych statystycznych polskiej Policji, widać w Polsce
wzrost liczby postępowań wszczętych i przestepstw stwierdzonych. Wynika to
jednak z uwzględnienia w statystykach w 2018 roku przestępstw zawartych w art.
209 kodeksu karnego. Artykuł ten dotyczy uchylania się od ciążącego obowiązku
alimentacyjnego. Gdy nie weźmie się tego artykułu pod uwagę, to widać że
przestepczość kryminalna, ale także ogólna spada w stosunku do lat ubiegłych.
W siedmiu kategoriach przestepstw, czyli tych najbardziej uciążliwych dla
społeczeństwa w 2018 roku było 231,4 tys., czyli o 4,8% mniej niż w roku 2017 17.
W 2019 roku budżet państwa dodatkowo przeznaczy 300 mln złotych na rozwój
Policji. Podstawowy budżet wynosił 9,672 mld złotych, ale dodatkowo według
Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka,
odpowiedzialnego za Pion Logistyczny Policji, budżet wzrośnie do ponad 10 mld
złotych, ponieważ tak jak w poprzednich latach Policja zwracała się o dodatkowe
środki. W 2019 roku zostanie zakupionych 1,6 tys. sztuk różnego sprzętu służącego
do transportu. Na uzbrojenie i technikę Policji przeznaczonych zostanie 5 tys.
pistoletów samopowtarzalnych, 100 pistoletów maszynowych, 120 karabionów
szturmowych oraz 445 paralizatorów elektrycznych. Dla unowocześnienia sprzętu
teleinformatycznego zostanie zakupionych 138 Mobilnych Terminali Noszonych,
a liczba stanowisk komputerowych zwiększy się o 1000. W 13 miastach na terenie
kraju zostanie zmodernizowana sieć radiowa do standardu ETSI Tetra. W dalszym
ciągu według zapowiedzi kierownictwa Policji, zostaną kontynuowane
udoskonalenia mające na celu poprawę widoczności radiowozów oraz poprawę
umundurowania funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach18.

Tamże, s. 6.
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Rysunek 2. Projekt planu budżetu na 2019 r.

,016.35 zł

Projekt planu budżetu na 2019 r.
,013.04 zł ,016.71 zł

,152.39 zł

Płace i pochodne
Wydatki rzeczowe

,801.52 zł

Pozapłacowe świadczenia
pieniężne
Inwestycje budowlane
Zakup sprzętu o wartości powyżej
10 tys. zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie czasopisma: I. Klonowska (red.),
POLICJA 997, nr 2 (167), Warszawa, luty 2019, s. 8.
Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński 22 stycznia 2019
roku podpisał porozumienie na mocy którego Wojewódzki Garnizon Policji podejmie
współpracę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi. W zakres takiej
współpracy wchodzą kontrole środków transportu przewożących drewno i inne
produkty pochodzące z lasu. Również policjanci będą ujawniać osoby podejrzane
o popełnianie przestepstw na terenie obszarów leśnych, w szczególności kradzieże
drewna oraz kłusownictwo. W rejonach szczególnie zagrożonych będą pełnione
wspólne patrole. Planowanie takich służb będzie opracowywane przez nadleśnictwo
we wspólpracy z Komandami Miejskim/Powiatowymi Policji. Zawarte porozumienie
obejmie również realizację wspólnych szkoleń, a także wymianę informacji, która
jest niezbędna do zapobiegania popełnianiu przestępstw w obszarach leśnych.
Ponadto w Garnizonie Łódzkiej Policji zostały wprowadzone 293 nasobne
kamery, które trafiły do funkcjonariuszy pełniących służbę w Wydziale Ruchu
Drogowego i Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
Kamery zostały zakupione przez Komendę Główną Policji za kwotę ponad 1 mln 700
tys. złotych. Kamery umożliwiają rozstrzygnięcie sporów w przypadku braku
świadków zdarzenia, ustalenie dokładnej daty i godziny zdarzenia oraz posłuży m.in.
dla poprawienia bezpieczeństwa samych policjantów. Kamery mogą pracować
w ciągu 10 godzin bez przerwy oraz umożliwiają ngrywanie obrazu w warunkach
słabej widoczności, dzięki zainstalowanemu promiennikowi podczerwieni 19.
W kwietniu 2018 roku Komendant Główny Policji postanowił powołać zespół
w celu analizy wyroków uniewinniających, dotyczących przekroczenia prędkości
przez kierujących pojazdami. Wpłynął na to fakt, iż w środkach masowego przekazu
Komenda Wojwódzka Policji w Łodzi, Współpraca z Lasami Państwowymi w Łódzkiem, łódzcy policjanci
z kamerami na mundurze, I. Klonowska (red.), Policja 997, czasopismo, nr. 2 (167), Warszawa 2019,
s. 39.
19
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pojawiały się informacje dotyczące wyroków sądów, podważające wiarygodność
pomiarów prędkości przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych stosowanych
przez policjantów. Funkcjonariusze ruchu drogowego w okresie od 2016 roku do I
kwartału 2018 roku ujawnili 370 000 wykroczeń przekroczenia dopuszczalnej
prędkości. W 33 000 przypadków, kierujący odmówili przyjęcia mandatu karnego
kredytowanego i tym samym policjanci skierowali wnioski do sądu o ukaranie. 95%
spraw dało wynik skazujący, 4% jest w toku, a ok. 1% rozstrzygnięto na korzyść
kierujących. KGP przeanalizowała 248 wyroków uniewinniających. W 2018 roku
Policja dysponowała 2495 przyrządami kontrolno-pomiarowymi. 46% z nich
stanowiły radarowe mierniki predkości, 25,7% laserowe pomiary, natomiast 19%
prędkości kontrolne. Najczęściej kierujący podważali laserowe pomiary prędkości,
bo aż w 53%, a najmniej w postaci zdjęcia lub filmu, czyli 20%. Największą liczbę
wyroków uniewinniających sąd stwierdził, w przypadku pomiarów laserowych - 112,
co stanowi 45,2%, radarowych - 105, co stanowi 42,3% i kontrolnego - 30, co daje
12,1%. Sąd w przypadku pomiaru wizualizacją stwierdził, że zabrakło rzetelności
przy wykonaniu pomiaru urządzeniem oraz brak znajomości obsługi przyrządu
i obowiązujących procedur.
Każde z urządzeń stosowanych w Policji zatwierdzone jest przez
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie wmagań,
którym powinny podlegać przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym oraz
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonawczych podczas prawnej
kontroli metrologicznej. Jakość pomiaru zagwarantował również Główny Urząd Miar,
który to wydał decyzję o dopuszczeniu przyrządów policyjnych oraz udzielił
gwarancji, że metoda pomiaru spełnia wymagania techniczne i metrologiczne.
Zespoł powołany przez KGP wyodrębnił 118 przyczyn uniewinnień. 70%
stanowiły błędy popełnione ze strony Policji. 24,6% były to błędy w postaci
niewystarczającego materiału dowodowego. 24,6% stanowiły błędy związane
z uwagi na brak przygotowania policjanta do rozprawy sądowej. 15,3% wynosił błąd
policjanta co do braku wiedzy, związanej z obsługą urządzenia. 3,4% stanowił brak
umiejętności obsługi urządzenia, a 1,7% brak specjalistycznego przeszkolenia
policjanta. 1,7% wyniosło nieprzygotowanie oskarżyciela publicznego do rozprawy
w sądzie. Sporą część przypadków stanowił brak przekazania materiału dowodego.
Były sytuacje w których, nie dostarczono materiału nagrania wideo oraz brak było
również właściwego miejsca do wykonania kontroli pomiaru20.
Nawet pomimo niewielkiej ilości wyroków uniewinnniających w sprawach
o przekroczenie prędkości przez kierujących w ruchu drogowym zespół powołany
przez KGP wskazał, że nastąpiły pewne nieprawidłowości wśród policjantów. Zespół
dowiódł, że takich sytuacji trzeba unikać i tym samym przeprowadził szczegółową
analizę, stworzył rekomendację dla podmiotów współpracujących z Policją.
Wprowadzono m.in.:
– wydłużenie kursu policjantów ruchu drogowego o 3 dni z zakresu zajęć
związanych z obsługą urządzeń kontrolno-pomiarowych prędkości,
– zmieniono Zarządzenie KGP nr 323 z dnia 26 marca 2008 roku,
gwarantujące obligatoryjny udział oskarżycieli publicznych oraz merytoryczne
przygotowanie w sprawach dotyczących przekroczenia prędkości,
E. Sitek, Wyroki uniewinniające – analiza, I. Klonowska (red.), Policja 997 nr 2 (167), Warszawa 2019,
s. 44.
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– poszerzenie kursu dla oskarżycielu publicznych dotyczących kwesti
przyrządów kontrolno-pomiarowych prędkości,
– kierowanie obligatoryjne wniosków do sądu w sprawie uzasadnienia wyroku
uniewinniającego, który argumentowałby ukaranie w sądzie,
– podnoszenie działań zawierających elementy informacji i edukacji wśród
użytkowników pojazdów, zawierających elementarną wiedzę działania mierników
prędkości oraz wymogów metrologicznych,
– współpracę z mediami oraz różne działania profilaktyczne, w których
głównym zadaniem będzie prezentacja działań kontrolno-pomiarowych Policji, aby
doprecyzować informacje zawarte w mediach wskazujące o niewiarygodnych
pomiarach prędkości na drogach21.
Badanie przeprowadzone metodą PAPI w formie kwestionariusza
ankietowego, na terenie miasta Gdańsk w okresie 09-15 grudnia 2019 roku
Badania PAPI realizowane są w bezpośredniej i tym samym interpersonalnej
sytuacji komunikacyjnej, gdzie osoba badana jest aktywna z uwagi na zadawane
pytania przez ankietera. Respondent odczytuje zadawane pytania zawarte w formie
pisemnej na kwestionariuszu, a następnie zaznacza wybrane odpowiedzi przez
ankietera. W formie PAPI odpowiedzi są nanoszone na papierowy kwestionariusz22.
Próbie badawczej poddano 50 mieszkańców Gdańska. Były to osoby
zamieszkujące dzielnice domów jednorodzinnych: Osowa, oraz osiedli bloków:
dzielnica Przymorze oraz Wrzeszcz. Ankieta była anonimowa.
Respondentami były osoby studiujące, wynajmujące lokale mieszkalne oraz
rodowici mieszkańcy Gdańska. Ankieta składała się z 6 pytań zamkniętych. Poniżej
przedstawiono wyniki w postaci wykresów:

Tamże, s. 45.
Schräpler J.P., Schupp J.,Wagner G.G., Changing form PAPI to CAPI: A Longitudinal study of madeeffects based on an experimental design „Discussion Paper“, no. 593, Berlin 2006.
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22

309

Tabela 3. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych metodą PAPI
w Gdańsku, w okresie 09-15 grudnia 2019 roku

Źródło: opracowanie własne.
Tabela przedstawia dane statystyczne przeprowadzone w/w metodą na próbie
50 losowo wybranych osób bioracych udział w badaniu. Spośród 50 osób 49 osób
stwierdziło, że Policja jest potrzebna. Była to największa ilość tej samej odpowiedzi,
udzielona na zadanie pytanie. Tylko jedna osoba odpowiedziała negatywnie. 6 osób
opowiedziało się za tym, że Policja negatywnie pełni swoją funkcję. Jest to o 38 osób
mniej w stosunku do ankiet, twierdzących że Policja jednak pozytywnie pełni swoją
funkcję.
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Wykres 4. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych metodą PAPI
w Gdańsku, w okresie 09-15 grudnia 2019 roku

Odp. ankietowanych
0

0,2

Czy ma Pan/Pani zaufanie do instytucji
Policji ? TAK/NIE

W jaki sposób według Pana/Pani
przekazują media w Polsce, informacje
dotyczące policji ?…

0,8

1
88%

14%
86%

Jak oceniasz wizerunek policji ?
POZYTYWNIE/NIEGATYWNIE

Jak według Pana/Pani pełni swoją funkcję
policja ?
PRAWIDŁOWO/NIEPRAWIDŁOWO

0,6

12%

Czy Pan/Pani chciałby/chciałaby, aby w
okolicy Pana/Pani miejsca zamieszkania
był w pobliżu posterunek policji ?…

Czy Pana/Pani zdaniem jest potrzebna
policja ? TAK/NIE

0,4

88%
12%
98%
2%
88%
12%
62%
38%

TAK/POZYTYWNIE/PRAWIDŁOWO/RZETELNIE
NIE/NIEGATYWNIE/NIEPRAWIDŁOWO/NIERZETELNIE
Źródło: opracowanie własne
Na wykresie nr 4 przedatawiono wyniki uzyskane na w/w próbie badawczej
mieszkańców Gdańska. Zdecydowana większość, bo aż 88% respondentów ma
zaufanie do Policji. 14% badanych opowiedziało się za tym, aby w pobliżu ich
miejsca zamieszkania nie było posterunku Policji. 88% badanych ma zaufanie do
Policji i jest to zdecydowana wiekszość w porównaniu do 12% osób, które
opowiedziały się przeciw. Na pytanie dotyczące realcji w mediach dotyczących
zdarzeń związanych z Policją 62% badanych stwierdziło, że podawane informację
są rzetelne i nie budzą według nich zastrzeżeń co do przekazywanej treści. To
pytanie spośród wszystkich zadawanych dało wynik najmniej zróżniocowany.
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Podsumowanie
Podejście sprawności zarządzania oraz podejście celowościowe i systemowe,
nie pozwalają, aby dokładnie ująć problem charakteryzujący wpływ zarządzania
instytucją na zaufanie społeczne. Jest dużo pozytywnych aspektów wynikających
z funkcjonowania instytuacji kultury. Wykraczają one poza standardy efektywnego
działania. Wielozłożoność tego problemu pozwala na ujęcie odpowiedniego
działania. Koncepcja wielokryterialna M. Bieleckiego pozwala wykryć zależności
pomiędzy organizacją, a jej otoczeniem. Pokazuje korzyści zarówno te od strony
celowej jak również systemowej. Można stwierdzić, że daje ona podstawy do
powstania metody ewolującej działanie instytucji kultury, z uwagi na potrzeby
społeczeństwa z niej korzystającej. Również wpływa ona na działalność władz
samorządowych i rządowych, będących jednocześnie oraganizatorami instytucji
samorządowych oraz narodowych.
Współczesna Policja niesie pozytywne zmiany w postaci refelksji płynących
z wyroków sądów oraz braku specjalistycznego przeszkolenia policjantów oraz
zatwierdzenia fukcjonowania odpowiedniego sprzętu przez instytucje rządowe.
Mimo to badania opinii publicznej wskazują na znaczące zaufanie do Policji,
względem innych rządowych instytucji, a także osób. Policja jest formacją stojącą
na straży porządku publicznego i nie dopuszcza możliwości popełniania błędów
z wykonywanych przez nią zadań. Gdy takie błedy nastąpią, natychmiast są
korygowane w postaci wielu analiz i projektów opracowujących nowe metody. Wśród
przedstawionych koncepcji teoretycznych, Policja realizuje je w sposób rzetelny
i konkretny, co jest wynikiem przeprowadzonych badań zawartych na wykresie
numer 1.
W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych na terenie miasta Gdańska,
a w szczególności na terenie dzielnicy Osowa, Przymorze oraz Wrzeszcz,
zdecydowana większość badanych pozytywnie ocenia obecne funcjonowanie
Policji.
Z mojego doświadczenia zawodowego nabytego w trakacie pełnionej służby na
terenie dużych miast takich jak: Warszawa, Łódź, Gdańsk oraz mieście powiatowym
woj. łódzkiego, wynika że przyczyną powstawania posterunków w powiatach, na
tereniach gmin jest większa odległość od komend powiatowych, w porównaniu do
odległosci komisariatów znajdujacych się w miastach. Duże znaczenie w tym
zakresie, ma rownież komunikacja podmiejska. Nie jest ona tak częsta i tak
usytuowana względem miejsca zamieszkania, a rozmieszczonymi przystankami, jak
w dużych miastach. W posterunkach funkcjonariusze pełnią służbę o różnych
porach. Stąd umożliwia to mieszkańcom załatwianie spraw w pobliżu miejsca
swojego zamieszkania. Również problemy dotyczące mieszkańców gminy oraz
miast różnią się pod względem intensywności występujących zagrożeń. Migracje
ludności odbywają się na terenie całej Polski i dotyczą one nie tylko Polaków, lecz
również obcokrajowców, w tym w głównej mierze pochodzenia ukraińskiego.
W dalszym ciągu funkcjonariusze jak również osoby cywilne zatrudnione w Policji,
dokładają wszelkich starań, aby wyeliminować słabe punkty w funkcjonowaniu
przedmiotowej instytucjii i wprowadzać coraz to nowesze metody mające na celu
usprawnienie działania i realizacji powierzonych zadań.
Streszczenie
Artykuł przedstawia instytucję Policji, która “stoi na straży ładu i porządku
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publicznego w Polsce. W realizacji zadań oraz przekazywaniu informracji do
wiadomości publicznej pośredniczą takie instytucje jak: władze miast/gmin, stacje
telewizyjne oraz radiowe. Artykuł zawiera również badania opinii publicznej na temat
przedmiotowej instytucji, przeprowadzone w formie ankiet. Jako cel artykułu
wybrano zagadnienie funkcjonowania instytucji Policji oraz opisanie zarządzania
według ogólnych koncepcji i teorii sprawności zarządzania. Wyjaśnienie podjętych
rozważań, pozwoli zrozumieć złożoność zagadnienia, a zarazem może wpłynąc na
początek budowania nowych wytycznych kierownikom jednostek, ale również
organom nadzorującym.
Słowa kluczowe: zarządzanie, wpływ, społeczeńswto.
Summary
The article presents a police institution that "guards public order and law in
Poland. Institutions such as city / commune authorities, TV and radio stations
mediate the implementation of tasks and publicizing information. The article also
contains public opinion polls on the institution in question, conducted in the form of
surveys. The issue of the functioning of the Police institution and the description of
management according to general concepts and theories of management efficiency
were selected as the goal of the article. The explanation of the considerations taken
up will allow us to understand the complexity of the issue, and at the same time may
influence the beginning of building new guidelines for the heads of units, but also for
the supervisory authorities.
Key words: management, influence, society.
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WPŁYW SYTUACJI KRYZYSOWEJ NA ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
W ORGANIZACJI
Wstęp
Zarządzanie to świadomy, przemyślany i usystematyzowany proces, który jest
prowadzony zgodnie z obowiązującym prawem przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia decyzyjne, a także zakres odpowiedzialności, który
rozciąga się na szereg formalnych i złożonych działań ukierunkowanych na
zapewnienie bieżącego funkcjonowania organizacji oraz jego stabilnego rozwoju
w przyszłości w oparciu o wytyczone cele i przyjętą strategię 1. Zarządzanie swoim
zakresem obejmuje zarówno dostępne zasoby materialne i niematerialne, jak
i dotyczy kształtowania międzyorganizacyjnych relacji z poszczególnymi grupami
interesariuszy konkretnej organizacji. W jego skład wchodzą powtarzalne ciągi
działań oraz czynności, których cele powinny być ukierunkowane na przyszłość
i przewidywanie możliwych scenariuszy, tworząc logiczną i spójną całość. Procesem
pierwotnym jest zatem identyfikacja problemów i wytyczenie celów, kolejnym
elementem jest planowanie metod oraz sposobów ich realizacji, podejmowanie
decyzji, komunikowanie się, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz ich
motywowanie i kontrola. W praktyce zarządzanie sprowadza się do umiejętnego
równoważenia i harmonizowania nierzadko sprzecznych interesów, dążeń,
oczekiwań i potrzeb poszczególnych grup interesariuszy 2.
Zgodnie z założeniami dominantą podejmowanych działań przez menedżerów
powinno być tworzenie i maksymalizowanie wartości rynkowej danej organizacji,
jak również zwiększanie jej konkurencyjności oraz budowanie potencjału kapitału
intelektualnego. Wszystko to ma zapewnić przetrwanie oraz trwały i zrównoważony
rozwój podmiotu w przyszłości. Zarządzanie odnosi się głównie do ludzi, w związku
z czym powinno opierać się na takich wartościach, jak uczciwość i poszanowanie
dla pracowników, a w szczególności musi wiązać się z poczuciem odpowiedzialności
za podejmowane decyzje, jak i ich konsekwencje. W kontekście tego istotne
znaczenie ma zarządzanie bezpieczeństwem, ponieważ wpływa zarówno na
funkcjonowanie organizacji, jak i jej pracowników.
Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, iż zarządzanie jest nierozerwalnie
związane z przepisami prawa oraz posiadanymi uprawnieniami decyzyjnymi
będącymi podstawą do podejmowania konkretnych czynności. Ma to istotne
znaczenie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.
Walczak W., Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka - próba diagnozy źródeł
występujących rozbieżności, „E-mentor” 2012, nr 2 (44), s. 43-44.
2
Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2009, s. 126.
1
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Sytuacja kryzysowa
Właściwe interpretowanie sytuacji kryzysowej związane jest z wymogiem
zrozumienia, czym jest kryzys, który na ogół ma negatywną konotację, ponieważ jest
to zjawisko powodujące zmianę stanu istniejącego na gorsze. Według P. Sztompki
pierwotnie pojęcie kryzysu „oznaczało stan przejściowy, o kluczowym, decydującym
znaczeniu dla dalszego rozwoju”3. Przyjął on, że po stanie przejściowym ma
nastąpić rozwój, nie natomiast regres. Dlatego skoro konsekwencją kryzysu ma być
rozwój, w praktyce kryzys powinien być oczekiwaną sytuacją. Ponadto kryzys
postrzegany jako zagrożenie, dla niektórych może stanowić szansę. Zdaniem A.J.
Blikle kryzys jest czasem, który oczyszcza organizacje z niepotrzebnych kosztów,
natomiast rynek z niepotrzebnych firm. Kryzys stanowi czas, w którym podmiot
powinien spożytkować na przygotowanie się na nową sytuację, która będzie po
kryzysie.
Kryzys cechuje prawdopodobieństwo doświadczenia przez podmiot
konsekwencji zdarzeń, zagrażających realizacji jego celom. Brak działań
nastawionych na radzenie sobie z kryzysem znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, iż wymknie się on spod kontroli.
Z kolei sytuację kryzysową definiuje się na ogół na płaszczyźnie nauk
odnoszących się do tematyki bezpieczeństwa. Sytuacja kryzysowa stanowi zespół
okoliczności zewnętrznych oraz wewnętrznych, w jakich znajduje się konkretny
podmiot (organizacja, układ, system), które wpływają na jego funkcjonowanie
poprzez zachodzący proces zmian, na skutek których dochodzi do zachwiania
równowagi oraz utraty możliwości kontroli nad przebiegiem wydarzeń, bądź eskalacji
zagrożenia jego interesów4. Inne ujęcie sytuacji kryzysowej ukazuje, że rozumie się
przez nią naruszenie stanu bezpieczeństwa, który jest akceptowalny5.
Zgodnie z uniwersalnym ujęciem sytuacja kryzysowa jest stanem organizacji,
prowadzącym do naruszenia jej stabilności, bądź wręcz opóźnienia rozwoju wobec
zmian zachodzących w otoczeniu, natomiast w przypadku utrzymywania się jej
w dłuższym czasie może zagrażać egzystencji”6. Zdaniem A. Żebrowskiego sytuacja
kryzysowa to stan narastającej niepewności, destabilizacji oraz napięcia
społecznego, który cechuje się naruszeniem więzi społecznych, jak również
możliwością utraty kontroli nad przebiegiem wydarzeń i eskalacji zagrożenia7.
Odnosząc się do perspektywy zarządzania należy wskazać, iż sytuacja
kryzysowa jest wyzwaniem, które może okazać się ożywczym dla organizacji.
Natomiast postrzeganie jej wyłącznie jako zagrożenia może skutkować reakcją
unikania wynikającą z obawy przed zmianami.
J. Konieczny charakteryzuje zarządzanie w sytuacji kryzysowej jako
metodyczne i systematyczne działania, które zmierzają do zapobieżenia, albo
zredukowania wpływu kryzysu na wartości i zasoby społeczne przy pomocy środków
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 446.
Gryz J., Kitler W., System reagowania kryzysowego, Toruń 2007, s. 22.
Żebrowski A., Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków
2012, s. 29.
6
Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Sposób postrzegania kryzysów w polskich przedsiębiorstwach,
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2004, nr 11, s. 48
7
Żebrowski A., dz. cyt., s. 31.
3
4
5
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kierowania, kontroli i koordynacji8. Z uwagi na to można stwierdzić, iż zarządzanie
w sytuacji kryzysowej stanowi proces rozwiązywania napiętych sytuacji w sposób
zaplanowany, w którym wiele współzależnych operacji jest zorganizowanych,
kierowanych i kontrolowanych9. Wytycza się przy tym jednocześnie kierunek
procesu decyzyjnego celem sprawnego rozwiązania problemu.
W naukach o zarządzaniu można spotkać się z definiowaniem pojęć kryzys
i zarządzanie kryzysowe, gdzie zarządzanie w kryzysie koncentruje się na
działaniach profilaktycznych, albo reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Natomiast
przeniesienie punktu ciężkości na działania, które mogą być podjęte celem
wyeliminowania konsekwencji sytuacji kryzysowej wyznaczają znaczeniową granicę
tych pojęć10. Sytuacja kryzysowa jest sekwencją zdarzeń, które uniemożliwiają
normalne funkcjonowanie organizacji11.
Co prawda przyczyny powstawania kryzysu w organizacji mają indywidualny
charakter, ale trzeba ich szukać tak wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również w jego
otoczeniu ekonomicznym. Do najczęstszych zagrożeń dla funkcjonowania firm
zaliczają się: system podatkowy, zbyt wysokie podatki, brak nowych klientów lub
spadająca liczba klientów, nieprzewidywalność rynku i zmiany koniunktury,
nieuczciwa konkurencja lub zbyt silna, niestabilność regulacji prawnych, brak
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, wysokie koszty pozyskania surowca do
wyrobu produktów, niestabilne kursy walut, itp. 12. Przyczyny te różnią się zależnie
od wielkości organizacji i jej specyfiki. Do wewnętrznych przyczyn zaliczają się:
wypadki przy pracy, problemy z jakością usług, spory pracownicze, błędy lub
przestępstwa, brak kapitału. Do zewnętrznych z kolei: niekorzystne decyzje władz,
nieprawdziwe informacje w mediach, problemy z kontrahentami, katastrofy i awarie
z przyczyn zewnętrznych, itp.13. Z uwagi na ilość i różnorodność źródeł zagrożenia
oraz z punktu widzenia przetrwania organizacji, istotne znaczenie ma zarządzanie
sytuacją kryzysową. Niezależnie bowiem od wielkości i specyfiki, wszystkie
przedsiębiorstwa muszą systematycznie dopasowywać się do zmieniających się
warunków otoczenia celem przetrwania oraz dalszego rozwoju. Przygotowanie się
na potencjalne sytuacje kryzysowe, jak i zwiększenie czujności na sygnały płynące
z otoczenia mogą znacznie zwiększyć szanse organizacji na przetrwanie, a także
być pomocne w poszukiwaniu okazji pojawiających się na rynku.
Zdecydowana większość sytuacji kryzysowych w organizacji wywołana jest
jednocześnie przez kilka przyczyn. Pierwotnie źródła kryzysu uruchamiają
łańcuchową reakcję kolejnych przyczyn oraz skutków kryzysu. W związku z tym
pogarszająca się sytuacja przedsiębiorstwa stanowi obraz efektu domina.
Pierwsze sygnały świadczące o sytuacji kryzysowej w organizacji można
dostrzec już w przypadku właściwych działań w sferze monitoringu i kontroli zadań
Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Poznań–Warszawa
2001, s. 116.
9
Prońko J., Letkiewicz A., Informacyjne uwarunkowania zarządzania kryzysowego, [w:] Stawnicka J.,
Wiśniewski B., Socha R., Zarządzanie kryzysowe, Szczytno 2011, s. 85
10
Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Warszawa 2012, s. 38–40.
11
Kwiatkowski S., Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, Pułtusk 2011, s. 86.
12
Orłowski W.M., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2010.
13
Dębicka A., Zarządzanie sytuacją kryzysową w MSP. Wybrane problemy, [w:] Beliawska A. (red.),
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin, 2014, s. 235.
8
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oraz procesów, jak i odpowiedniego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem.
Sytuacje kryzysowe mogą mieć różnorodny charakter i można podzielić je zależnie
od przyjętego kryterium na według: tempa i czasu trwania kryzysu (przewlekły
i nagły), miejsca, przyczyny kryzysu (zewnętrzny i wewnętrzny), skutków kryzysów
(twórczy i destrukcyjny), przyczyn kryzysów (wirtualny i rzeczywisty)14.
Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji i jego system
Nie ulega wątpliwości, iż problematyka bezpieczeństwa ma wymiar Multi
dyscyplinarny. Pojecie bezpieczeństwa jest trudne do jednoznacznego
zdefiniowania, bowiem posiada bardzo złożony, ale także dający się urzeczywistnić
wymiar, żeby można było wyznaczyć odpowiednie podejścia do jego istoty. Przez
lata pojęcie bezpieczeństwa przechodziło licznym ewolucjom i w dalszym ciągu
ewoluuje. W obszarze rozważań przedmiotowych należy zwrócić uwagę na definicję
traktującą bezpieczeństwo jako stan, który ma dynamiczny charakter, w którym dana
organizacja ma zapewniony zarówno dostęp do najbardziej cenionych przez niego
wartości (dóbr) na satysfakcjonującym poziomie, jak i pewność, że dostęp ten nie
będzie gorszy w przyszłości, natomiast pojawiające się w tym zakresie zakłócenia
będą usuwane lub skutecznie oddalane15. Charakterystyka ta umożliwia zbliżenie
istoty bezpieczeństwa do obszaru, który stanowi centrum dociekań w naukach
o zarządzaniu.
Zarządzanie bezpieczeństwem sprowadza się do podejmowania działań
służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, a także zgodnych
z obowiązującym prawem, w tym z konstytucyjnymi zasadami praw, wolności oraz
obowiązków człowieka i obywatela16.
Obecnie problematyka zarządzania bezpieczeństwem skupia w sobie zespół
immanentnych cech zawierających się w charakterystyce natury działań wokół jego
istoty. W związku z tym, jeżeli coś ma utożsamiać się z bezpieczeństwem, musi do
niego należeć:
 ujęcie jego opisu jako stanu oraz procesu;
 wyznaczenie wartości jako obiektu określającego cele wszelkich działań;
 orientacja na minimalizowanie barier w osiąganiu celu;
 orientacja na przyszłość;
 wizja określona z perspektywy całości zachodzących zmian;
 wielowymiarowość czynników oraz rozległość skutków złożonych działań;
 wymiar kulturowy związany z przywództwem i traktowaniem kapitału
intelektualnego jako źródła pomnażania dobrych rozwiązań i praktyk ;
 orientacja na powtarzalność, sieciowość i skuteczność;
 zorientowanie działań na zwiększoną dynamikę zmian.
System bezpieczeństwa organizacji jest celowo zaprojektowanym
i zorganizowanym układem materialnym, informacyjnym i zespołów ludzkich, który
jest eksploatowany przez człowieka i służy zachowaniu założonego poziomu
oddziaływania różnych zagrożeń. Jego celem jest zachowanie bytu organizacji
14

Ciekanowski Z., Stachowiak Z. (2011), Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, Studia
i Materiały, nr 1, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 57.
15
Fehler W., Bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, [w:] Fehler W. (red.) ,Bezpieczeństwo publiczne
w przestrzeni miejskie, wyd. Arte, Warszawa 2010, s. 16.
16
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn.
zm.), Rozdział II.
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w postaci, która zapewnia niezbędne zasileń i samodzielne kształtowanie
możliwości jej rozwoju w konkretnych warunkach otoczenia.
Na system bezpieczeństwa organizacji składają się takie elementy, jak układ
wektorów i wycinkowe podsystemy zarządzania bezpieczeństwem. Układ wektorów
składa się z kolei z:
 wektorów wejścia (zasilanie w niezbędne aktywa);
 wektorów procesów przetwarzania (procesów bezpieczeństwa);
 wektorów wyjścia (produkty – efekty działania procesów bezpieczeństwa).
W przypadku wektora wejścia tworzą go zasoby kapitałowe rzeczowe
(budowle, budynki, urządzenia, maszyny, energia, wyposażenie, środki finansowe,
środki transportu) oraz zespoły ludzkie o różnej strukturze ilościowej i jakościowej
(wykonawcy i menedżerowie, ich motywacja, kompetencje, itp.), które to w praktyce
wykorzystują zasoby informacji i zasoby wy egzemplifikowanej i potencjalnej myśli
ludzkiej. Ponadto na wektor ten składają się zasoby relacyjne (zewnętrzne kontakty
zapewniające zdolność do integracji działań w obszarze procesów bezpieczeństwa)
oraz zasoby naturalne (przestrzeń i czas).
Procesy bezpieczeństwa z kolei (procesy przetwarzania) obejmują działania
zorganizowane, polegające na przetwarzaniu składników wektora wejścia w wektor
wyjścia. Natomiast ostatni element systemu, czyli wektor wyjścia tworzą:
 wzbogacona wiedza oraz kompetencje zespołów ludzkich, które wynikają
z udziału w realizacji zachodzących procesów bezpieczeństwa, co z kolei
powoduje wzbogacenie zasobów informacji oraz kapitału relacyjnego, w tym
wewnątrz procesów bezpieczeństwa;
 zadowolenie z wywołanego oraz spełnionego poczucia bezpieczeństwa,
powstałe na gruncie skomplikowanego oraz zróżnicowanego produktu
bezpieczeństwa;
 doświadczenia o wymiarze negatywnym będące źródłem inspiracji oraz
poszukiwań w doskonaleniu profesjonalizacji realizowanych procesów
bezpieczeństwa.
Ponadto należy wskazać, iż wycinkowe podsystemy zarządzania obejmują po
pierwsze profilaktykę bezpieczeństwa (monitorowanie oraz analiza zagrożeń,
planowanie, konceptualizacja, ćwiczenia i szkolenia w ramach poszczególnych
działań, wyznaczanie stref bezpieczeństwa, kontrolowanie realizacji procedur
i wytycznych), po drugie podsystem operacyjnego zarządzania bezpieczeństwem
(aktywne reagowanie), po trzecie zarządzanie procesami logistyki bezpieczeństwa
(gromadzenie i kontrolowanie zapasów, utrzymywanie w gotowości dróg, obiektów,
urządzeń i środków transportu, wyznaczanie tras dostaw w oparciu o metodę ścieżki
krytycznej), a po czwarte zarządzanie likwidacją skutków wywołanych sytuacja
kryzysową lub zagrożeniem.
Zależnie od wymogów i konstrukcji obiektu bezpieczeństwa wyszczególnia się
przedmiotowe podsystemy zarządzania bezpieczeństwem, w tym informacji, mienia,
personelu, dostaw energii i paliw, przeciwpowodziowym, przeciwpożarowym,
żywnościowym, dostaw wody pitnej, itp.
Jednym z istotnych elementów całokształtu działań w obszarze filozofii
zarządzania bezpieczeństwem stanowi idea określana mianem modelu trójkąta
bezpieczeństwa. Ukazuje ona zależność między zagrożeniami, a stanem
technicznego zabezpieczenia. Ów model pokazuje, iż wraz ze wzrostem zagrożeń
poprawie powinien ulegać stan zabezpieczenia technicznego oraz ochrony
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organizacji. W związku z tym model ten bazuje na zachowaniu utrzymywania
właściwego stanu równowagi.
Podejmując rozważania na temat systemu zarządzania bezpieczeństwem
należy przybliżyć jego istotę w odniesieniu do przedsiębiorstwa. Rozumie się przez
nie zorientowany holistycznie oraz apriorycznie zespół idei, podejść, procedur,
metod i procesów wspomagających podejmowanie decyzji na skutek
zaplanowanego i świadomego działania, które prowadzi do możliwości osiągania
wytyczonych celów przy zachowaniu na poziomie aprobowanego ryzyka, w tym
szczególnie wartości oraz zachowaniu na poziomie zadowalającym dostępu do
procesów i zasobów, a także zapewnieniu efektywnego przeciwdziałania
w sytuacjach kryzysowych. Najważniejszym beneficjentem skutków zarządzania
bezpieczeństwem organizacji są ludzie (głównie inwestorzy). Czerpią oni bowiem
korzyści wynikające z podjętej działalności, ale ponosi również dotkliwe
konsekwencje w sytuacji niepowodzeń. Organizacja stanowi wspólnotę
pracowników i inwestorów realizującą wiele zadań dla wspólnego dobra.
Podstawowe zadanie to zachowanie w organizacji wysokiego poziomu
bezpieczeństwa. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele teoretycznych
rozważań na temat zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie. Ponadto odwołuje
się ona do wielu metod i podejść stosowanych w ramach zarządzania ryzykiem.
W ramach zarządzania bezpieczeństwem organizacja powinna bazować na:
 katalogowaniu wartości stanowiących przedmiot ochrony;
 przypisaniu poszczególnym wartościom potencjalnych zagrożeń ze
wskazaniem stopnia podatności na nie;
 konceptualizacji oraz odpowiednim zgraniu zespołów przewidzianych do
realizacji wszelkiego rodzaju metod przeciwdziałania zagrożeniom oraz
likwidacji powstałych na skutek sytuacji kryzysowej szkód;
 systemie myślenia o zakresie własnej roli w tworzeniu bezpieczeństwa.
Wskazane procesowe i systemowe zarządzanie bezpieczeństwem są
podstawą dla podejmowanych działań. Główną ideą postępowania menedżerów
organizacji jest zatem takie prowadzenie procesów oraz ich realizacja, która zapewni
dostarczanie projektowanych wartości i bezpieczeństwo. Natomiast perspektywa
bezpieczeństwa dla efektywnego osiągania tych celów jest niezwykle istotna,
bowiem realizacja procesów nieuwzględniającą wymogów bezpieczeństwa może
skutkować niepowodzeniem podjętych przedsięwzięć.
Wpływ sytuacji kryzysowej na zarządzanie bezpieczeństwem
Organizacja nie zawsze może uchronić się przed eskalacją sytuacji kryzysowej,
dlatego jeśli znajdzie się w kryzysie musi podjąć działania ukierunkowane na
powstrzymanie szkód, a także zminimalizowanie jego skutków. W fazie tej
przedsiębiorstwo powinno działać na podstawie programu powrotu do normalnego
funkcjonowania, co obejmuje:
 podjęcie najistotniejszych zadań oraz działań, które muszą być wykonane
dla zapewnienia obsługi strategicznych klientów organizacji;
 minimalny zestaw działań operacyjnych i procedur niezbędnych do
normalnego funkcjonowania;
 utrzymywanie więzi komunikacyjnej i właściwego przepływu informacji;
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 wyznaczenie alternatywnych miejsc dla prowadzenia działalności17.
Zasadniczą rolę na etapie kryzysu odgrywają działania naprawcze skupione na
ich doborze i wdrożeniu, bowiem warunkują one wyjście organizacji z sytuacji
kryzysowej. W przypadku, gdy ma ona przygotowane procedury i plany awaryjne,
które można zastosować w danym kryzysie, należy zgodnie z nimi postępować.
Natomiast, jeśli podmiot nie jest w żaden sposób przygotowany, to powinien
niezwłocznie opracować oraz wdrożyć działania naprawcze powiązane z przyczyną
powstania kryzysu. W sytuacji, gdy źródeł dopatruje się w błędach zarządzania,
należy wprowadzić zmiany organizacyjne, w tym podniesienie kwalifikacji
pracowników, bądź zatrudnienie odpowiednich specjalistów. Ponadto działania takie
mogą obejmować także zmianę strategii organizacji.
Zależnie od rodzaju kryzysu i podejmowanych decyzji, bądź ich braku,
natężenie sytuacji kryzysowej ulega zmianie. W zakresie konfrontacji z każdą chwilą
wzrasta prawdopodobieństwo podejmowania decyzji, które wykraczają poza
standardowe procedury oraz pojawia się konieczność walki zarówno z przyczynami,
jak i skutkami zagrożeń. To z kolei wymusza przejęcie koncepcji walki
z zagrożeniem, a także realizacji działań naprawczych.
Każdy kryzys ostatecznie musi się zakończyć opanowaniem sytuacji, bądź
porażką. Przesilenie na jedną z tych stron oznacza, iż cykl sytuacji kryzysowej
wchodzi w fazę deeskalacji, gdzie najistotniejsze jest usunięcie jej skutków. Zależnie
od ich rodzaju niezbędne może okazać się podjęcie odmiennych strategii, które
wymagają różnych nakładów finansowych oraz czasowych.
Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności wymusza tworzenie
elastycznych wizji strategicznych. Ponadto koniecznością jest oparcie zarządzania
sytuacją kryzysową na elastyczności i kreatywności, bowiem atrybuty te wspierają
zmiany i pomagają wyjść z sytuacji kryzysowych dzięki stałemu rozwojowi oraz
szybkiemu wdrażaniu nowych rozwiązań i pomysłów. W związku z tym wydaje się,
iż istotnym jest twórcze rozwiązywanie problemów. Jednocześnie w organizacji
powinno się tworzyć klimat sprzyjający zmianom.
Podkreśla się, iż elastyczność, kreatywność, sprawność i dynamika stają się
istotnymi cechami, które należy wykorzystywać zarówno podczas trwania sytuacji
kryzysowej, jak również w celu jej zapobiegania. Tworzenie scenariuszy
potencjalnych kryzysów wymaga przede wszystkim kreatywności, bowiem podstawę
przygotowania się do sytuacji kryzysowych stanowi myślenie o najgorszych
wariantach, nierzadko pomijanych przez osoby zarządzające 18.
Ponadto w czasie tworzenia zbioru potencjalnych sytuacji kryzysowych należy
zwrócić uwagę na metodykę myślenia sieciowego. Dzięki niej bowiem organizacja
może w szczegółowy sposób przeanalizować problem związany z konkretną
sytuacją. Skutkiem takiej analizy z kolei mogą być strategie i działania, które trzeba
podjąć w określonych okolicznościach19.

Mitroff, C.M. Pearson, Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym,
Businessman Book, Business Press, Warszawa, 1998, s. 46.
18
Supernat J., Zarządzanie, wyd. Kolonia Limited, Wrocław, 2005, s. 151-152.
19
Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. PWN, Warszawa, 2001, s. 300-301.
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Proces zarządzania kryzysowego
Uwzględniając fakt, iż współczesne organizacje narażone są na różnorodne
sytuacje kryzysowe, istotne znaczenie pełni umiejętność zarządzania sytuacją
kryzysową. Podmioty bardziej świadome jej znaczenia oraz ewentualnych jej
skutków na ogół podejmują wiele działań w obszarze szeroko pojętego procesu
zarządzania kryzysowego, którego celem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym
i ich eskalacji, przejmowanie kontroli nad przebiegiem kryzysu, redukowanie jego
wpływ na zasoby i wartości, minimalizowanie strat i przywracanie stanu stabilizacji 20.
Fazy te pozwalają uporządkować działania i dostosować się do różnych
potencjalnych sytuacji kryzysowych, które mają miejsce wobec organizacji. Zdaniem
W. Skomry w procesie zarządzania kryzysowego można wyszczególnić etap
stabilizacji i realizacji. Pierwszy z nich obejmuje cykl działań, które mają miejsce
jeszcze przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Jest to zatem faza zapobiegania
i przygotowania. Natomiast drugi występuje wraz z wystąpieniem kryzysu, a później
mamy do czynienia z fazą odbudowy. Do zadań realizowanych w poszczególnych
fazach zaliczane są w głównie21:
1) faza zapobiegania - realizowane są zadania ukierunkowane na eliminację,
bądź redukcję możliwości wystąpienia zagrożeń oraz ich konsekwencji.
Sprowadza się to do analizy zagrożeń, prognozowania i planowania
strategicznego. W identyfikacji potencjalnych sytuacji kryzysowych można
posłużyć się: analizą typów sytuacji kryzysowej i analizą SWOT22:
2) faza przygotowania - polega na prognozie konsekwencji potencjalnych
zagrożeń i gromadzeniu sił i środków niezbędnych podczas zaistnienia
kryzysu. Działania, które są realizowane na tym etapie sprowadzają się
głównie do opracowania planów operacyjnych, planów zarządzania
kryzysowego, tworzenie baz danych, organizacji centrów zarządzania
kryzysowego, systemów łączności, ostrzegania i alarmowania oraz
szkolenia. Do działań szczegółowych można zaliczyć: opracowanie
ogólnych wytycznych i procedur zarządczych, ustalenie listy typów sytuacji
kryzysowych, przygotowanie scenariuszy sytuacji kryzysowych oraz
przeprowadzenie szkoleń na temat ogólnych zasad zachowania się w czasie
sytuacji kryzysowej.
3) faza reagowania - na tym etapie podejmowane są działania, które polegają
na uruchomieniu procedur, sił ratowniczych, przygotowanych planów,
systemu ochrony ludności, ostrzegania i alarmowania. Faza ta ma na celu
opanowanie źródeł kryzysu, a także ograniczenie zniszczeń, pomoc
poszkodowanym, a także zabezpieczenie bieżącej działalności organizacji
oraz minimalizacja ewentualnych strat.
4) faza odbudowy - podejmowane są w niej działania ukierunkowane na
odtwarzanie infrastruktury oraz przywrócenie jej pierwotnego charakteru.
Odbywa się tutaj także szacowanie szkód, uzupełnianie zapasów, pomoc
ludności oraz opracowanie wniosków z działań. Odbudowa ma na celu
Zelek A., Źródła i objawy kryzysów przedsiębiorstw – raport z badań, [w:] Kozyra B., Zelek A. (red.),
Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły
Biznesu, Szczecin 2002, s. 199.
21
Skomra W., Zarządzanie kryzysowe, PRESSCOM, Wrocław 2010, s. 35.
22
Kaczmarek-Śliwńska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka
komunikowania się, Difin, Warszawa 2015, s. 100.
20
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przywrócenie podstawowych funkcji organizacji i likwidacja pierwotnych
konsekwencji zagrożeń. W zakresie pokryzysowych działań następuje
analiza poszczególnych etapów sytuacji kryzysowej, czyli omówienie
symptomów sytuacji kryzysowej, słabych punktów, analiza i ocena działań
pod kątem ich wykorzystania w przyszłości.
W szczegółowym ujęciu proces zarządzania sytuacją kryzysową składa się
z sześciu etapów: formalizacja celu, diagnoza, decydowanie, projektowanie,
wdrożenie oraz kontrola i korekta. Ponadto w literaturze przedmiotu podkreśla się,
iż gdy organizacja znajduje się w sytuacji kryzysowej, pojawia się potrzeba
konsekwentnego przywództwa. Ze względu na to, że nie ma za dużo czasu na
dyskusje, przywódca musi przyjąć osobistą odpowiedzialność za sytuację 23.
Zalecane jest prowadzenie aktywnego zarządzania kryzysowego. Zdaniem
J. Walas-Trębacz i J. Ziarko aktywne zarządzanie kryzysowe polega na
ukierunkowaniu na unikanie kryzysów w organizacji. Ponadto ma ono charakter
ofensywny i jest nastawione na fazy kryzysu 24.
Do podstawowych zadań osób zarządzających w warunkach kryzysu należy
zarówno wykorzystanie systemu szybkiego reagowania i wczesnego ostrzegania,
przygotowanie programu działania antykryzysowego, jak i redefiniowanie strategii.
W warunkach redefiniowania strategii ich działania powinny zmierzać do wyjaśnienia
założeń antykryzysowej strategii, nowych celów organizacji, misji i wizji.
Według B. Nogalskiego i H. Macinkiewicza do obowiązków zarządzających
w obszarze redefiniowania strategii w kryzysie należą 25:
 tworzenie prognoz opartych na przyszłość;
 uporządkowanie sytuacji wewnątrz organizacji;
 urealnienie celów;
 rzeczowe oszacowanie zasobów;
 optymalizacja zapasów;
 analizy i informacje rynkowe;
 uwzględnienie zagrożeń zewnętrznych;
 przeprowadzenie określonych analiz.
W literaturze przedmiotu określone zostały różnorodne propozycje oraz
warianty strategii wyjścia z sytuacji kryzysu, w tym:
 strategie: wycofywania się, podporządkowania, inwestowania i konsolidacji,
z uwagi na przyczyny kryzysu oraz charakter działań antykryzysowych
(proaktywne i reaktywne);
 strategie naprawcze zależne od źródła kryzysu: przywództwo, stabilizacja
kryzysu, skupienie się na kwestiach strategicznych, wsparcie grup interesu,
reorganizacja kluczowych procesów, zmiany organizacyjne;
 strategie antykryzysowe, które obejmują: dywersyfikację i skuteczne
zarządzanie;

Palmer R.E., Przywództwo doskonałe, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 44.
Walas-Trębacz J., Ziarko J., Podstawy zarządzania kryzysowego, Wyd. Oficyna Wyd. AFM, Kraków
2011, s. 40
25
Nogalski B., Macinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys
i wygrać, Difin, Warszawa2004, s. 84-85.
23
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 podstawowe strategie antykryzysowe 26.
Niemniej jednak należy wskazać, iż najistotniejszym determinantem
powodzenia jest umiejętność dopasowania konkretnej strategii antykryzysowej do
źródeł wywołujących kryzys, a także jego objawów oraz stopnia nasilenia. Z uwagi
na to, iż każdy kryzys ma charakter niepowtarzalny, nie istnieją stałe procedury
reagowania na niego.
Podsumowanie
Kryzys stanowi złożone zjawisko, które wymaga podjęcia wielokierunkowych
działań naprawczych i zapobiegawczych. Ponadto nie istnieje jedna, sprawdzona
metoda wychodzenia z kryzysu z uwagi na jego specyfikę. Każde działanie
i strategia antykryzysowa powinny być zespołem zintegrowanych przedsięwzięć
i wysiłków poszczególnych części organizacji, a także powinny być dostosowana do
źródeł, objawów oraz stopnia nasilenia sytuacji kryzysowej. Istotne znaczenie ma
w tym obszarze budowa efektywnego systemu zarządzania kryzysem, ponieważ
sprawny system musi posiadać odpowiednią infrastrukturę organizacyjną
i technologiczną.
Kryzys będący zjawiskiem ma uniwersalny charakter. Za przyczyny kryzysu
uznawane są wszystkie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą powodować
stan kryzysowy w organizacji, a które na ogół mają wiele źródeł i charakter
przyczynowo-skutkowy. Nie ulega wątpliwości, iż sytuacja kryzysowa wpływa
negatywnie na funkcjonowanie organizacji. Po pierwsze destabilizuje jej działalność
i wymusza podjęcie działań zapobiegawczo-naprawczych, a po drugie generuje
koszty związane z zapobieżeniu jej rozwoju oraz naprawą po jej zakończeniu.
Streszczenie
Sytuacja kryzysowa postrzegana jest współcześnie, jako niekorzystne
zjawisko, które wywołuje negatywne skutki we wszystkich obszarach
funkcjonowania. W związku z tym koniecznością jest tworzenie odpowiednich
procedur i mechanizmów działania na wypadek jej zaistnienia celem przejęcia nad
nią kontroli oraz ograniczenia szkód. Wpływa ona szczególnie na zarządzanie
w zakresie bezpieczeństwa organizacji, ponieważ od niego zależy prawidłowy
przebieg podjętych przedsięwzięć. Uwzględniając to artykuł na celu przedstawienie
konsekwencji jakie wywołuje sytuacja kryzysowa na to zarządzanie. W pierwszej
części artykułu autorzy definiują pojęcie sytuacji kryzysowej. Kolejno przedstawiają
problematykę zarządzania bezpieczeństwem w organizacji oraz charakteryzują jego
system. Następnie ukazują wpływ sytuacji kryzysowej na zarządzanie
bezpieczeństwem w organizacji i przedstawią fazy i procesy zarządzania
kryzysowego, które pozwolą walczyć z negatywnymi skutkami wpływającymi na
prawidłowe funkcjonowanie organizacji.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, kryzys, organizacja, sytuacja, zarządzanie
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Summary
The crisis situation is perceived today as an unfavorable phenomenon that has
negative effects in all areas of functioning. Therefore, it is necessary to create
appropriate procedures and mechanisms of action in the event of its occurrence in
order to take control over it and limit damage. It affects in particular management in
the field of organization security, because it depends on the correct course of
undertaken projects. Taking this article into account, it presents the consequences
of the crisis situation on this management. In the first part of the article, the authors
define the concept of a crisis situation. Next, they present the problems of security
management in the organization and characterize its system. Then they show the
impact of the crisis situation on the security management in the organization and
present the phases and processes of crisis management, which will allow to fight the
negative effects affecting the proper functioning of the organization.
Key words: security, crisis, organization, situation, management
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Aneta CHRZĄSZCZ
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej1
AKTYWIZACJA ZAWODOWA JAKO DETERMINANTA BEZPIECZEŃSTWA
SPOŁECZNEGO NA PRZYKŁADZIE POWIATU BIALSKIEGO
Wstęp
Bezpieczeństwo społeczne stanowi jedną z kategorii bezpieczeństwa
narodowego i jest coraz częściej poruszanym zagadnieniem w sferze badań
naukowych. Brak lub niedostateczne bezpieczeństwo stanowi zagrożenie dla
społeczeństwa powodując powstawanie różnego rodzaju patologii społecznych.
Każdy z nas chciałby czuć się bezpiecznie, mieć zagwarantowaną możliwość
podjęcia zatrudnienia, rozwoju zawodowego i uzyskiwania dochodów w celu
utrzymania siebie i swojej rodziny. Żeby to wszystko osiągnąć, państwo jako gwarant
porządku i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, powinno
stwarzać warunki niezbędne do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa
społecznego. Szeroki wachlarz potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i związanych
z nim zagrożeń powoduje, że istnieje konieczność efektywnego działania w celu
zapewnienia bezpieczeństwa społecznego, nie tylko w wymiarze krajowy, ale także
w zakresie ochrony społeczności lokalnej regionów kraju, np. powiatu.
Wybór tematyki opracowania zdeterminowała potrzeba aktualizacji
pogłębionych analiz istoty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy,
w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa społecznego. Należy pamietać, jak
ważny jest aspekt stymulacji aktywności na rynku pracy dla zminimalizowania
występowania różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, np. bezrobocia czy
pogorszenia sytuacji materialnej. Sytuacje te negatywnie wpływając na różne sfery
życia jednostki, powodują zagrożenie poczucia jej bezpieczeństwa, również
bezpieczeństwa społecznego.
Bezpieczeństwo społeczne i jego determinanty
Uznaje się, że potrzeba bezpieczeństwa stanowi nadrzędną wartość życia
ludzkiego, dlatego też powinna być zaspokajana jako jedna z pierwszych.
Termin bezpieczeństwo od łacińskiego sine cura = securitas oznacza stan „bez
pieczy”. Bezpieczeństwo określane jest również jako pewność (safety) i brak
zagrożenia (danger) fizycznego albo ochrona przed nim2. W literaturze przedmiotu
można znaleźć definiowanie bezpieczeństwa jako stanu wolnego od groźby napaści
zewnętrznej lub co najmniej zdolności jej odparcia albo jako wolności od interwencji
czy nacisków zewnętrznych 3.

Artykuł sfinansowany ze środków statutowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przyznanych na realizację
zadań dla młodych naukowców.
2
J. Gloud, W. L. Kolb (red.), A Dictionary of the Social Sciences, Tavistock Publications. London 1964,
s. 629.
3
J. Symonides, Problemy pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnym świecie (w:) B.
Suchodolski (red.): Wychowanie dla pokoju, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 1983, s. 34.
1

326

Najprościej więc bezpieczeństwo można scharakteryzować jako stan, w którym
nie ma zagrożeń. Jest to definicja uniwersalna, gdyż dotyczy sporej grupy zagrożeń,
jakie mogą destabilizować politykę czy gospodarkę danego kraju. Wyjaśniając istotę
zjawiska bezpieczeństwa, należy mieć na uwadze jego związek ze zjawiskiem
zagrożenia, które oznacza pewien stan psychiki lub świadomości wywołany
postrzeganiem zjawisk, które są oceniane jako niekorzystne lub niebezpieczne 4.
W tym momencie warto przytoczyć stwierdzenie W. Pokruszyńskiego, iż
bezpieczeństwo jest nie tylko stanem, jak podają niektóre źródła lub opracowania
teoretyczne powszechnie uznanych autorów, lecz także jednocześnie procesem.
Procesem, w którym stan bezpieczeństwa i jego struktura podlegają dynamicznym
zmianom stosownie do aktualnych uwarunkowań bezpieczeństwa. W związku
z czym, bezpieczeństwo oznacza ciągłą działalność jednostek, społeczności
lokalnych, państw lub organizacji międzynarodowych w tworzeniu stanu
bezpieczeństwa5. Właśnie między innym dlatego, że bezpieczeństwo to zarówno
„stan i proces”, a nie wartość o stałych i niezmiennych desygnatach 6, jest
postrzegane jako wieloznaczne i wieloaspektowe, co utrudnia systematykę pojęć.
Międzynarodowa Organizacji Pracy zdefiniowała bezpieczeństwo społeczne
jako ochronę, którą społeczeństwo zapewnia swoim członkom, przez zapobieganie
ekonomicznej i społecznej nędzy, która może być spowodowana: redukcją
zarobków, chorobą, macierzyństwem, dyskryminacją w sektorze zatrudnienia,
bezrobociem, niepełnosprawnością, podeszłym wiekiem i śmiercią7.
Bezpieczeństwo społeczne jest więc najogólniej rozumiane jako ochrona
egzystencjalnych podstaw życia ludzi, zapewnienie możliwości zaspokajania
indywidualnych potrzeb oraz realizacji aspiracji życiowych przez tworzenie
warunków do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz gwarancje emerytalne 8.
Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego są wynikiem braku możliwości
zapewnienia bytu na dostatecznym poziomie. W związku z tym, bezpieczeństwo
społeczne stanowi całokształt działań prawnych, organizacyjnych i wychowawczych
realizowanych przez podmioty rządowe (narodowe i ponadnarodowe), pozarządowe
oraz samych obywateli, które mają na celu zapewnienie pewnego poziomu życia
osobom, rodzinom, grupom społecznym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji
i wykluczenia społecznego. Działania te są podejmowane w szczególności w celu
zapewnienia pomocy ludziom, którzy czasowo lub trwale są niezdolni do pracy
zawodowej, znaleźli się przez własną niezaradność w trudnych sytuacjach
życiowych lub ze względu na zaistniałe okoliczności zewnętrzne (np. powódź, pożar)
doświadczyli pogorszenia warunków życia. Kategoria bezpieczeństwa społecznego
obejmuje więc nie tylko konkretne działania pomocowe, ale także profilaktyczne
pomagające zapewnić jednostce środki, zagwarantowane głównie przez państwo
w ramach prowadzonej przez nie polityki społecznej. Jak wynika to z powyższych
rozważań, bezpieczeństwo społeczne jest pojęciem złożonym. Ludzie nie mają
R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje, struktury, funkcjonowanie,
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. Warszawa 2001, s. 28.
5
W. Pokruszyński, Współczesne bezpieczeństwo narodowe, Kultura i Polityka. 2009, nr 5, s. 176 i nast.
6
M. Cieślarczyk, Teoretyczne, metodologiczne i praktyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem (w:)
M. Lisiecki (red.): Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Wyd. WSZIP im. Heleny
Chodkowskiej. Warszawa 2008, s. 19 i nast.
7
Social Security: A New consensus, International Labour Office. Geneva 2001, s. 38.
8
R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku: wyzywania i strategie, Dom
Wydawniczy Bellona. Warszawa 2006, s. 413.
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poczucia bezpieczeństwa z różnych powodów, m.in. ze względu na trudną sytuację
materialną, bezrobocie, pogłębiającą się dezaktywizację zawodową, problem opieki
zdrowotnej itp. Występowanie sytuacji kryzysowych warunkuje poczucie
bezpieczeństwa społecznego i sprawia, że jest ono zagrożone. Przekłada się to na
sytuację życiową jednostki. Celem bezpieczeństwa społecznego powinno być
zaspokajanie istotnych potrzeb życiowych ludzi, co będzie przekładać się także na
jakość ich życia. Można więc powiedzieć, że głównymi determinantami
bezpieczeństwa społecznego obywateli będą ich potrzeby, które państwo powinno
starać się zaspokajać. Niewątpliwie potrzeba aktywności na polu zawodowym
będzie stanowiła jedną z tych potrzeb. Środkami służącymi do zapewnienia
osiągania bezpieczeństwa społecznego przez obywateli będą zaś instrumenty
aktywizacji zawodowej stosowane w ramach polityki społecznej.
Instrumenty aktywizacji zawodowej
Problem dezaktywizacji zawodowej, w tym bezrobocia będąc istotnym pod
względem nie tylko ekonomicznym, ale także społecznym i politycznym, znajduje
odzwierciedlenie w polityce gospodarczej i społecznej każdego państwa. Polityka
realizowana w skali państwa ma przede wszystkim na celu ograniczenie
negatywnych konsekwencji dezaktywizacji zawodowej oraz zwalczanie
długotrwałego bezrobocia. Ze względu na postępujące zjawisko starzenia się
społeczeństwa w coraz większym stopniu stają się zauważalne działania
ukierunkowane na wydłużenie aktywności zawodowej osób starszych.
Ważną rolę w polityce służącej zwiększaniu zatrudnienia odgrywają
instrumenty aktywizacji zawodowej, które wchodzą w zakres instrumentów
stosowanych w polityce społecznej. Można je utożsamiać z narzędziami polityki
publicznej, czyli konkretnymi metodami, za pomocą których nadaje się strukturę
jakiemuś wspólnemu działaniu zmierzającemu do rozwiązania problemu. Inaczej
mówiąc, są to narzędzia, środki działania oddziałujące na zachowania tych ludzi, do
których kieruje ona swoje programy, jak i tych, którzy są wykonawcami lub tworzą
środowisko społeczne, w którym programy polityki społecznej są realizowane 9.
Instrumenty polityki społecznej służą do modyfikacji zachowań ludzi, ułatwiania im
działań pożądanych i utrudniania tych, które są uznane za szkodliwe dla nich bądź
dla ich otoczenia10.
Państwo wykorzystuje instrumenty ekonomiczne w ramach polityki makro, które
polegają na wpływie na wzrost popytu na siłę roboczą i obniżaniu podaży siły
roboczej oraz poprawie funkcjonowania rynku pracy, np. podatki, wydatki
(oddziaływanie na globalny popyt) 11.
Polityka makroekonomiczna może wykorzystywać instrumenty fiskalne
i subsydia pieniężne w celu ograniczania bezrobocia poprzez stwarzanie
korzystnych warunków producentów do rozwijania produkcji. Państwo może również
działać w sferze strukturalnej poprzez poszukiwanie i wykorzystywanie
instrumentów, które będą kreowały drobną przedsiębiorczość, a także rozwijały małe
i średnie przedsiębiorstwa, czyli podmioty o charakterze regionalnym i lokalnym,
które mogą przez to absorbować istniejące zasoby siły roboczej. Oddziaływanie

R. Gabryszak, D. Magierek (red.): Wprowadzenie do polityki społecznej, Difin. Warszawa 2009, s. 42.
Tamże, s. 49.
11
J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Difin. Warszawa 2013, s. 176.
9
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strukturalne ma na celu również poszukiwanie i stosowanie instrumentów
zwiększających mobilność siły roboczej 12. Działania z zakresu aktywizacji
zawodowej stosowane przez państwo mają za zadanie zmniejszać niedopasowania
strukturalne na rynku pracy i podnosić produktywność siły roboczej. Polityka
zatrudnienia oddziałuje na wielkość zatrudnienia i bezrobocia oraz stałą weryfikację
gotowości osób bezrobotnych do podjęcia pracy, a także, co jest bardzo istotne – na
tworzenie miejsc pracy13.
Instrumenty aktywizacji zawodowej należy utożsamiać z instrumentami polityki
rynku pracy. Jednakże należy podkreślić, że wśród instrumentów polityki rynku pracy
można wyróżnić narzędzia aktywne, które mają zmobilizować do podjęcia pracy lub
powtórnego powrotu do pracy, ale także pasywne, których celem jest jedynie
łagodzenie skutków pozostawania bez pracy. Narzędzia o charakterze pasywnym
mają więc jedynie powodować ochronę bezrobotnych przed gwałtownym spadkiem
ich dochodów i związanym z nim rozszerzeniem zakresu biedy oraz wykluczeniem
społecznym14. Nie oddziałują natomiast na zwiększenie zatrudnienia ani na spadek
liczby osób bezrobotnych.
Do pasywnych narzędzi wykorzystywanych przez państwo przy
minimalizowaniu skutków bezrobocia należą przede wszystkim: zasiłki dla osób
bezrobotnych, odszkodowanie jednorazowe dla osób zwolnionych, prywatne
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia czy pożyczki z Funduszu Pracy15. Jak widać,
pasywne instrumenty polityki rynku pracy polegają najczęściej na wsparciu
finansowym osób pozostających bez pracy, w związku z czym nie mobilizują ich do
jej podjęcia czy poszukiwania, a jedynie pomagają w momencie utraty pracy,
zapewniając podstawowe środki do egzystencji. Jest to tymczasowa forma wsparcia
osoby bezrobotnej. Z tych względów, pasywne instrumenty polityki rynku pracy
trudno uznać za instrumenty aktywizacji zawodowej, gdyż nie zachęcają do
aktywności zawodowej, a wręcz przeciwnie, mogą do niej zniechęcać. Dlatego też,
istotnym zadaniem państwa w przypadku tej formy pomocy jest właściwe dozowanie
środków, by wzbudzić w bezrobotnym chęć dalszego zatrudnienia za wyższą stawkę
niż oferuje mu państwo w ramach doraźnego wsparcia.
Z kolei aktywna polityka przeciwdziałania bezrobociu, więc również
dezaktywizacji zawodowej powinna opierać się na trzech prymatach: dochodu
z pracy przed zasiłkiem dla bezrobotnych, zatrudnienia przed subsydiowaną formą
aktywności, działań aktywizujących przed osłonowymi16. W ten sposób
przedstawiona została istota aktywnej polityki społecznej. Osoba pozostająca bez
pracy, musi poczuć potrzebę wyższych zarobków niż te, które są mu gwarantowane
przez państwo w czasie, kiedy pozostaje bez zatrudnienia. Motywacją do powrotu
na rynek pracy powinny być więc korzyści płynące z aktywności zawodowej. Jeśli
państwo będzie stosowało wobec osoby pozostającej bez pracy zbyt szerokie

J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego,
Difin. Warszawa 2013, s. 351.
13
E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN. Warszawa 2002, s. 311.
14
W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji
gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2005, s. 97.
15
J. Gierszewski, Organizacja…,dz. cyt., s. 176.
16
J. Auleytner, Polska polityka społeczna: kreowanie ładu społecznego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna
TWP. Warszawa 2005, s. 125.
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działania osłonowe, które będą dla niej wystarczające, to raczej nie pobudzi jej do
podejmowania aktywnych działań zawodowych.
Aktywna polityka państwa na rynku pracy ma za zadanie zaktywizować
zawodowo osoby bezrobotne poprzez ich udział w różnych formach tej aktywizacji
zawodowej, które przybierają postać specjalnych programów. Uczestnictwo w tych
programach ma pomóc w powstrzymaniu utraty posiadanych przez bezrobotnych
kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Instrumenty polityki rynku pracy
o charakterze aktywnym mają na celu wzrost szans na stałe zatrudnienie osób
bezrobotnych oraz pobudzenie do aktywizacji osób biernych zawodowo.
Wśród aktywnych instrumentów polityki rynku pracy wymienia się najczęściej 17:
 usługi rynku pracy (wsparcie w poszukiwaniu pracy) – oferta pośrednictwa
pracy i doradztwa zawodowego ze strony publicznych służb zatrudnienia
(urzędów pracy), obniżająca koszty poszukiwań na rynku pracy (zarówno
koszty pracodawców jak i pracobiorców);
 programy szkoleniowe – podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych drogą
nauki w instytucjach szkoleniowych, staży i przygotowania zawodowego
w siedzibach pracodawców;
 wspieranie zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy – dofinansowanie
pracodawców zatrudniających osoby dotychczas bezrobotne, dodatki
aktywizacyjne dla bezrobotnych podejmujących pracę, dofinansowanie
i pomoc doradcza dla bezrobotnych podejmujących działalność
gospodarczą;
 zatrudnienie wspierane i rehabilitacja – uruchamianie programów
specjalnych wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych
(subsydiowanie zatrudnienia, finansowanie szkoleń, dodatkowe wsparcie
niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy);
 bezpośrednie tworzenie tymczasowych miejsc pracy w podmiotach sektora
publicznego i organizacjach pozarządowych;
 programy specjalne dla młodzieży – szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia,
pomoc w poszukiwaniu pracy.
Zasady stosowania instrumentów aktywizacji zawodowej w Polsce określa
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w art. 35 ust. 1
zawiera katalog podstawowych usług rynku pracy, które realizowane są przez
publiczne służby zatrudnienia na bieżąco. Zaliczamy do nich: pośrednictwo pracy
(także w ramach sieci EURES18), poradnictwo zawodowe i organizację szkoleń. Są
to usługi kierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ale również
pracodawców (np. pośrednictwo pracy). Pozwalają one zwiększyć przejrzystość
rynku pracy oraz mobilność pracowników w przekroju kwalifikacyjnym
i terytorialnym, oddziałując w ten sposób także na ich aktywność zawodową.
Ponadto w art. 44 ust. 1 tejże ustawy przedstawiono instrumenty rynku pracy,
które wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Są to:

J. Kluve, D. Card, M. Fertig, M. Góra i in., Active Labor Market Policies in Europe. Perfomance and
Perspectives, Springer. Essen 2007, s. 27-28.
18
EURES to europejskie służby zatrudnienia państw członkowskich UE, realizujące działania obejmujące
w szczególności pośrednictwo pracy wraz z doradztwem w zakresie mobilności rynku pracy (Art. 2 ust. 1
pkt 9b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
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 finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy
lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego
dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego
w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy;
 finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która
podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie
zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku
skierowania przez powiatowy urząd pracy,
 dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności
gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;
 refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego
bezrobotnego;
 finansowanie dodatków aktywizacyjnych;
 finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych
i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy
i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach
pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci
EURES.
Należy także wskazać, że minister właściwy do spraw pracy publikuje corocznie
na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra katalog podstawowych form
aktywizacji zawodowej, rozumianych właśnie jako usługi i instrumenty rynku pracy
finansowane ze środków Funduszu Pracy19.
Wśród form wparcia tworzących katalog podstawowych form aktywizacji
zawodowej w roku 2018 ustalonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej znalazły się: szkolenia, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne,
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanych bezrobotnych oraz jednorazowe środki na dofinansowanie
podejmowania działalności gospodarczej 20. Szczególnie ważna w warunkach
realizowania gospodarki opartej na wiedzy, wydaje się być rola szkoleń. Bardzo
duże znaczenie mają bowiem wysokie kwalifikacje21. Szkolenia pozwalają na
zminimalizowanie niedopasowań struktury popytu na pracę i podaży względem
zawodów, wykształcenia i kwalifikacji. Są zatem podstawowym narzędziem
ograniczania bezrobocia strukturalnego. Szkolenia i doskonalenie zawodowe
powodują wzrost kwalifikacji pracowników, a w związku z tym także ich mobilności
i aktywności zawodowej. Z kolei prace interwencyjne i roboty publiczne, pomimo
tego, że są subsydiowaną formą aktywności, to mają na celu utrzymanie właściwych
nawyków zawodowych lub ich wzbudzenie w bezrobotnych. Co ciekawe, roboty
publiczne nie są uważane za narzędzie polityki rynku pracy, które zwiększałoby
szanse na zatrudnienie. Towarzyszą im przeważnie efekty stygmatyzacji, które
prawdopodobnie w znacznym stopniu wpływają na skuteczność zatrudnieniową tej
19

Art. 4 ust. 11 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 3121, 1428, 1543, 2371, 2494 ze zm.)
20
https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/fundusz-pracy/katalog-podstawowych-form-aktywizacji-zawodowej/ (pobrano 22.04.2019].
21
Z. Wiśniewski, E. Dolny, B. Jaskólska i in., Efektywność aktywnej polityki rynku pracy w świetle badań
empirycznych, Toruń 2011, s. 38. http://www.almp.umk.pl/public/pl/files/File/Publikacje/efektywnosc_APRP_badania_empiryczne.pdf (pobrano 23.04.2019).

331

formy wsparcia. Przestają więc spełniać funkcje aktywizacyjne i coraz częściej
stanowią instrument pasywnej polityki rynku pracy, zmierzając jedynie do poprawy
materialnej sytuacji osób bezrobotnych zaliczanych do grup problemowych na rynku
pracy.
Wśród instrumentów aktywizacji zawodowej należy wymienić także formy
wsparcia realizowanego w ramach finansowania ze środków unijnych. Przykład
stanowić może Program Wiedza Edukacja Rozwój 22, który jest finansowany ze
środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków specjalnej linii
budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a także z budżetu
państwa. Program ma na celu aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia
pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne,
mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia,
włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia. W ramach programu
podejmowane są między innymi działania na rzecz wzmocnienia kompetencji
zawodowych i kluczowych uczestniczących w nich osób, np. projekty
komplementarne z programem Erasmus+, dotyczące aktywizacji zawodowej osób
młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Jak widać z powyższych tylko wybranych przykładów, istnieje wiele możliwości
wsparcia osób bezrobotnych w ich dążeniach do poszukiwania pracy. Państwo
dysponuje różnorodnymi narzędziami mającymi na celu przeciwdziałanie
bezrobociu i dezaktywizacji zawodowej.
Sama kwestia wpływu aktywnej polityki państwa na rynku pracy, a także
proporcjonalności stosowanych działań aktywnych i pasywnych budzi wiele
kontrowersji w literaturze dotyczącej rynku pracy. Z jednej strony, aktywne programy
mają efekty popytowe, poprawiając efektywność poszukiwań zatrudnienia przez
osoby bezrobotne, z drugiej zaś strony, gdy gospodarka znajduje się w okresie
recesji, oferty pracy mogą nie pełnić zamierzonej funkcji23.
Polityka aktywizacji zawodowej wobec ludności w powiecie bialskim
W Polsce polityka aktywizacyjna państwa bardziej dostrzegalna stała się
w połowie lat 90. XX wieku. Potem nastąpiło ograniczenie jej zakresu, chociaż nadal
pozostawała w sferze deklaracji prowadzonej polityki rynku pracy. Koniec lat 90. XX
wieku, kiedy to odczuwalny był wzrost bezrobocia charakteryzował się osłabieniem
działań aktywizacyjnych i spadkiem skali wydatków na ten cel. Ponowny rozwój
w zakresie działań aktywizacyjnych wystąpił po 2002 roku, kiedy to zaczęto
wprowadzać standardy europejskie z wykorzystaniem funduszy unijnych na ten cel.
Obecnie funkcjonuje szeroki wachlarz metod aktywizacji zawodowej i różnorodność
instytucji, które mogą je prowadzić. Mimo to, zakres oraz stosowane metody tej
polityki są cały czas niewystarczające 24.
Polska transformacja ustrojowa, która przejawia się w wielokierunkowych
przemianach gospodarczych i politycznych wymaga zmiany postaw, hamujących
dalsze przemiany. Szczególnie istotna jest mobilizacja społeczna, dynamizowanie
ludzkiej aktywności na wszelkich polach, także na polu zawodowym.
Najważniejszym zadaniem, którego skutkiem będzie zdecydowanie zwiększenie
22

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/zasady/co-mozna-zrealizowac/ (pobrano 11.04.2019).
E. Kwiatkowski, Bezrobocie…dz. cyt., s. 303-304.
24
J. Osiecka – Chojnacka, Aktywna polityka państwa na rynku pracy, Informacja Biura Studiów i Ekspertyz
Kancelarii Sejmu.2006, nr 1250, (IP-111S), s. 17.
23
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poziomu bezpieczeństwa społecznego mieszkańców powiatu bialskiego, a które stoi
przed lokalnymi władzami jest zmiana postawy biernej na czynną (aktywizacja).
W społecznościach lokalnych musi wzrastać świadomość przekonania
o konieczności podejmowania działań aktywizacyjnych.
Podstawową instytucją rynku pracy na terenie powiatu prowadzącą działania
z zakresu aktywizacji zawodowej jest Urząd Pracy. Na podstawie porozumienia
z dnia 16 grudnia 1999 r.25 Miasto Biała Podlaska i Powiat Bialski uzgodniły, że
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej będzie realizował zadania z zakresu
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na obszarze tych jednostek. Oddziały
zamiejscowe urzędu wykonują zadania:
 Oddział Zamiejscowy Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim –
na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski oraz gmin: Międzyrzec Podlaski
i Drelów;
 Oddział Zamiejscowy Ewidencji i Rynku Pracy w Terespolu – na obszarze
miasta Terespol oraz gmin Terespol i Kodeń.
PUP w Białej Podlaskiej wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej
i jest jednostką organizacyjną powiatu nieposiadającą osobowości prawnej oraz
jednostką budżetową działającą pod zwierzchnictwem Starosty i Prezydenta.
Obecnie obowiązująca w Białej Podlaskiej strategia rozwiązywania problemów
społecznych26 zawiera analizę obszaru Rynek pracy, w ramach której
zidentyfikowano m.in. mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dotyczące
rynku pracy, a także wyznaczone w oparciu o tę analizę cele strategiczne. PUP
w Białej Podlaskiej został wskazany jako podmiot realizujący wszystkie cele
strategiczne określone dla tego obszaru. W strategii określono dziewięć tożsamych
celów strategicznych: I. Dialog społeczny na rzecz rynku pracy. II-IV. Usprawnienie
usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, realizacji usług rynku pracy
oraz profesjonalizacja publicznych służb zatrudnienia. V. Aktywizacja zawodowa
osób powyżej 45 roku życia. VI. Integracja zawodowa osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem poprzez aktywizację zawodową grup szczególnego
ryzyka pracami społecznie użytecznymi. VII. Promowanie zatrudnienia osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. VIII. Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. IX. Aktywizacja oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.
PUP w Białej Podlaskiej realizuje także aktualnie strategię rozwiązywania
problemów społecznych obszaru powiatu bialskiego na lata 2014-202227.
Przedstawiono w niej niektóre działania, jakie udało się zrealizować w sferze polityki
społecznej w powiecie bialskim przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Białej Podlaskiej w ramach celów strategicznych założonych we wcześniej
obowiązującej strategii28. Otóż w ramach celu strategicznego 5. Przeciwdziałanie
Porozumienie z dnia 16 grudnia 1999 r. zawarte pomiędzy Miastem Biała Podlaska a Powiatem Bialskim
w sprawie realizacji zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.
26
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020, przyjęta uchwałą Rady Miasta
Biała Podlaska Nr XX/54/16 z dnia 24 czerwca 2016 r.
27
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bialskim na lata 2014-2022 przyjęta
Uchwałą Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Nr XXXVIII/215/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
28
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bialskim na lata 2005-2013 przyjęta
uchwałą Rady Powiatu Bialskiego Nr XXXIX/254/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r.
25
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wykluczeniu społecznemu realizowano m.in. szkolenia i staże dla osób
bezrobotnych, organizowano pomoc w szukaniu pracy, kierowano osoby
długotrwale bezrobotne do wykonywania prac społecznie użytecznych.
Przeprowadzono również projekt „Równe szanse na rynku pracy” czy „Twój los
w Twoich rękach”.
Ponadto w obecnie obowiązującej Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w ramach celów operacyjnych przyjęto w odpowiedzi na
problem niewystarczającej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych – ich
aktywizację zawodową oraz aktywizację zawodową i realizację programów
skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.
Można zauważyć, że działania Powiatowego Urzędu Pracy były spójne ze
wspomnianymi powyżej strategiami i przyczyniały się do zmniejszenia bezrobocia
rejestrowanego w powiecie, w stopniu jednak nieco niższym w porównaniu do
województwa lubelskiego i całego kraju. Bezrobocie rejestrowane w powiecie
bialskim wyniosło bowiem w 2018 roku 10,1% i było wyższe od stopy bezrobocia
rejestrowanego dla województwa lubelskiego o 2,1 punkty procentowe, zaś dla całej
Polski o 4,3 punkty procentowe29.
PUP skutecznie pozyskiwał środki finansowe na podejmowane działania, które
wpisywały się w cele przewidziane w dokumentach strategicznych. Cele
sformułowano w oparciu o zidentyfikowane problemy występujące na lokalnym
rynku pracy.
PUP w Białej Podlaskiej w 2018 roku realizował następujące projekty (wszystkie
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego):
 projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
bialskim i mieście Biała Podlaska” (okres realizacji 1.01.2017-30.06.2018).
Cel projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29
r.ż. pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska.
W ramach projektu kompleksowym wsparciem objęto 663 osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej
Podlaskiej i jego Oddziałach Zamiejscowych w wieku 18-29 lat,
zaliczających się do tzw. młodzieży NEET tj. osób, które nie uczestniczą
w kształceniu w systemie dziennym oraz nie uczestniczą w szkoleniu i nie
korzystały ze szkoleń ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed
rozpoczęciem udziału w projekcie.
 Projekt „Aktywizacja – Praca IV” (realizacja w 2018 r.). Cele szczegółowe
projektu to zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia,
kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz
niskowykwalifikowanych) oraz poprawa szans na zatrudnienie osób
odchodzących z rolnictwa. W ramach projektu kompleksowe wsparcie
kierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej i jego Oddziałach Zamiejscowych
w wieku 30 lat i więcej, dla których został ustalony I lub II profil pomocy
i obejmuje: pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia

29

www.gus.stat.gov.pl (pobrano 25.04.19).
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indywidualne i grupowe, refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
bialskim i mieście Biała Podlaska (IV)” (okres realizacji 1.07.201831.12.2019). W projekcie zaplanowano objęcie wsparciem 684 osoby
bezrobotne w wieku 18-29 lat. Pozostałe założenia były tożsame z tymi
z tego samego projektu realizowanego wcześniej.
 Projekt „Aktywizacja – Praca V” (realizacja 2019 r.). Cele szczegółowe,
beneficjenci i formy wsparcia w ramach projektu są tożsame jak
w przypadku projektu z ubiegłego roku.
Warto wspomnieć, że organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach
polityki rynku pracy jest Powiatowa Rada Rynku Pracy. W 2017 r. starosta bialski
powołał na czteroletnią kadencję nowych członków Powiatowej Rady Zatrudnienia 30.
W trakcie spotkań Rady, które odbywają się 2-4 razy w roku, Rada zaopiniowała
m.in. kierunki nauczania w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,
propozycje podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu oraz wnioski PUP o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.
Działania te miały na celu inspirowanie przedsięwzięć służących pełnemu
i produktywnemu zatrudnieniu na terenie działania PUP.
Podsumowanie
Powyższa analiza ukazuje, że w obszarze aktywizacji zawodowej na bialskim
rynku pracy realizowanych jest obecnie wiele inicjatyw, których głównym celem jest
wzrost zatrudnienia, w szczególności osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, czyli osób młodych, ale także starszych po 50. roku życia
oraz długotrwale bezrobotnych. Cały czas powinno się jednak pamiętać, że nie sama
ilość prowadzonych działań jest istotna, ale przede wszystkim ich jakość, która
przekłada się na pożądane efekty. Ważne jest właściwe planowanie i prowadzenie
działań w tym zakresie przez samorządy oraz instytucje zajmujące się problematyką
rynku pracy. Należy więc zwrócić uwagę na doskonalenie jakości usług rynku pracy
w zakresie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego poprzez dostarczanie
informacji na temat zawodów poszukiwanych przez pracodawców oraz zawodów,
na które zmniejsza się zapotrzebowanie na rynku pracy. Wzrost skuteczności
prowadzonych działań w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących
pracy mogłoby zapewnić także zwiększenie efektywności szkoleń tych osób
w wyniku dostosowania kierunków szkoleń do potrzeb pracodawców. Równie ważne
jest wzbudzenie większego zainteresowania pracodawców procesami kształcenia,
tak by chętnie podejmowali współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami
zawodowymi przy szkoleniu wykwalifikowanej przyszłej kadry.
Konkludując, systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy i wzrost
aktywności zawodowej mieszkańców powiatu bialskiego może zapewnić szereg
przedsięwzięć, m.in. wspomniane zmiany w sferze edukacyjnej czy systematyczna
realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w których należy
upatrywać szansy na wzrost aktywizacji zawodowej powiatu bialskiego i większe
możliwości jego rozwoju.
Zarządzenie Nr 45 Starosty Bialskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania członków
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej.
30
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Istotnym czynnikiem wsparcia aktywizacji zawodowej mieszkańców
charakteryzowanego powiatu jest wsparcie kształcenia zawodowego, w tym
ustawicznego, w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich, co również
zwiększyłoby ich mobilność zawodową.
Podjęcie właściwych efektywnych działań aktywizacyjnych w powiecie bialskim
wpłynęłoby pozytywnie na lokalny rynek pracy umożliwiając w ten sposób wzrost
bezpieczeństwa społecznego na tym terenie.
Streszczenie
W artykule podjęto próbę analizy aktywizacji zawodowej jako determinanty
bezpieczeństwa społecznego na przykładzie powiatu bialskiego. Na początku
przybliżono pojęcie bezpieczeństwa społecznego i wskazano jego determinanty.
Następnie scharakteryzowano instrumenty aktywizacji zawodowej stosowane
w Polsce. Przedstawiono również, jakie formy aktywizacji zawodowej
wykorzystywane są w powiecie bialskim. Na podstawie przeprowadzonej analizy
zaproponowano koncepcję działań z zakresu stymulacji aktywności na lokalnym
rynku pracy, które wspomogłyby proces aktywizacji zawodowej na badanym
obszarze, a tym samym przyczyniłyby się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa
społecznego jego mieszkańców.
Słowa kluczowe: aktywizacja zawodowa, determinanty, bezpieczeństwo,
bezpieczeństwo społeczne, rynek pracy
Summary
The article attempts to analyze professional activation as determinants of social
security on the example of Bialski’s District. At first, the notion of social security was
approximated and its main determinants were pointed out. Next, professional
activation instruments applied in Poland were characterized. It also presents what
forms of professional activation are used in Bialski’s District. Based on the conducted
analysis, the concept of activities in the field of stimulation of activity on the local
labor market was proposed, which would help the process of professional activation
in the studied area, and thus contribute to the increase in the sense of social security
of its inhabitants.
Key words: professional activation, determinants, safety, social security, labor
market
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WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SYTUACJACH
NADZWYCZAJNYCH I KRYZYSOWYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATU
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Wstęp
Problematyka zarządzania kryzysowego będąca istotnym elementem
bezpieczeństwa społeczności lokalnych dotyka z jednej strony formalno – prawnych
założeń z drugiej zaś wymaga sprawnego praktycznego działania określonych
struktur. Proces zarządzania kryzysowego w powiecie nyskim również wymaga
szerszych analiz dotyczących zagrożeń i dokonania niezbędnych korekt. Artykuł jest
próbą zwrócenia uwagi na istotne z punktu widzenia starosty powiatowego problemy
wynikające z procesu działalności wydziału zarządzania kryzysowego.
Sytuacja kryzysowa, sytuacja nadzwyczajna
Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
przez sytuację kryzysową rozumie się sytuację wpływającą negatywnie na poziom
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska oraz sytuację
wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji
publicznej ze względu na nieadekwatność posiadania sił i środków.
Oczywiście te dwie przesłanki pozwalają uznać sytuację za kryzysową, po
zmianach przepisów w kwietniu 2009 roku, kiedy to Trybunał Konstytucyjny nakazał
doprowadzenie zapisów art. 3, pkt 1 ww. ustawy, do zgodności z art. 2 Konstytucji
RP. Zmiana usuwała konieczność wystąpienia łącznie takich zjawisk jak: istnienie
zagrożenia, zerwanie lub znaczne naruszenie więzów społecznych, poważne
zakłócenie funkcjonowania instytucji publicznych, brak przesłanek do wprowadzenia
stanu nadzwyczajnego.
Zmiany te spowodowały możliwość uznania za sytuację kryzysową stanu
faktycznego, kiedy występują jedynie dwie przesłanki:
 sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia
w znacznych rozmiarach lub środowiska,
 sytuację nadzwyczajną wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu
właściwych organów administracji publicznej ze względu na
nieadekwatność posiadania sił i środków [6, art. 3, pkt 1].
Innymi słowy, jeżeli siły i środki organu właściwego do zwalczania zagrożenia,
łagodzenia jego skutków  są wystarczające, nie ma mowy o sytuacji kryzysowej
bez względu na jej rodzaj i rozmiar. To nowe brzmienie sytuacji kryzysowej
w ustawie przywraca właściwą pozycję służb, inspekcji i straży, które to na mocy
własnych przepisów zobowiązane są do działania w celu zwalczania zagrożeń [1].
Należy wyraźnie zaznaczyć, że spada na nie pełna odpowiedzialność za podjęte
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decyzje i działania. Dla administracji ogólnej 1 ustawa przewiduje głównie działania
związane z wykonywaniem wszelkich czynności w fazach zarządzania kryzysowego
jak: zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków.
Za sytuację nadzwyczajną, nazywaną też sytuacją nadzwyczajnego
zagrożenia, uważa się stan, kiedy zagrożenie życia, zdrowia bądź środowiska ze
względu na swój charakter lub zasięg, wykracza poza ramy działań rutynowych
służb, inspekcji bądź straży. Jeżeli działanie obejmuje obszar wykraczający poza
kompetencje jednej służby lub nastąpi konflikt między służbami, co do roli wiodącej
w działaniu – organ administracji zobowiązany jest do podjęcia działań
koordynujących.
W sytuacji takiej, organem wyznaczonym przez przepisy do podjęcia działań
zarządzających na obszarze powiatu nyskiego, jest starosta jako przewodniczący
zarządu powiatu.
Powiatowa administracja zespolona oraz jednostki organizacyjne powiatu
wspierają starostę w sprawach zarządzania kryzysowego. Przepisem regulującym
ten obszar działania wspierającego jest art. 33b ustawy z 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1992 ze zm.).
Administrację zespoloną tworzą: starostwo powiatowe, powiatowy urząd pracy oraz
jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych
służb, inspekcji i straży [4].
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż administrację tę cechuje pewna dwoistość.
Łączy ona cechy elementów samorządowych i rządowych. Ta dwoistość może
powodować w określonych sytuacjach pewne komplikacje w systemie wydawania
poleceń oraz wyznaczania zadań z pominięciem przez starostę organów
wojewódzkich (służby wojewody, dyrektorów jednostek wojewódzkich).
Podkreślić należy, że rola starosty w takich sytuacjach na podstawie
obowiązujących norm prawnych ulega wyraźnemu wzmocnieniu. Zarząd powiatu
w sytuacjach kryzysowych zostaje jakby zepchnięty na drugi plan, mimo że
w działaniach codziennych jest organem kolegialnym. W przypadkach nagłej
potrzeby, stanu kryzysowego, sytuacji nadzwyczajnej, przepis nadaje staroście rolę
wiodącą i prawo do jednoosobowego decydowania [2, s. 154].
Taka pozycja starosty ustalona uprawnieniami wynikającymi z ustawy
o samorządzie powiatowym wskazuje, że zarząd powiatu jako organ wykonawczy
powiatu i starosta, jako przewodniczący zarządu posiadają odrębne od siebie
uprawnienia [3, s. 291]. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym podkreśla, że
wyznaczone staroście w ustawie zadania przysługują mu jako przewodniczącemu
zarządu, a nie samemu zarządowi.
Podkreślenie pozycji starosty wynika z ustawy z 15 kwietnia 2002 r. o stanie
klęski żywiołowej (Dz. U. nr 62, poz. 558 ze zm.) [5], ustawa ta nałożyła na starostę
dodatkowy obowiązek i zadanie: opracowanie planu operacyjnego ochrony przed
powodzią oraz dała staroście prawo ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu
przeciwpowodziowego.

Przez organ administracji ogólnej należy rozumieć organ, któremu podlegają inne organy, w określonym
obszarze, takimi organami są: starosta jako zwierzchnik powiatowej administracji zespolonej oraz
wojewoda, jako zwierzchnik administracji zespolonej w województwie.
1
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Do podstawowych obowiązków starosty w zarządzaniu kryzysowym należy
jednoosobowe kierowanie działaniem związanym z: monitorowaniem, planowaniem,
reagowaniem, a także usuwaniem zagrożeń na terenie powiatu.
Zadanie związane z zarządzaniem kryzysowym starosta wykonuje przy
pomocy:
 Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Powiatowy system zarządzania kryzysowego w powiecie nyskim jest częścią
większego systemu kierowania bezpieczeństwem w województwie, w dalszej
kolejności wchodzącego w system bezpieczeństwa narodowego.
W ramach wykonywanych zadań w sytuacjach kryzysowych starosta kieruje
podległymi, podporządkowanymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym do
zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków
zagrożeń na terenie powiatu,

realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
o opracowanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia
powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
o realizacja powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
o wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania
kryzysowego,
o zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego,
o zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń oraz
treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
o wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego
funkcjonowania powiatu,
o zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń
o charakterze terrorystycznym [6].
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Rysunek 1. Zadania zarządzania kryzysowego realizowane w poszczególnych
jego fazach

Źródło: Starostwo Powiatowe w Nysie.
Wymienione zadania starosta realizuje przy pomocy Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
Rola Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w powiecie nyskim
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem opiniodawczodoradczym starosty. Do ustawowych zadań zespołu należy:

ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo publiczne w powiecie,

przygotowywanie propozycji działań i przedstawienie staroście wniosków
dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Powiatowym
Planie Zarządzania Kryzysowego,

przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,

opiniowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.
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Rysunek. 2. Schemat organizacyjny Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego

Źródło: Starostwo Powiatowe w Nysie.
Najważniejszym elementem w systemie zarządzania kryzysowego jest
prawidłowe skoordynowanie działań wszystkich szczebli (wojewódzkiego,
powiatowego, gminnego) w oparciu o strukturę organów władzy i administracji
publicznej. Administracja, która wykonuje swoje czynności w okresie pokoju, jest
poprzez swoje zespolenie organizacyjne gotowa podjąć działania na rzecz obywateli
w czasie kryzysu i zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych bez względu na ich skalę
i rozmiar.
Istotnym elementem powiatowego systemu kierowania bezpieczeństwem jest
szerszy program zarządzania kryzysowego (narodowy system bezpieczeństwa),
którego częścią jest powiatowy system zarządzania kryzysowego.
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Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wspiera zadania Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w powiecie nyskim, który pełni rolę koordynatora
w zakresie działań ratowniczych, likwidacji zdarzeń i usuwania ich skutków.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nysie działa w strukturze
Wydziału Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej. Głównym jego celem jest
wspomaganie działań starosty w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego i współdziałanie z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w tym
obszarze.
Rysunek. 3. Tryby pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Źródło: Starostwo Powiatowe w Nysie.
Do głównych zadań Centrum należy:
 pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji,
 współdziałanie z innymi centrami zarządzania kryzysowego,
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 dokumentowanie podejmowanych zadań,
 realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości
obronnej państwa.
Głównym regulatorem postępowania wszystkich służb, inspekcji i straży jest
Powiatowy plan zarządzania kryzysowego dla powiatu nyskiego w skład którego
wchodzą:
 plan główny,
 zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych,
 załączniki funkcjonalne.
Ponadto na staroście spoczywa obowiązek opracowania:
 planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
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 planu ewakuacji (przyjęcia ludności II stopnia),
 planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych.
W celu właściwie prowadzonych działań ratowniczych służby, inspekcje i straże
opracowują plany wspomagające:
 powiatowy plan ratowniczy Państwowej Straży Pożarnej,
 plan działania komendanta Powiatowego Policji na wypadek katastrofy,
awarii technicznej lub innych zagrożeń,
 plan gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 plan ewakuacji zwierząt II stopnia,
 plan postępowania na wypadek epidemii lub wystąpienia chorób
szczególnie niebezpiecznych,
 plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowej.
Starosta nyski realizuje swoje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego
działając w oparciu o siły i środki powiatu nyskiego jakimi są:
 Komenda Powiatowa Policji,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
 Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 Powiatowy Lekarz Weterynarii,
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 Szpital Powiatowy w Nysie (SOR, lądowisko dla helikopterów),
 Szpital Powiatowy w Głuchołazach,
 Ochotnicze Straże Pożarne,
 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 Służba Maltańska,
 osoby fizyczne i prawne,
 Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy.
Realizując zadania nałożone na starostę w zakresie zarządzania kryzysowego
corocznie organizowane są szkolenia, treningi wykrywania i alarmowania oraz
ćwiczenia, których celem jest skoordynowanie działań ratowniczych w sytuacjach
kryzysowych.
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Podsumowanie
Przeprowadzona w opracowaniu analiza oraz własne doświadczenia i obserwacje pozwalają na stwierdzenie, że w przepisach dotyczących zarządzania
kryzysowego, istnieje potrzeba dalszego doskonalenia norm, regulacji i technik
zapobiegania i zwalczania zagrożeń w skali mikro i makro.
Podstawowym kryterium, jakie może nam pozwolić osiągnąć ten cel, powinna być:
 standaryzacja działań,
 stosowanie dobrych praktyk,
 optymalizacja nakładów finansowych do potrzeb jakie stoją przed nowymi
wyzwaniami w obszarze zagrożeń klimatycznych, cywilizacyjnych,
terrorystycznych.
Prawidłowe reagowanie polegać powinno na podejmowaniu właściwych decyzji
i koordynowaniu adekwatnym do rozmiaru zaistniałej sytuacji kryzysowej.
Istotnym elementem często niedocenianym w praktycznym działaniu organów
w zarządzaniu kryzysowym, jest faza zapobiegania i przygotowania do sytuacji
kryzysowej występującej na danym terenie.
W celu poprawy współdziałania z grupami dyspozycyjnymi w sytuacjach
kryzysowych – proponuje się wspólne wystąpienie poprzez np. stowarzyszenia
samorządowe do organów ustawodawczych o zmianę przepisów w zakresie
wzmocnienia roli koordynatora w osobie wójta, starosty, wojewody.
Biorąc pod uwagę lokalizację powiatu nyskiego na mapie Polski (granica
z Republiką Czech) należy wykorzystać również doświadczenia i potencjał sąsiadów
w celu połączenia wspólnych sił do zapobiegania i zwalczania sytuacji kryzysowych.
Streszczenie
Artykuł przybliża i porządkuje wskazanie organów administracji rządowej,
samorządowej i specjalnej, mających wpływ na zarządzanie kryzysowe. Dokonano
w nim wyjaśnienia pojęcia sytuacji kryzysowych i nadzwyczajnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Omówione zostały poszczególne fazy zarządzania
kryzysowego, czyli: zapobieganie, przygotowanie, odbudowa i reagowanie.
Szczególną uwagę zwrócono na zadania starosty w systemie zarządzania
kryzysowego, które wykonywane są przy pomocy: Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Szeroko została omówiona rola obu tych organów wspomagających, z opisem ich
struktur i zadań w powiecie nyskim. Przedstawiono również obowiązujące regulatory
prowadzonych działań oraz zasad koordynacji postępowania wszystkich
powiatowych służb, inspekcji i straży, czyli tzw. powiatowe plany zarządzania
kryzysowego.
Zwrócono szczególną uwagę na konieczność dalszego doskonalenia norm,
regulacji i technik, tak zapobiegania, jak i zwalczania zagrożeń w skali mikro i makro.
Słowa kluczowe: sytuacja kryzysowa, sytuacja nadzwyczajna, zarządzanie
kryzysowe, zadania samorządu
Summary
The article introduces and orders the indication of government, self-government
and special administration bodies that have an influence on crisis management. It is
explained what situations are labeled crisis situations or extraordinary according to
the existing regulations. The various phases of crisis management are discussed,
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namely: prevention, preparation, reconstruction and response. Particular attention
has been paid to the tasks of the starosta in the crisis management system, which
are carried out with the help of the poviat crisis management team and the poviat
crisis management center. The role of both these supporting bodies has been widely
discussed, with a description of their structures and objectives in the Nysa poviat.
The binding regulators of the activities that have been carried out and the rules of
coordination of all poviat crisis management services are also presented. All in all,
attention is drawn to the need to further standards, regulations and techniques
improvement, both to prevent and combat threats at the micro and macro scale.
Key words: crisis situation, emergency situation, crisis management, selfgovernment tasks
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Wstęp
Bezpieczeństwo stanowi podstawową i fundamentalną potrzebę ludzką,
z uwagi na co, państwo powinno skupiać się na stworzeniu, a następnie
doskonaleniu systemu bezpieczeństwa w sposób zapewniający tę potrzebę
społeczną zarówno w czasie stabilności, jak również zmiennych zagrożeń
wewnętrznych oraz zewnętrznych. W związku z tym główną funkcją państwa w tym
zakresie powinno być dbanie o byt oraz rozwój obywateli, a tym samym stworzenie
warunków koniecznych do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu. Kwestia ta została
potwierdzona w aktach prawnych, w tym w Konstytucji, ustawach szczegółowych,
jak i w wielości istniejących instytucji oraz podmiotów zapewniających bezpieczeństwo państwa1.
Zazwyczaj bezpieczeństwo traktowane jest jako stan spokoju i brak zagrożenia,
a w literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji tego pojęcia. Natomiast brak
konkretnych definicji związanych ze sferą bezpieczeństwa państwa powoduje, że
poszczególne podmioty podchodzą wybiórczo do tego zagadnienia. W praktyce
w inny sposób postrzegają i interpretują bezpieczeństwo państwa politycy, prawnicy,
ekonomiści, urzędnicy, a inaczej funkcjonariusze jednostek odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo oraz sami obywatele. Dlatego też istnieje wielość pojęć wynikająca
przede wszystkim z potrzeb określonych instytucji, mniej natomiast z potrzeb
społecznych. Stosuje się takie pojęcia, jak np.: bezpieczeństwo państwa,
bezpieczeństwo
narodowe,
bezpieczeństwo
publiczne,
bezpieczeństwo
powszechne, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, bezpieczeństwo cywilne,
bezpieczeństwo obywateli, itd., które zależnie od sytuacji traktowane są w wąskim
lub szerokim znaczeniu2.
W społeczeństwie panuje przekonanie, że bezpieczeństwo jest wypadkową
indywidualnych decyzji i zabiegów w połączeniu z funkcjonowaniem władz, a także
sprawnych działaniem służb. Ponadto problematyka bezpieczeństwa zawiera
w sobie wiele dziedzin życia, poczynając od losowych determinantów
fizykochemicznych (tj. zagrożenia klimatyczne, pożarowe, tektoniczne), poprzez
zagrożenia egzystencjonalno-biologiczne (tj. zapewnienie żywności, zdrowotności
i energii technicznej), po czynniki wynikające ze wzajemnej inwazyjności ludzi
w społeczeństwie3.
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Uwzględniając istotę bezpieczeństwa oraz rozbudowany system administracji
publicznej należy stwierdzić, iż szczególną rolę w tym zakresie pełni zarządzanie.
To bowiem od właściwego zarządzania zależy odpowiednie funkcjonowanie
państwa oraz bezpieczeństwo jego i obywateli.
1. Administracja publiczna
Administracja publiczna definiowana jest jako zespół działań, przedsięwzięć
i czynności organizatorskich oraz wykonawczych, które są prowadzone przez różne
instytucje, podmioty i organy na rzecz realizacji interesu publicznego w oparciu
o obowiązujące ustawy i w określonych prawem formach, bądź system złożony
z ludzi, który został zorganizowany w celu systematycznej i stałej realizacji dobra
wspólnego skierowanej ku przyszłości jako misji publicznej. Można także wskazać,
iż administracja to działalność państwa, która realizuje jego cele, ale nie jest ona ani
sądownictwem, ani ustawodawstwem4.
Należy wskazać, iż administracja jest obszarem, w którym podejmowane są
liczne decyzje. Każde działanie administracji nie będące czystym decydowaniem
(czyli dokonywaniem świadomego oraz nielosowego wyboru), niemal zawsze opiera
się o wcześniej podjęte decyzje, albo ich ciąg. Zależnie od szczebla w administracji
publicznej podejmowane są decyzje o różnorodnym charakterze: im wyższy
szczebel hierarchii organizacyjnej, tym znacznie większe ryzyko związane
z podejmowaną decyzją. Ponadto im bardziej polityczna jest decyzja, tym element
ryzyka jest większy. W administracji publicznej o najwyższym stopniu ryzyka decyzje
mają postać decyzji strategicznych i statystycznych 5
Wymagania, które stawiane są administracji publicznej w zakresie jakości
decydowania, nieustannie rosną. Z uwagi na to klucz odnoszenia sukcesów
w zarządzaniu stanowi zdolność dostosowania się organizacji do zmieniającego się
otoczenia. Element ten jest koniecznym do prawidłowego funkcjonowania
organizacji, a także trafnego podejmowania decyzji. Dobre zarządzanie to sztuka
podejmowania decyzji, wymagającą silnego zaplecza oraz profesjonalnego
wsparcia. Natomiast decyzje podjęte w administracji wpływają na cały system
zarządzania bezpieczeństwem publicznym.
2. Istota zarządzania i zarządzania publicznego
Od początku funkcjonowania wspólnot pierwotnych można obserwować
przejawy praktycznego wymiaru zarządzania, które występowały w różnorodnych
formach koordynacji zbiorowych działań. Z kolei naukowe podejście do zarządzania,
które posiada około 200-letnią tradycję, zostało oparte na obserwacji oraz opisie
organizacyjnych działań podmiotów nowożytnych. Dotychczas powstało wiele
definicji terminu zarządzanie, a nie jest to koniec, bowiem społeczna rzeczywistość
i jej przemiany ukazują kolejne, coraz to nowe obszary ich zastosowania. Według F.
Kasti i J. Rosenzweiga6 zarządzanie w sensie czynnościowym jest koordynowaniem
wspólnych wysiłków i wyznaczonych działań, które umożliwiają osiągnięcie
organizacyjnych celów w zorganizowanych strukturach przy zastosowaniu techniki.
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Z kolei W. Morawski, który przyjął perspektywę socjologiczną, zwrócił uwagę
na fakt, iż kierowanie stanowi zarówno celową działalność wyspecjalizowanych grup
ludzi, jak również powinność kierujących oraz kierowanych, która służy całemu
społeczeństwu. W praktyce oznacza to, iż zarządzanie jest nie tylko ukierunkowane
na osiąganie celów poszczególnych organizacji, ale ma wpływ również na
funkcjonowanie całego społeczeństwa. Ponadto zarządzanie definiowane jest
w ujęciu procesowym, w którym jest ono sekwencję powtarzających się oraz
uporządkowanych według konkretnego schematu działań. W takim przypadku jest
to działalność związana z planowaniem i organizowaniem sposobów
wykorzystywania zasobów posiadanych przez organizację, kierowaniem pracą ludzi
oraz kontrolowaniem, która zmierza do efektywnego osiągnięcia celów organizacji 7.
W związku z powyższym można wskazać, iż z zarządzaniem mamy do
czynienia, gdy są spełnione jednocześnie cztery warunki, w tym: działalność
ukierunkowana jest na osiąganie celów, połączona jest z występowaniem będących
podmiotami zarządzania grup ludzi, ma miejsce w organizacji, gdzie występuje
organ kierowniczy wpływający na ten proces oraz posiadający uprawnienia do
dysponowania wykorzystywanymi zasobami8.
Specyficzny podmiot zarządzania stanowi państwo, posiadające przymioty
władzy oraz podejmujące różne decyzje na rzecz swoich obywateli. Państwo
posiada określony i uporządkowany zbiór norm oraz reguł, który definiuje zasady
organizacji politycznej i zarządzania, a także system organów władzy publicznej.
Oczywiście różni się on w zależności od państwa zakresem partycypacji obywateli,
sposobami wpływania na decydentów, podziałem władzy oraz formami jej
sprawowania. Jednakże wszystkie te elementy tworzą model zarządzania
publicznego, który pod wpływem różnych czynników i celów może ulegać
przekształceniom.
Z kolei w przypadku zarządzania publicznego występują problemy z jego
definiowaniem ze względu na trudności dookreślenia tak przedmiotu, jak również
podmiotów zarządzania. Przedmiotem jest sektor publiczny, bądź sprawy oraz dobra
publiczne, natomiast podmiotem na ogół jest zespół organizacji oraz instytucji od
siebie niezależnych. Publiczny oznacza powszechny, dostępny, jawny, społeczny,
przeznaczony dla ogółu, dla wszystkich, oficjalny9.
Dobra publiczne to takie, które po wytworzeniu mogą być skonsumowane bez
dodatkowych kosztów przez dodatkowego konsumenta. Mają one dwie podstawowe
cechy10. Po pierwsze ich konsumpcja odbywa się bez względu od uiszczonej opłaty,
bowiem niemożliwym jest wykluczenie kogokolwiek z możliwości korzystania z nich,
a po drugie bardzo trudno jest zmierzyć stopień ich zużycia. Do dóbr publicznych
zaliczają się: bezpieczeństwo publiczne, służba zdrowia, oświata, kolej, wodociągi,
itp. Sektor publiczny utożsamiany jest z podmiotami współfinansowanymi ze
środków publicznych.
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Sprawy publiczne określane są jako „każdy przejaw aktywności władz
publicznej (jej organów), osób pełniących funkcje publiczne i samorządów oraz już
tylko niektóre działania innych osób, jednostek organizacyjnych, a to tylko takie,
które wiążą się z wykonywaniem zadań publicznych, przy jednoczesnym
dysponowaniu majątkiem publicznym, przez który należy również rozumie środki
publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych”11. Zgodnie natomiast
z szerszym ujęciem sektora publicznego zaliczają się do nich różnego typu
aktywności innych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych, przedsiębiorców,
albo indywidualnych obywateli, których działania nie są finansowo powiązane
z funkcjonowaniem państwowych struktur, a są ukierunkowane na rzecz wspólnego
interesu.
Pojęcie zarządzanie publiczne jest interpretowany i rozumiany w różny sposób.
B. Kożuch wyróżniła zarządzanie publiczne w rozumieniu węższym, obejmujące
zarządzanie organizacjami publicznymi, w tym administracją publiczną. Natomiast
jej zdaniem szerokie ujęcie tego terminu odnosi się do zawiadywania sprawami
publicznymi bez względu na sposób organizacji procesu zaspokajania potrzeb
publicznych, czyli niezależnie od tego, czy publiczne organizacje zaspokajają
potrzeby publiczne w sposób bezpośredni, wytwarzając dobra oraz usługi, czy
pośredni poprzez różnorodne rozwiązania instytucjonalne 12.
3. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Na mocy Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP nadrzędny cel działalności
państwa stanowi utrzymanie zdolności do reagowania we właściwy sposób na
zaistniałe zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa publicznego, jak również
bezpieczeństwa powszechnego, które związane jest z porządku publicznego, życia
obywateli, ochroną zdrowia oraz majątku narodowego przed skutkami katastrof
naturalnych, awarii technicznych oraz klęsk żywiołowych. Bezpieczeństwo publiczne
stanowi podsystem bezpieczeństwa wewnętrznego, w którym szeroki zakres
podmiotowy dotyczy zarówno organizacji państwowej, jak i pojedynczych osób na
danym obszarze administracyjnym. Jego celem jest natomiast eliminacja zagrożeń,
ochrona życia i zdrowia oraz mienia, a także zapewnienie niezakłóconego
funkcjonowania podmiotom zaliczanym do tego podsystemu. Ponadto ,,publiczne”,
ponieważ dotyczy funkcjonowania instytucji, grup społecznych, jednostek,
organizacji i każdej jednostki ludzkiej13.
Nie ulega wątpliwości, iż bezpieczeństwo publiczne jest jednym z fundamentów
zasobnego i efektywnie funkcjonującego społeczeństwa. Stanowi pochodną polityki
realizowanej przez państwo oraz element zarządzania publicznego. Ponadto jego
szeroki zakres podmiotowy dotyczy zarówno organizacji państwowej, jak również
pojedynczych osób na danym obszarze administracyjnym. Swym zasięgiem
obejmuje wiele sfer, w tym zabezpieczenie przed zamachami na życie, zdrowie
i mienie, bezpieczeństwo prawne, pożarowe, w transporcie oraz komunikacji,
sanitarno-epidemiologiczne, imprez masowych, zgromadzeń, obyczajowe,
11
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informacyjne, środowiskowo-technologiczne i architektoniczne. Odnosi się to do
środowiska, w którym funkcjonuje konkretna społeczność. Ponadto na mocy art. 5
Konstytucji14 zapewnienie bezpieczeństwa jest podstawowym zadaniem państwa
i jego organów15.
Tradycyjne podejście do problematyki bezpieczeństwa publicznego oraz
zarządzania administracją publiczną sprowadza się do osiągania pożądanego stanu
poprzez formułowanie właściwej polityki publicznej. Natomiast obecne
uwarunkowania wymagają nowego podejścia, przywiązującego większą wagę do
zagadnień związanych z zarządzaniem. Współcześnie w kształtowaniu
bezpieczeństwa publicznego biorą udział zarówno znawcy nauk administracyjnych
i prawnicy, jak i specjaliści z obszaru zarządzania, socjologii, ekonomii, nauk
politycznych, nauk technicznych, itd.16. Bezpieczeństwo publiczne jest ponadto
najczęściej występującymi rodzajami bezpieczeństwa 17.
W ujęciu ogólnym zarządzanie bezpieczeństwem definiuje się jako zadania
i odpowiedzialność za podejmowane decyzje i praktykę celem kontroli ryzyka oraz
zagrożeń w systemach społeczno-technicznych. Zasadniczym jego zadaniem jest
zapobieganie utracie kontroli nad zagrożeniami. Wśród podstawowych elementów
zarządzania bezpieczeństwem znajdują się: identyfikacja i ograniczanie ryzyka,
polityka bezpieczeństwa, standardy i procedury, odpowiedzialność i środki
bezpieczeństwa, monitorowanie wyników w obszarze bezpieczeństwa, czynnik
ludzki będący podstawą systemu szkolenia, audyt, ciągłe doskonalenie, zgłaszanie
i badanie wypadków oraz zarządzanie zmianą. Elementy te stanowią standardowy
zakres zarządzania bezpieczeństwem, jednakże ich implementacja w organizacji
zależy od charakteru działania i jego otoczenia 18.
Podejmując kwestię bezpieczeństwa publicznego, w tym zarządzania nim
i administracją publiczną należy wskazać, iż dotyczy ono zarządzania
zbiorowościami ludzkimi w określonych obszarach społecznych, a także ich
przedstawicielami w resortach, administracji publicznej oraz innych jednostkach
wykonawczych i prywatnych. Trzeba stwierdzić, że zarządzanie bezpieczeństwem
publicznym jest zorganizowanym działaniem, w którym wykorzystywane są zasoby
kadrowe, finansowe, techniczne oraz informacyjne w celu zapewniania ochrony
zdrowia, życia i mienia, zmniejszenia potencjalnych zagrożeń, jak również
zagwarantowania niezakłóconego przebiegu życia społecznego oraz środowiska 19.
Dlatego ukierunkowane jest ono na zwalczanie zagrożeń i zapobieganie, które mogą
powstać na skutek:
 niebezpieczeństwa powszechnego dla zdrowia, życia i wolności obywateli;
 bezpośredniego zagrożenia urządzeń i obiektów;
 bezpośredniego zagrożenia dla mienia o znacznych rozmiarach;

14
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zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym, bądź jego
dokonania w stosunku do obiektów o szczególnym znaczeniu dla
bezpieczeństwa i obronności państwa, bądź powodować zagrożenie dla
życia ludzkiego20.
Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego polegają na przekraczaniu
ustawowych norm, a także na niepisanych zasadach, które obowiązują
w określonych społecznościach np. zachowań aspołecznych. Dotyczą także
zagrożeń generowanych przez rozwój cywilizacyjny, w tym zagrożeń technicznych
(awarii technicznych, katastrof budowlanych) i klęsk naturalnych o znacznej skali
oraz intensywności. Dlatego też obszar zainteresowania zarządzania
bezpieczeństwem publicznym jest bardzo szeroki, rozciąga się bowiem do polityki
społecznej, przez kryminalną i regionalną, po zarządzanie kryzysowe 21.
Skuteczność działań, które są podejmowane w obszarze bezpieczeństwa
publicznego sprowadza się do identyfikacji zagrożeń, ich źródeł, a następnie do
minimalizacji lub całkowitej eliminacji oraz utrzymania w kontrolowanym stanie. Do
zasadniczych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego zaliczane są czyny karalne,
zachowania aspołeczne oraz zagrożenia o charakterze kryzysowym.
Jak już wskazano zarządzanie bezpieczeństwem publicznym sprowadza się do
zapobiegania zagrożeniom, a w przypadku ich zaistnienia jego celem jest podjęcie
odpowiednich działań, które mają zminimalizować konsekwencje zagrożenia.
Jednakże efektywność zarządzania uzależniona jest od wielu czynników, w tym od:
kompleksowości, indywidualizacji, systematyczności, koordynacji i prognozowania
działań. Zasady te ukazują przewagę procesów w obszarze zapobiegania nad
działaniami ukierunkowanymi na zwalczanie zagrożeń. Ponadto zasady te
podkreślają znaczenie dostosowania odpowiednich metod działania do miejsca
i rodzaju zagrożenia, a także uwypuklają rolę relacji międzyorganizacyjnych.
Bezpieczeństwo publiczne, które definiowane jest jako istniejący stan wewnątrz
państwa, umożliwia normalne funkcjonowanie bez narażania na szkody, realizację
interesów oraz zachowanie zdrowia, życia i mienia jednostek. Uznaje się je
w kategoriach zadań rządu i obowiązków poszczególnych jednostek, które tworzą
specyficzny system administracyjny, ukierunkowany na zapobieganie i zwalczanie
zagrożeń. Do podstawowych rodzajów bezpieczeństwa publicznego zaliczane są:
 bezpieczeństwo prawne;
 zabezpieczenie przed zamachem na zdrowie, życie i mienie;
 bezpieczeństwo pożarowe;
 bezpieczeństwo w transporcie i komunikacji;
 bezpieczeństwo środowiskowo-technologiczne;
 bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne;
 bezpieczeństwo obyczajowe;
 bezpieczeństwo informacyjne;
 bezpieczeństwo architektoniczne;
 bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń 22.
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Art. 18 ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2017 r., poz. 2067.
A. Noworól (red.), Obszary zarządzania publicznego, wyd. Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2016,
s. 124.
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K. Sienkiwicz-Małyjurek, B. Kożuch, System zarządzania…, dz. cyt., s. 33-43.
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Z uwagi na to, można wskazać, że zarządzanie bezpieczeństwem
w administracji publicznej obejmuje ogół przedsięwzięć, które są przez nią
podejmowane
celem
zapewniania
obywatelom
właściwego
poziomu
bezpieczeństwa oraz szybkiej pomocy w przypadku wystąpienia określonego
zagrożenia. Odnosi się ono również do środowiska, w którym funkcjonuje dana
społeczność i zdeterminowana jest przez infrastrukturę techniczno-fizyczną
tworzącą warunki do prowadzenia działań.
Cechą wyróżniającą system bezpieczeństwa publicznego jest to, iż ten sam typ
zagrożenia może mieć inny charakter, przebieg, intensywność oraz lokalizację
w poszczególnych przypadkach. Z uwagi na to, bezpieczeństwo to wymaga
właściwego poziomu zarządzania.
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, w tym administracja publiczną
definiowane jest, jako zorganizowane działanie, które realizowane jest przy
wykorzystaniu zasobów kadrowych, finansowych, technicznych i informacyjnych
organizacji i grup społecznych. Podejmowane jest ono celem ochrony zdrowia
i życia, zmniejszenia potencjalnych zagrożeń oraz zapewnienia niezakłóconego
przebiegu życia społecznego. Główne zadanie zarządzania bezpieczeństwem
publicznym jest procesem dynamicznym i ciągłym, którego celem jest zapobieganie
i zwalczanie zagrożeń powstałych na skutek zachowań ludzkich, rozwoju
technologicznego i zagrożeń naturalnych. Dodatkowo proces ten ma zapewnić
optymalny poziom bezpieczeństwa przy uwzględnieniu dynamiki otoczenia oraz
istniejących możliwości i ograniczeń. Rozpoczyna się od identyfikacji potencjalnych
niebezpieczeństw oraz oceny ryzyka ich wystąpienia. W oparciu o to prowadzone
są analizy potrzeb w zakresie organizacji działań i przygotowywane są plany
operacyjne. W czasie organizowania prowadzony jest bilans środków oraz sił,
pozyskiwane są dodatkowe zasoby, ma miejsce podział zadań i odpowiedzialności
oraz przygotowanie zasobów. Natomiast proces realizowania obejmuje
prowadzenie
działań
interwencyjnych,
zabezpieczających,
ratowniczych
i pomocowych, a także komunikowanie się i współpracę23.
Odpowiedzialnymi za zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i zarządzanie
w administracji publicznej są państwo i właściwe organy władzy państwowej.
Natomiast głównymi podmiotami są w tym obszarze: gminy, powiaty i województwa.
Należy jednak wskazać, iż także mniejsze podmioty są odpowiedzialne za
zarządzanie bezpieczeństwem w ramach swoich właściwości i kompetencji.
4. System zarządzania bezpieczeństwem w administracji publicznej
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej stanowi proces
społeczny, którego celem jest zapewnienie pożądanego poziomu bezpieczeństwa
przy uwzględnieniu istniejących możliwości i ograniczeń, a także dynamiki
otoczenia. Procesy te podlegają nieustannej analizie i doskonaleniu, czego
konsekwencją jest dostosowywanie działań do nowych warunków. Natomiast
podstawowymi procesami realizowanymi w bezpieczeństwie publicznym są:
prognozowanie, programowanie, przygotowanie, analiza i uzupełnienie zasobów,
informowanie, interweniowanie, systematyzacja oraz weryfikacja i ewakuacja.
Należy wskazać, iż ów procesy są ze sobą związane relacjami przyczynowo-

Tamże, s. 36-37.
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skutkowymi i stanowią fazy zarządzania bezpieczeństwem w administracji
publicznej24.
Zarządzanie w administracji publicznej sprowadza się przede wszystkim do
tworzenia systemu gospodarczo-społecznego gwarantującego efektywność
i utrzymanie porządku publicznego, jak również do prowadzenia optymalnej polityki
makroekonomicznej. Stanowi ono specyficzną dyscyplinę nauki o zarządzaniu,
której podstawowym obiektem badań jest zarządzanie poszczególnymi
organizacjami publicznymi, w tym szczególnie instytucjami publicznymi, państwem
i gospodarką narodową oraz regionami i sferami życia publicznego. Ukierunkowana
jest ona bowiem na zasobach i zakresie harmonizowania działań, które zapewniają
właściwe wyznaczanie celów oraz optymalne wykorzystywanie możliwości
zorganizowanego działania ludzi nakierowanego na realizację interesu publicznego
i publiczne wartości.
Poszczególne jednostki uczestniczą w realizacji przedsięwzięć zgodnie
z ustawowymi zadaniami i posiadanymi kompetencjami. W przypadku zagrożenia
o charakterze społecznym w pierwszej kolejności identyfikują potencjalne źródła
oraz skutki wystąpienia takiego niebezpieczeństwa, a dopiero później oceniają
ryzyko ich zaistnienia. W oparciu o takie dane opracowuje się koncepcję działań,
w tym programy prewencyjne, albo plany służby. Z kolei kierunki działań określane
są w stosunku do posiadanych zasobów, a także możliwości ich zwiększenia.
Następnie opracowane koncepcje zostają wdrożone do praktyki działania w celu
ukształtowania optymalnego poziomu bezpieczeństwa w administracji publicznej
i ogólnie bezpieczeństwa publicznego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku
zagrożeń naturalnych lub technicznych, ponieważ pierwszym krokiem jest
identyfikacja i analiza potencjalnych zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia.
Dalej podejmowane są działania ukierunkowane na eliminację, bądź redukcję
możliwości zaistnienia zagrożeń oraz ich skutków. Czynności te polegają głównie na
planowaniu przygotowaniu planów i procedur działania, zagospodarowania
przestrzennego, modernizacji obiektów, planowaniu strategicznym oraz realizacji
inwestycji zwiększających bezpieczeństwo. W przypadku zaistnienia zagrożenia
mobilizuje się siły i środki oraz wdraża zaplanowane wcześniej działania. Podjęte
działania podlegają weryfikacji i ocenie, co stanowi podstawę dla ich modyfikacji
i doskonalenia.
Regulacje prawne nakładają na organy administracji publicznej obowiązek
podejmowania odpowiednich działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia, dlatego też
wyznaczają zakres ich uprawnień i obowiązki z tego wynikające. Z uwagi na to,
wyznaczają tym samym ramy potencjalnych interwencji i obligują do podejmowania
działań zgodnie z konkretnymi procedurami. Jednakże oprócz oddziaływania
aspektów prawnych na zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej,
wpływ na nie mają również determinanty sytuacyjne, organizacyjne i społeczne.
Pierwsze z nich wynikają ze zmian oraz niepewności w środowisku operacyjnym
oraz kumulacji zagrożeń, możliwości interakcji, różnic w intensywności i przebiegu
zagrożeń. Drugie wpływają na możliwość pozyskiwania zasobów i koordynację
działań, a determinanty społeczne mają wpływ na mobilizację, jak również budują

B. Kożuch, K. Sienkiewicz-Małyjurek, Mapowanie procesów współpracy międzyorganizacyjnej na
przykładzie działań realizowanych w bezpieczeństwie publicznym, ,,Zarządzanie Publiczne” 2015, nr 3,
s. 243.
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organizacyjne (wewnątrz- i międzyorganizacyjne). Uwarunkowania te sprawiają, że
w zarządzaniu bezpieczeństwem administracji publicznej zastosowanie ma
dynamiczne zarządzanie procesami, które zapewnia szybkość reakcji oraz jest
źródłem elastyczności systemów organizacyjnych 25.
Podejmując kwestię struktury zarządzania bezpieczeństwem w administracji
publicznej należy stwierdzić, że jest ona zbieżna ze strukturą podziału władzy
w państwie. W praktyce oznacza to, iż funkcjonuje ono na dwóch poziomach, w tym
rządowym i samorządowym. Jednakże problematyka zapewnienia bezpieczeństwa
w administracji publicznej jest przede wszystkim domeną powiatów, które wspierane
są przez samorządy regionalne. Grupy podmiotów, które biorą udział w procesie
zarządzania bezpieczeństwem publicznym w szczególności obejmują: samorząd
terytorialny, społeczności lokalne, przedsiębiorstwa działające na danym obszarze,
grupy interwencyjno-ratownicze, organizacje pozarządowe, jednostki badawczorozwojowe i media. W ujęciu szerokim jednostki te łącznie tworzą system
bezpieczeństwa publicznego. Kwintesencja bezpieczeństwa publicznego
sprowadza się jednak głównie do działań podejmowanych przez wyspecjalizowane
jednostki, tj. PSP, policja, czy ratownictwo medyczne w zakresie zapobiegania
zagrożeniom i ich zwalczaniu. Jednostki te posiadają odpowiednie umiejętności
i kwalifikacje, są właściwie przygotowane i wyszkolone, a także dysponują
narzędziami oraz środkami adekwatnymi do danej sytuacji. Z kolei w wąskim ujęciu
jednostki wyspecjalizowane
działają
równolegle
i współtworzą
system
bezpieczeństwa publicznego26.
Każda jednostka, która bierze udział w zarządzaniu bezpieczeństwem
w administracji publicznej pełni konkretne funkcje. Dla przykładu Państwowa Straż
Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Policja i ratownictwo medyczne pełnią
zasadniczą rolę w obszarze działań interwencyjno-ratowniczych, bowiem na ogół
jako pierwsze podejmują odpowiednie o sytuacji działania. W zależności od rodzaju
zagrożenia również inne podmioty są angażowane w przedsięwzięcia, w tym wojsko,
organizacje pozarządowe czy straże gminne. Z kolei inspekcja sanitarna,
pracownicy pomocy społecznej, inspekcja nadzoru budowlanego, czy inspekcja
ochrony środowiska mogą pełnić funkcję doradcze i wspomagające.
W zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego fundamentalną rolę
odgrywa ponadto edukacja, wychowanie oraz przygotowanie do przeciwdziałania
trudnym sytuacjom, co realizują głównie oświata, samorządy, media oraz
organizacje pozarządowe. W prawdzie w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym
zasadnicze znaczenie mają wyspecjalizowane jednostki, ale należy pamiętać
również o podmiotach odpowiedzialnych za poszczególne systemy, obiekty, itd.
5. Odpowiedzialność w zarządzaniu bezpieczeństwem
Odpowiedzialność w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w administracji
publicznej na mocy Konstytucji RP spoczywa na państwie i właściwych organach
władzy państwowej. Jest to skutkiem reformy, która nałożyła na samorządy
odpowiedzialność za rozwój oraz funkcjonowanie administrowanego terenu, w tym
za bezpieczeństwo publiczne. Jednostki te, bowiem u źródeł rozpoznają zagrożenia,
planują i przygotowują działania, jak i odpowiadają za taktyczne przygotowanie
Z. Ciekanowski, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi dz. cyt., s. 159.
K. Sienkiewicz-Małyjurek, B. Kożuch, System zarządzania…, dz. cyt., s. 165.
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przedsięwzięć. Dodatkowo wpływają na poziom bezpieczeństwa publicznego
poprzez podejmowanie odpowiednich inicjatyw, wspieranie podmiotów działających
na rzecz bezpieczeństwa, politykę społeczną oraz rozwój infrastruktury, tj.
kształtowanie bezpiecznych przestrzeni publicznych. Analiza ustawowych
kompetencji i zadań samorządów ukazuje jednak, że oddziałują one zarówno
bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa, jak i pośrednio poprzez realizację innych
zadań, bowiem wpływają na kształtowanie się warunków życia społeczeństwa na
określonym terenie, na skutek czego pośrednio mają wpływ na bezpieczeństwo 27.
Na mocy prawa samorządy pełnią swoje zadania samodzielnie, a administracja
rządowa nadzoruje je i koordynuje ich działania. Dodatkowo poziom centralny pełni
istotną funkcję w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym, gdyż odpowiada za
zarządzanie strategiczne i ciągłość funkcjonowania całej administracji oraz spełnia
funkcję ustawodawczą, monitoruje i koordynuje działania, a w przypadku potrzeby
przejmuje dowodzenie nad prowadzonymi działaniami.
Sprawowanie władzy związane jest bezpośrednio z ponoszeniem
odpowiedzialności za działalność całej administracji na danym poziomie organizacji
państwa. W Polsce jego podstawą są dwie zasady, w tym zwierzchnictwa oraz
zespolenia aparatu administracyjnego. W przypadku pierwszej sprowadza się ona
do realizacji zadań w imieniu organów władzy publicznej, ale na własny rachunek.
Z kolei zespolenie administracyjne to sposób organizacji administracji państwa,
przebiegający na poziomie powiatu i województwa, który sprowadza się także do
przyjęcia zwierzchnictwa nad wybranymi organami terenowymi przez organ władzy
publicznej. Podstawowym celem zespolenia administracyjnego jest stworzenie
właściwych relacji między określonym organem administracji oraz kierownikiem
jednostek organizacyjnych inspekcji, straży i służb. Normatywnym potwierdzeniem
wskazanej zależności jest przyznanie statusu odpowiednim organom
administracyjnym w danej dziedzinie, a kierownikom inspekcji, służb i straży
zobowiązanie wykonywania zadań w imieniu i pod nadzorem konkretnego organu
administracji publicznej 28.
W grupie organów administracji zespolonej na terenie województwa znajdują
się m.in.: Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kurator Oświaty,
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, itp. Podmioty te
działają pod zwierzchnictwem wojewody, który zapewnia warunki dla efektywnego
ich funkcjonowania. Odpowiada on również za wyniki działań administracji
zespolonej. Z kolei na poziomie powiatu administracja ta działania pod cywilnym
zwierzchnictwem starosty. Natomiast na poziomie gminy nie występuje
administracyjne zespolenie, z uwagi na co prowadzenie wspólnych przedsięwzięć
z jednostkami realizującymi zadania w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego odbywa się na podstawie umów i porozumień.
Odpowiedzialność w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym, w tym
w administracji publicznej zostało prawnie przypisane jednostkom administracji
publicznej. Jednakże wynika ona także z efektów podejmowanych przez inspekcje,
służby i straże na danym terenie działań. Ze względu na to, rola samorządów
K. Sienkiewicz-Małyjurek, Rola samorządów lokalnych…, dz. cyt., s. 136-137.
A. Noworól (red.), dz. cyt., s. 129.
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sprowadza się zasadniczo do planowania oraz przygotowywania działań w sposób
gwarantujący sprawność i ciągłość realizacji zadań. Samorządy dzięki temu
oddziałują na przebieg działań w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym, ale
sama realizacja zaplanowanych przedsięwzięć należy do kompetencji odpowiednich
inspekcji, straży i służb, ponieważ posiadają wiedzę i umiejętności, są właściwie
przygotowane pod względem operacyjnym oraz dysponują narzędziami i środkami
adekwatnymi do sytuacji.
Podsumowanie
Reasumując rozważania na temat zarządzania bezpieczeństwem
w administracji publicznej należy podkreślić, iż stanowi ono jedno z zasadniczych
zadań państwa. Realizowane jest ono głównie przez instytucję samorządu
terytorialnego, który zobowiązany jest do zapewniania bezpieczeństwa i porządku
publicznego na właściwym dla siebie terenie. W związku z czym musi posiadać
odpowiedni system zrządzania w tym obszarze. Przedsięwzięcia w tym zakresie
nastawione są głownie na zwalczanie zagrożeń o charakterze naturalnym,
społecznym i technicznym. Ponadto dotyczą tak bezpośrednich, jak również
pośrednich działań, które są skutkiem i wpływem realizowanych polityk publicznych.
Streszczenie
Każde państwo posiada uporządkowany zbiór reguł i norm, które określają
zasady politycznej organizacji i systemu organów władzy publicznej. Pod wpływem
różnorodnych czynników, zasady te ulegają wielorakim procesom i przemian.
Dlatego w obszarze bezpieczeństwa publicznego szczególną rolę pełni
zarządzanie. To od niego bowiem zależy wiele działań i zachodzących procesów,
a także efektywność poszczególnych podmiotów. W pierwszej części artykułu
autorzy definiują pojęcie administracji publicznej oraz przestawiają istotę
zarządzania w szczególności zarządzania publicznego. W Kolejnej części
przedstawią definicję zarządzania bezpieczeństwem i opisują znaczenie tego
systemu wskazując jego bardzo ważną w zarządzaniu i utrzymaniu prawidłowego
funkcjonowania administracji publicznej.
Słowa kluczowe: administracja, bezpieczeństwo, państwo, władza,
zarządzanie
Summary
Each state has an orderly set of rules and norms that define the rules of the political
organization and system of public authorities. Under the influence of various factors,
these principles are subject to multiple processes and changes. That is why
management plays a special role in the area of public security. It is from him that
many activities and processes take place, as well as the effectiveness of individual
entities. In the first part of the article, the authors define the concept of public
administration and present the essence of management, in particular public
management. In the next part, they will present the definition of safety management
and describe the importance of this system, indicating its very important in managing
and maintaining the proper functioning of public administration.
Key words: administration, security, state, power, management
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Andrzej WARTECKI
Józef W. JERMACZ
ZASTOSOWANIA KRZYWEJ OBOJĘTNOŚCI W DECYZJACH
GOSPODARCZYCH ORAZ KONSUMENCKICH (NA PRZYKŁADZIE GMINY
ORAZ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS SP. Z O.O.)

Wprowadzenie
Gospodarka odpadami komunalnymi wymaga systematycznej analizy,
sprawdzania i ulepszania, ponieważ cały czas problem ten nie jest do końca
rozwiązany. Rosnąca ilość odpadów komunalnych w Polsce (szczególnie
w miastach) szybko rośnie i w niedługim czasie przekroczyć może średnią
europejską1. Gospodarka odpadami komunalnymi w naszym kraju została pod
względem prawnym uporządkowana w formie ustaw:
- z dnia 27 kwietnia 2001 roku, której priorytetem jest hierarchiczne ustawienie
ciągu działań, począwszy od zapobiegania powstawaniu odpadów poprzez
usuwanie i wykorzystanie odpadów oraz unieszkodliwianie ze składowaniem
włącznie2,
- z dnia 14 kwietnia 2012 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa
określa zadania gmin i obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania
czystości i porządku, warunki odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania odpadów3.
Punktem wyjścia dla naszych rozważań o problematyce zastosowania krzywej
obojętności w decyzjach gospodarczych w zakresie usług komunalnych jest
wyjaśnienie pojęcia krzywej obojętności.
1. Równowaga konsumenta - teoria krzywej obojętności
Użyteczność jest sumą zadowolenia (satysfakcji) indywidualnego konsumenta
uzyskana z konsumpcji lub posiadania danego dobra lub usługi. Jest to pojęcie
abstrakcyjne stosowane w ekonomii w celu opisania subiektywnej przyjemności,
pożytku czy zadowolenia z konsumowania dóbr, a także z udziału w jakimś rodzaju
działalności. Użyteczność jest konstrukcją analityczną, wykorzystywaną w celu
wyjaśnienia sposobu, w jaki racjonalnie zachowujący się konsumenci dzielą swój
ograniczony dochód pomiędzy dobra, które przynoszą im zadowolenie czy też są
dla nich użyteczne4.
Zadowolenie konsumenta ze spożycia kolejnych jednostek danego dobra
zmniejsza się, w związku z czym można wyróżnić użyteczność całkowitą oraz
użyteczność krańcową (marginalną).
Użyteczność całkowita zwiększa się wraz ze wzrostem ilości konsumowanego
dobra, ale rośnie ona w tempie malejącym. Wynika to z faktu, że użyteczność
krańcowa, jako efekt konsumpcji dodatkowej jednostki tego samego dobra, maleje.

Por. T. Bugajewski, Gospodarka odpadami komunalnymi stałymi w Polsce na przełomie XX i XXI wieku,
Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski, Poznań 2008. s. 6-7.
2
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
3
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o utrzymaniu czystości porządku w gminach.
4
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Ekonomia 1, PWN, Warszawa 1995, s. 616.
1
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Użyteczność krańcowa jest to przyrost całkowitej użyteczności uzyskany dzięki
zwiększenia konsumpcji tego dobra o jednostkę, przy danym poziomie konsumpcji
pozostałych dóbr5.
Prawo malejącej użyteczności krańcowej (I prawo Gossena) polega na tym, że
wraz ze wzrostem konsumowanej ilości dobra jego krańcowa użyteczność ma
tendencję do zmniejszania się6. Można przyjąć, że po przekroczeniu pewnej
wielkości konsumpcji dalsze zwiększanie konsumowania danego dobra zacznie
przynosić konsumentowi zadowolenie negatywne 7.
Krzywa obojętności obrazuje wszystkie kombinację dwu dóbr, dające
konsumentowi taką samą całkowitą użyteczności8.
Autorami teorii krzywej obojętności byli Vilfredo Pareto i Roy G. D. Allen oraz
John Richard Hicks9. Jest to bardziej precyzyjna teoria wartości, która ukazuje więcej
zależności. Opiera się ona na 3 założeniach:
- wszyscy konsumenci są świadomi, które sytuacje oceniają jako lepsze dla
siebie samych, i wiedzą, która z przedstawionych alternatyw jest dla nich najbardziej
korzystna,
- teoria ta bazuje na tzw. transywitywności, czyli jeżeli A jest większe niż B, zaś
B jest większe niż C, to wówczas A jest większe od C,
- większa ilość danego dobra stwarza lepszą sytuację niż mniejsza jego ilość 10.
Właściwości krzywej obojętności można zobrazować następującą:
- im krzywa obojętności leży dalej od początku układu współrzędnych, tym
wyższy poziom użyteczności reprezentuje, gdy zakładamy, im więcej, tym lepiej,
- mają nachylenie ujemne, ponieważ aby zwiększyć ilość jednego dobra, należy
zredukować ilość drugiego,
- mają kształt paraboli wygiętej w stronę układu współrzędnych, własność ta,
jest wywołana malejącą użytecznością krańcową, czyli za każdą dodatkową
jednostkę wyrobu X, jesteśmy gotowi oddać mniej wyrobu Y,
- krzywe obojętności nie mogą się przecinać, ponieważ koszyki konsumpcyjne
odpowiadają wyłącznie jednemu poziomowi użyteczności11.
Mapa krzywych obojętności dostarcza nam wystarczających informacji, aby
wybrać odpowiedni koszyk konsumpcyjny. Ważne jest, że krzywa obojętności UC3
ma wyższą użyteczność od UC2, ale nie ma znaczenia jaka jest różnica
w poziomach użyteczności. Nie musimy stosować utyli jako miary użyteczności, aby
zrozumieć wybór konsumenta. Jednak znacznie łatwiej można zrozumieć podstawy
racjonalnego wyboru, gdy używamy tej właśnie miary12.

5

David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 160.
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Ekonomia 1, PWN, Warszawa 1995, s. 617.
7
Z. Dach, Mikroekonomia, Wydawnictwo, UE w Krakowie, 2012, s. 81.
8
David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 135.
9
Szerzej na ten temat w: Red. Nauk. Milewski R., Kwiatkowski E., (2013), Podstawy ekonomii, Wyd.
naukowe PWN, Warszawa 2013 r., Szubska-Włodarczyk N., (2014), Analiza popytu na produkty
Sprawiedliwego Handlu. Konsumpcja i Rozwój, Nr 4(9). A. Pollok, Teoria wyboru, a decyzje ekonomiczne.
Nowe życie gospodarcze,2007, Nr 20.
10
B. Oyrzanowski, Tamże, s.63.
11
P. Krugman, R. Wells, (2012), mikro EKONOMIA, Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 489.
12
Tamże, s. 487.
6
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2. Charakterystyka badanego podmiotu gospodarczego i założenia
metodologiczne przeprowadzonych badań.
Przedmiotem
badań
jest
przeprowadzenie
analizy
ekonomicznej
z zastosowanie krzywej obojętności w decyzjach gospodarczych w zakresie usług
komunalnych (na przykładzie Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp.
z o.o.). Zakład Gospodarki Komunalnej jest spółką kapitałową samorządową,
utworzoną 1 stycznia 2002 roku, realizującą zadania określone Ustawą z dnia 14
grudnia 2012 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem niniejszej
ustawy było przejęcie przez gminy obowiązków w zakresie gospodarowania
odpadami. Ustawa określa zadania gmin i obowiązki właścicieli nieruchomości
w zakresie utrzymania czystości i porządku, warunki odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów.
Gmina Suchy las zadania ustawowe realizuje w oparciu o powołaną, własną
spółkę samorządową. W momocie powstania Spółki kapitał zakładowy wynosił 1.699
000,00 zł, obecnie wynosi 5.775 000,00 zł. Z przedmiotowych, najistotniejszych
rodzajów usług spółki można wymienić min.:
- zbieranie i transport odpadów, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
odzysk surowców wtórnych,
- roboty budowlane związane ze wznoszenie budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych,
- pobór i uzdatnianie wody i dostarczanie wody,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych,
- działalność usługowa z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów
zielonych,
- rozbiórka obiektów budowlanych,
- roboty związane z budową, remontami dróg chodników,
- roboty związanie z utrzymaniem infrastruktury drogowej i chodnikowej,
(zamiatanie, czyszczenie kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych
deszczówki, zimowe utrzymanie dróg),
- koszenie i utrzymanie poboczy dróg,
- utrzymanie i sprzątanie przystanków autobusowych,
- projektowanie infrastruktury liniowej,
- zarządzanie i administrowanie budynkami,
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków.
Samorządowe spółki kapitałowe realizując zadania na rzecz społeczeństwa
kierują się zarówno rachunkiem ekonomicznym, ale również potrzebami
mieszkańców gminy w kierunku ich maksymalnego zaspokojenia. Z praktyki
funkcjonowania w/w samorządowych podmiotów gospodarczych wynika, że między
funkcjami społecznymi i ekonomicznymi istnieje przestrzeń charakteryzująca się
przeciwstawnymi wektorami opisującymi tendencje rozwojowe badanych zjawisk
oraz wskaźników ekonomicznych, szczególnie na poziomie wyników finansowych.
Uwzględniając powyższe założenie, cel, przedmiot badań stanowić będzie
analiza ekonomiczna przedmiotowej działalności spółki i zastosowanie krzywej
obojętności w decyzjach gospodarczych w zakresie usług komunalnych oraz
zaproponowanie optymalnych kombinacji usług, które sprawiają konsumentom
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jednakowe zadowolenie, przy zachowaniu tej samej użyteczności całkowitej. Zakres
czasowy badań obejmować będzie okres od 2012 do 2017 r.
1. Analiza wybranych informacji ekonomicznych Zakładu Gospodarki
Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. w okresie 2012 do 2017 r.
Uwzględniając zarówno rachunek ekonomiczny, jak również potrzeby
mieszkańców gminy w kierunku ich maksymalnego zaspokojenia poziom
określonego stanu równowagi, przy zachowaniu ich wag przedstawia rycina 1.
Rycina 1. Aktywność gospodarcza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchym
Lesie powiązana z funkcją użyteczności
Efekt

Aktywność = max.
Użyteczność całkowita = optimum

Efekt = zysk = min.

Aktywność gospodarcza (działania, usługi)

Źródło: Opracowanie własne.
Z treści rycina nr. 1 wynika, że aktywność gospodarcza w/w spółki winna dążyć
do maksymalnego zaspokojenia potrzeb społeczności, co może oznaczać wzrost
dochodowości i tendencję do maksymalizacji zysku, np. jako efekt wzrostu cen. Przy
czym taki cel (maksymalizacja zysku) ma swoje uzasadnienie wynikające z istoty
gospodarowania, który może być jednak sprzeczny z punktu widzenia interesów
oraz zadowolenia mieszkańców danej gminy. Taki dysonans między w/w
kategoriami, zawiera się także w polityce cenowej spółki za świadczone usługi,
działania oraz motywacyjnej zarządu, władz Gminy w związku z podziałem zysku.
Stąd biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia zalecany byłby kierunek zmierzający
do minimalizacji zysku oraz optymalizacji wartości całkowitej, która w tym przypadku
winna mieć wymiar społeczny, tj. wzrasta zadowolenie mieszkańców z tzw.
koszyków konsumpcji oraz zarządu Gminy, spółki realizujący poziom zysku, który
jest również akceptowany społecznie. Dodać trzeba, że w/w organy w istocie
reprezentują interesy społeczności w tym przypadku Gminy Suchy Las, co oznacza,
że nie mogą być sprzeczne, ale sprawne.
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Wybrane wskaźniki ekonomiczne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchym
Lesie oraz ich interpretację przedstawiają tabele 1, 2, 3 oraz wykresy 1, 2, 3
i następne.
Tabela 1. Wybrane wskaźniki ekonomiczne Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Suchym Lesie w latach 2012 do 2017 (w złotych)

Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Przychody całkowite
Koszty całkowite
Zysk/strata netto

2012
6 275 784
5 181 799
607 875

2013
2014
5 330 660 5 826 477
5 253 029 5 366 608
-249 971
36 080

2015
2016
7 925 858 8 924 056
7 050 225 8 202 144
249 156 168 286

2017
10 071 709
9 139 868
-840 372

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie Rachunków Zysków i Strat Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie w latach 2012 do 2017 na dzień 31
grudnia.

10 071 709
9 139 868

Wykres 1. Przychody całkowite, koszty całkowite, zysk/strata netto Zakładu
Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. w okresie 2012 do 2017 r.

5 330 660
5 253 029

6 275 784
5 181 799

5 826 477
5 366 608

Zysk/strata netto

5 000 000

Źródło: Tabela 1.

168 286
2016

36 080

249 156
2015

2017
-840 372

-3 000 000

2014

-1 000 000

2013
-249 971

1 000 000

607 875

3 000 000

2012

Miliony złotych

7 925 858
7 050 225

Koszty całkowite

9 000 000

7 000 000

8 924 056
8 202 144

Przychody całkowite
11 000 000
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Wnioski:
1. Z perspektywy optymalizacji aktywności gospodarczej Spółki, kluczowe
znaczenie odgrywały lata 2012, 2015, 2016 i 2014. Można przyjąć, że był to bardzo
dobry okres, przy czym najwyższy zysk miał miejsce w 2012 r. i wyniósł 607 875 zł.
2. W pozostałych latach wyniki były gorsze, bo w 2013 r. odnotowano ujemny
wynik finansowy: strata netto wynoszący – 249 971 zł i w 2017 strata netto wyniosła
– 840 372 zł.
3. Na podstawie przeprowadzonej analizy Rachunków Zysków i Strat Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie w latach 2012 do 2017 ustalono, że
zarówno przychody całkowite i koszty całkowite wykazywały tendencje rosnącą.
Wpływ na pogorszenie wyników na działalności przedmiotowej spółki w 2013 r. miały
uzyskane niższe przychody netto ze sprzedaży produktów, a 2017 r. wystąpił wzrost
kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz wzrost kosztów
zarządu.
Wartość działań oraz usług świadczonych przez Zakładu Gospodarki
Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. w okresie 2012 do 2017 r. przedstawia tabela 2
oraz wykres 2.
Tabela 2. Wartość działań oraz usług świadczonych przez Zakładu Gospodarki
Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. w okresie 2012 do 2017 r. (w tysiącach złotych)
Lp.
Wyszczególnienie
1. Prod.wody-Aquanet

2012
360,89

2013
371,39

2014
371,39

2015
357,10

2016
434,00

2017
408,60

Razem
2 303,37

2.

Administr.zas.komunalnymi

0,00

0,00

14,00

14,71

14,60

13,10

56,41

3.

Letnie utrz.dróg

798,98

542,65

642,58

856,46

968,00

862,20

4 670,87

4.

Zimowe utrz.dróg

273,74

555,10

157,79

248,32

491,50

586,00

2 312,45

5.

Naprawa dróg

1 163,68

824,70

1 292,49

1 767,54

1 754,90

1 374,90

8 178,21

6.

Nieczystości stałe

2 291,12

1 594,40

2 473,05

3 049,83

3 537,20

4 580,50 17 526,10

7.

Usługi dla AQUANET

423,92

318,34

72,40

582,19

378,10

95,50

1 870,45

8.

Zieleń gminna + boisko

415,61

572,32

363,24

552,61

580,80

316,30

2 800,88

219,46

257,32

203,42

274,44

522,30

1 522,00

2 998,94

0,00

294,48

245,43

223,66

242,70

1 419,60

2 425,87

5 947,40

5 330,70

5 835,79

7 926,86

8 924,10

9.
10.

Pozostałe usługi w tym
rozbiórki, budowa wodociągu
Zarządzanie majątkiem
własnym (budynki)
Razem

Źródło: Sprawozdania finansowe (2012 do 2017 r.).

11 178,70 45 143,55
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Równanie linii trendu: y = 1115,1x + 3621,1

7 927

10 000

5 836

5 331

6 000

5 947

Tysiące złotych

8 000

8 924

12 000

11 179

Wykres 2. na podstawie Rachunków Zysków i Strat Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Suchym Lesie w latach 2012 do 2017 Zakładu Gospodarki
Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. w okresie 2012 do 2017 r.

4 000

2 000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Źródło: Tabela 2
Wnioski
1. Aktywność gospodarcza Spółki w okresie 2012 do 2017 w zakresie
sprzedaży przedmiotowych usług wykazywała zmienną tendencję (rosnącą,
malejącą).
2. Na podstawie linii trendu można przyjąć, że łączna aktywność gospodarcza
Spółki wykazuje tendencję rosnąca, co potwierdza również równanie tej linii.
3. Z punktu widzenia wagi i znaczenia prowadzonej działalności gospodarczej
najważniejsze znaczenie odgrywają takie usługi jak: wywóz nieczystości stałych,
naprawa dróg, letnie utrzymanie dróg i pozostałe usługi. W dalszej kolejności
znalazły się: zimowe utrzymanie dróg, zarządzanie majątkiem własnym, zimowe
utrzymanie dróg i produkcja wody – Aquanet (zob. tabela 3 oraz wykres 3).
Tabela 3. Procentowy udział działań oraz usług świadczonych w działalności
łącznej Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. w okresie 2012 do
2017 r.
Lp.

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Produkcja wody-Aquanet

6,07

6,97

6,36

4,50

4,86

3,66

2.

Administrowanie zasobami.
0,00
komunalnymi

0,00

0,24

0,19

0,16

0,12
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3.

Letnie utrzymanie dróg

13,43

10,18

11,01

10,80

10,85

7,71

4.

Zimowe utrzymanie. dróg

4,60

10,41

2,70

3,13

5,51

5,24

5.

Naprawa dróg

19,57

15,47

22,15

22,30

19,66

12,30

6.

Nieczystości stałe

38,52

29,91

42,38

38,47

39,64

40,98

7.

Usługi dla AQUANET

7,13

5,97

1,24

7,34

4,24

0,85

8.

Zieleń gminna + boisko

6,99
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6,22
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6,51

2,83

9.

Pozostałe usługi w tym
rozbiórki,
budowa 3,69
wodociągu

4,83

3,49

3,46

5,85

13,62

10.

Zarządzanie
majątkiem
0,00
własnym (budynki)

5,52

4,21

2,82

2,72

12,70

Suma %

100

100

100

100

100

100

Źródło: Obliczenia własne na podstawie tabeli 2.
Dynamikę zmian dominującej wielkości aktywności Zakładu Gospodarki
Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. w okresie 2012 do 2017 r. przedstawia wykres 3.
Wykres 3. Zmiany dominujących wielkości aktywności Zakładu Gospodarki
Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. w okresie 2012 do 2017.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 3.
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Wnioski:
1. Udział odbioru nieczystości stałych w stosunku do łącznej aktywności
gospodarczej mieści się w przedziale od 38,52% do 40,98% z tendencją rosnącą.
Oznacza to również, że jest to działalność dominująca spośród usług i działań
realizowanych przez w/w Spółkę.
2. Udział naprawy dróg w stosunku do łącznej aktywności gospodarczej mieści
się w przedziale od 19,57% do 12,30% z tendencją zmienną, ale w roku 2016 oraz
2017 r. wyraźny jest spadek tej aktywności o 10% w stosunku do 2015 r.
3. Udział letniego utrzymanie dróg w stosunku do łącznej aktywności
gospodarczej mieści się w przedziale od 13,43% do 7,71% z tendencją malejącą
spadek o 3,14% w stosunku do 2016 r. oznacza to spadek tego rodzaju aktywności
o 28,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Można przyjąć, że tendencja malejąca
wynika z istniejących niższych potrzeb w tym zakresie.
4. Z analizy dynamiki produkcji wody-Aquanet oraz odbioru ścieków wynika,
że następuje powolny proces równowagi między tymi rodzajami działalności
gospodarczej, przy czym spada sprzedaż wody (efekt racjonalnego gospodarowania
zasobami wody) oraz rośnie odbiór ścieków. Oznacza to również pełniejszą
i szczelniejszą kontrolę tego rodzaju potrzeb społecznych, co istotnie wpływa także
na ochronę środowiska naturalnego szczególnie w przypadku odbioru ścieków.
Zestawienie wyników finansowych oraz wartość działań oraz usług
świadczonych przez Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
w okresie 2012 do 2017 r. przedstawia wykres 4.
Wykres 4. Zestawienie wyników finansowych oraz wartość działań oraz usług
świadczonych przez Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
w okresie 2012 do 2017 r.
800 000
600 000

607 875
Równanie linii trendu: y = -164954x + 572514

400 000
249 156

Złote

200 000
0

-200 000
-400 000

5947,4
(2012)

168 286
36 080
5330,7
5835,79
7926,86
8924,1
11178,7
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
-249 971
Wartość usług w tysiącach złotych/Lata

-600 000
-800 000
-1 000 000

Zysk, strata netto

-840 372

Źródło: Sprawozdania finansowe (2012 do 2017 r.).
Wnioski
1. W okresie od 2012 do 2017 r. Spółka prowadziła aktywność gospodarczą
(ujętą wartościowo), można przyjąć rosnącą. Aktywność ta utrzymywała się
w przedziale od 5 337,7 tysiąca złotych do 11 178,7 tysiąca złotych co stanowi
wzrost o 209,7%.
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2. Zysk, strata netto w okresie od 2012 do 2017 r. wykazywał tendencję
zmienną (wzrost, spadek) w przedziale od 607 875 zł. do - 840 372 zł. Przy czym
skumulowany wynik finansowy w przytoczonym czasie (2012 do 2017 r) ostatecznie
wyniósł – 28 947 zł.
3. Z analizy nachylenia linii trendu zysku, straty netto (ujemna) oraz równania
tej linii: y = - 164954 x+572514. wynika tendencje malejąca.
4. Największa strata netto miała miejsce w 2017 r. i wyniosła – 840 372 zł.,
przy: przychodach całkowitych: 10071709,36 zł., kosztach całkowitych 9139867,57
zł. oraz wartości działań oraz usług na poziomie 11 178,7 tysiąca zł.
Z analizy Rachunków Zysków i Strat w/w Spółki w okresie 2012 do 2017 r. strata
na poziomie – 840 372 zł., w 2017 r. wynika ze wzrostu kosztów ogólnego zarządu
(zob. wykres 5).

2 743 923

Wykres 5. Zmiany kosztów ogólnego zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej
Suchy Las Sp. z o.o. w okresie 2012 do 2017 r.

3 000 000
2 500 000

Złote

2 000 000
1 500 000

2013

2014

562 957

403 779

2012

571 272

352 132

500 000

326 762

1 000 000

Koszty ogólnego zarządu

2015

2016

0
2017

Lata

Źródło: Sprawozdania finansowe (2012 do 2017 r.).
Wnioski
1. Koszty ogólnego zarządu Spółki wykazywały od 2012 do 2016 r. tendencję
rosnącą, przy czym łączny w/w koszt obejmujący w/w okres wyniósł 2 216 902 zł.
2. Bardzo silny wzrost kosztów ogólnego zarządu wystąpił w 2017 r. i osiągnął
poziom 2 743 923,49 zł.
3. Z porównania kosztu ogólnego zarządu z okresu 2017 r. oraz łącznego
obejmującego 2012 do 2016 r. wynika, że jest on wyższy o 527 021 zł.
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4. Koszty ogólnego zarządu13 to koszty ogólne i administracyjno-gospodarcze
niestanowiące kosztów wytworzenia produktu. Koszty ogólne zarządu obejmują
wydatki związane z kierowaniem całokształtem działalności jednostki takie, jak
utrzymanie zarządu jednostki oraz komórek organizacyjnych o charakterze
ogólnozakładowym, a w szczególności: utrzymanie biur, budynków, magazynów,
utrzymanie terenu, ochrona mienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia
pracowników, koszty dotyczące podatków i opłat lokalnych, itp.
5. Można przyjąć, że tak silny wzrost w/w kosztu w 2017 r. spowodował stratę
na poziomie – 840 372 zł.
Zależności wyników finansowych oraz wartość działań oraz usług
świadczonych przez Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
w okresie 2012 do 2017 r. przedstawia wykres 6.
Wykres 6. Zależności wyników finansowych oraz wartość działań oraz usług
świadczonych przez Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
w okresie 2012 do 2017 r.
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Źródło: Sprawozdania finansowe (2012 do 2017 r.).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.0.395) art. 28, ust.3, Rachunek kosztów
w firmie Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014 r.
13
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Wnioski:
1. Aktywność gospodarcza Spółki w 2012 r. w skali 5947 tysięcy złotych
spowodowało dodatni wynik finansowy na poziomie 607 875 zł.
2. Aktywność gospodarcza Spółki w 2013 r. w skali 5331 tysięcy złotych
spowodowało ujemny wynik finansowy na poziomie – 249 971 zł.
3. Aktywność gospodarcza Spółki w 2014 r. w skali 5836 tysięcy złotych
spowodowało dodatni wynik finansowy na poziomie 36 888 zł.
4. Aktywność gospodarcza Spółki w 2015 r. w skali 7927 tysięcy złotych
spowodowało dodatni wynik finansowy na poziomie 249 156 zł.
5. Aktywność gospodarcza Spółki w 2016 r. w skali 8924 tysięcy złotych
spowodowało dodatni wynik finansowy na poziomie 168 286 zł.
6. Aktywność gospodarcza Spółki w 2017 r. w skali 11179 tysięcy złotych
spowodowało ujemny wynik finansowy na poziomie - 840 372 zł.
7. Na podstawie równania linii trendu (aktywności gospodarczej): y = 1115,1x
+ 3621,1 można przyjąć tendencję rosnącą w/w wskaźnika.
8. Na podstawie równania linii trendu (zysku, straty netto): y = -164954x +
572514 można przyjąć tendencję malejącą w/w wskaźnika.
Podsumowanie tendencji (rosnącej, malejącej) w/w wskaźników w okresie 2012
do 2017 r. przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Tendencja rosnąca, spadkowa aktywności gospodarczej oraz zysku
i strat netto w okresie 2012 do 2017 r.
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Aktywność gospodarcza
Zysk/strata netto

2012
(+)
(+)

2013
(─)
(─)

2014
(+)
(+)

2015
(+)
(+)

2016
(+)
(+)

2017
(+)
(─)

Źródło: Opracowanie własne
Objaśnienia:
(+) wzrost,
(─) spadek.
Z analizy tabeli 4 wynika, że w zakresie usług oraz działań Spółki [wyraźnie
widać większość wartości (+)], a tym samym niewątpliwie zwiększało się z roku na
rok, zadowolenie mieszkańców Gminy Suchy Las, jako efekt poziomu zaspokojenia
ich potrzeb.
Z kolei analizując wynik finansowy działalności Spółki można stwierdzić, że
uzyskany ostateczny jego poziom obejmujący lata 2012 do 2017 r. jest ujemny
i wyniósł – 2 8947 zł., a w roku 2017 (─), aż - 840 372 zł. Z tego wynika, że tym
przypadku Gmina poniosła stratę i z punktu widzenia mieszkańca Gminy Suchy Las
jest to powód do niezadowolenia. Tym bardziej, że tak powstała strata może być
pokryta z przyszłych zysków, bądź wymagana będzie dopłata właściciela na
pokrycie straty (z budżetu Gminy), czyli jest to mimo wszystko uszczerbek i utrata
wymiernych korzyści dla społeczności gminnej.
Przykład zastosowania krzywej obojętności
Zestawienie informacji dotyczących aktywności gospodarczej Spółki wyrażonej
wartościowo przedstawia wykres 7.
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Wykres 7. Zmiany zimowego oraz letniego utrzymania dróg (usługi, działania)
wyrażonych wartościowo w latach 2012 do 2017 r.
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie tabeli 2.
Wnioski:
1. Wartość usług działań w zakresie letniego utrzymania dróg w okresie 2012
do 2017 r. była wyższa niż zimowego utrzymania dróg.
2. Wyjątek stanowi 2013 r., gdzie wartość usług działań dotyczących
zimowego utrzymana dróg była nieco wyższa (o 13 tysięcy złotych).
3. Z nachylenia linii trendu obu działań Spółki (dodatnie) wynika wzrost
wartości usług oraz działań.
Zadanie 1: wyznaczyć w układzie graficznym oraz opisowym interpretację
krzywych obojętności na podstawie wybranych danych.
Założenie, dane
W ramach testu przeprowadzone zostaną doświadczenia - kombinacje
obejmujące:
- zimowe utrzymania dróg w roku 2015, 2016 r.
- letnie utrzymania dróg w roku 2015, 2016 r.
- w ramach prowadzonych analiz w odniesienie do czynników determinujących
zmiany aktywności gospodarczej, stosowana będzie zasada ceteris paribus.
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Rozwiązanie

Letnie utrzymanie dróg (w tysiącach złotych)

Wykres 8. Krzywe obojętności zimowego oraz letniego utrzymania dróg (usługi,
działania)
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Źródło: Opracowanie własne.
Wnioski
1. Wykres 8 przedstawia zbiór takich kombinacji dóbr i usług, które sprawiają
mieszkańcowi Gminy Suchy Las jednakowe zadowolenie, czyli dostarczają mu takiej
samej użyteczności całkowitej.
2. Istotą kombinacji, stanowi wybór takiego rozwiązania, w którym przy
określnym budżecie wybrany zostanie wariant np. wzrostu usług i działań
dotyczących letniego utrzymania dróg, ale kosztem zimowego utrzymanie dróg.
Pojawia się więc problem zadowolenia lub niezadowolenia z powodu takiego
wyboru.
Krzywa A odpowiada kombinacjom usług, działań Spółki (wyrażonych
wartościowo) o niższej użyteczności całkowitej, a krzywa B kombinacjom usług
działań Spółki wyrażonych wartościowo o wyższej użyteczności całkowitej.
3. Z punktu widzenia mieszkańców Gminy Suchy Las większa ilość w tym
przypadku wyrażonych wartościowo usług, działań stwarza lepszą sytuację niż
mniejsza, czyli rośnie zadowolenie z tytułu utrzymania dróg w zimie oraz latem. Taki
stan rzeczy ilustruje przesunięcie krzywej obojętności w lewo (krzywa obojętności
B).
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Zadanie 2: wyznaczyć w układzie graficznym oraz opisowym interpretację
krzywej obojętności na podstawie wybranych danych.
Założenie, dane:
W ramach testu przeprowadzone zostaną doświadczenia - kombinacje
obejmujące:
- skumulowana wartość usług, działań podejmowanych przez Spółkę w okresie
2012 do 2017 r.,
- w ramach prowadzonych analiz w odniesienie do czynników stosowana
będzie zasada ceteris paribus.
Rozwiązanie
Wykres 9. Zbiór kombinacji wyników finansowych i wartość działań oraz usług
świadczonych przez Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
w interpretacji krzywej obojętności
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Źródło: Opracowanie własne
Wnioski
1. Przyjmując do analizy korzystne lata (2012, 2015 i 2016) pod względem
uzyskanego wyniku finansowego Spółki w celu przedstawienia zbioru kombinacji
krzywej obojętności wyniku finansowego i wartości działań oraz usług, przy
zastosowaniu założenia maksymalnego zysku Spółki przy jednoczesnym
maksymalnym zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa.
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2. Wykres 9 obrazuje w formie oznaczonej czerwonej linii, odcinek krzywej
obojętności w którym będą zachowane preferencje w zakresie zaspokojenia potrzeb
społecznych, przy zachowaniu poziomu całkowitej użyteczności.
3. Widocznym na wykresie punktom oraz ewentualnie wybranym w ramach
krzywej obojętności, odpowiadają różne kombinacje wysokości zysku oraz wartości
usług, działań ze zbioru tych kombinacji, tym samym można wskazać taki wariant,
którego użyteczność całkowita będzie najwyższa.
4. Zakończenie
Gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi ważne wyzwanie dla całego
świata, Unii Europejskiej i Polski. Istnieje społeczna potrzeba wypracowania jednej
wspólnej strategii zagospodarowania stałych odpadów komunalnych. Polska jest na
pewnym etapie poszukiwania efektywnego krajowego systemu zbierania
i zagospodarowania odpadów i surowców wtórnych. Wychodząc z punktu widzenia
potrzeb w tym zakresie pragniemy zaproponować:
- powszechny udział i akceptację społeczeństwa w tworzeniu efektywnego
systemu zagospodarowania odpadów komunalnych stałych na poziomie krajowym
i regionalnym oraz lokalnym14,
- podjęcie efektywnej edukacji w tym zakresie poprzez włączenie tej
problematyki do programów wychowania ekologicznego na wszystkich poziomach
nauczania (od przeszkolą do uczelni wyższej włącznie)15,
- nawiązanie kontaktów instytucji zajmujących edukacją z władzami
samorządowymi oraz
innymi reprezentantami społeczności lokalnej oraz organizacjami w celu
aktywnego udziału w programach krajowych, lokalnych dotyczących edukacji
ekologicznej, zbierania odpadów i surowców wtórnych16.
- systematyczne prowadzenie badań naukowych w terenie oparciu o uczelnie
wyższe z wydzieleniem środków finansowych na te cele na zasadzie konkursów
programów badawczych.
Gospodarka odpadami komunalnymi w naszym kraju została pod względem
prawnym uporządkowana w formie ustaw, których celem było przejęcie przez gminy
obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami. Gmina Suchy las zadania
ustawowe realizuje w oparciu o powołaną, własną spółkę samorządową. Na
podstawie przeprowadzonych badań w latach 2012 do 2017 działalności
przedmiotowej spółki, wyników finansowych i wartość działań oraz usług
świadczonych w interpretacji krzywej obojętności zaproponowano zbiór
optymalnych kombinacji usług, które sprawiają konsumentom jednakowe
zadowolenie, przy zachowaniu tej samej użyteczności całkowitej.
Na podstawie literatury przedmiotu i przeprowadzonych badań i analiz krzywej
obojętności zaproponowano następujące wnioski w zakresie usprawniania
przyszłych działań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie:
1. Na podstawie misji i strategii działania spółek samorządowych kapitałowych,
które realizując zadania na rzecz społeczeństwa kierują się zarówno rachunkiem

Por. T. Bogajewicz, Gospodarka opadami…,op. cit. s.99.
A. Papuziński, Zrównoważony rozwój…op. cit. s. 37-47.
16
A. Hłobił, Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej, Ochrona środowiska, Rocznik Ochrona
Środowiska, Tom 12. Rok 2010 277-298, 15, Politechnika Koszalińska, s 82-85.
14
15
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ekonomicznym, ale również potrzebami mieszkańców gminy w kierunku ich
maksymalnego zaspokojenia.
2. Z perspektywy optymalizacji aktywności gospodarczej Spółki, kluczowe
znaczenie odgrywały lata 2012, 2015,2016 i 2014. Można przyjąć, że był to bardzo
dobry okres, przy czym najwyższy zysk miał miejsce w 2012 r. i wyniósł 607 875 zł.
Na pogorszenie wyniku finansowego w 2013 i 2017 miały wpływ koszty ogólnego
zarządu Spółki, wykazywały, od 2012 do 2016 r. tendencję rosnącą, przy czym
łączny w/w koszt obejmujący w/w okres wyniósł 2 216 902 zł. Bardzo silny wzrost
kosztów ogólnego zarządu wystąpił w 2017 r. i osiągnął poziom 2 743 923,49 zł.
3. W dalszej perspektywie działalności spółki zalecany byłby kierunek
zmierzający do minimalizacji zysku oraz optymalizacji wartości całkowitej, która
w tym przypadku winna mieć wymiar społeczny, przy zakładanym wzroście poziomu
zadowolenie mieszkańców z tzw. koszyków konsumpcji oraz zarządu Gminy, spółki
realizujący poziom zysku, który jest również akceptowany społecznie.
4. Z perspektywy optymalizacji aktywności gospodarczej Spółki, kluczowe
znaczenie odgrywały lata 2012, 2015,2016 i 2014. Można przyjąć, że był to bardzo
dobry okres, przy czym najwyższy zysk miał miejsce w 2012 r. i wyniósł 607 875 zł.
5. Aktywność gospodarcza Spółki w okresie 2012 do 2017 w zakresie
sprzedaży przedmiotowych usług wykazywała zmienną tendencję (rosnącą,
malejącą).
Z punktu widzenia wagi i znaczenia prowadzonej działalności gospodarczej
najważniejsze znaczenie odgrywają takie usługi jak: wywóz nieczystości stałych,
naprawa dróg, letnie utrzymanie dróg i pozostałe usługi. W dalszej kolejności
znalazły się: zimowe utrzymanie dróg, zarządzanie majątkiem własnym, zimowe
utrzymanie dróg i produkcja wody – Aquanet. Na podstawie linii trendu można
przyjąć, że łączna aktywność gospodarcza Spółki wykazuje tendencję rosnąca.
6. Przyjmując do analizy korzystne lata (2012, 2015 i 2016) pod względem
uzyskanego wyniku finansowego Spółki w celu przedstawienia zbioru kombinacji
krzywej obojętności wyniku finansowego i wartości działań oraz usług, przy
zastosowaniu założenia maksymalnego zysku Spółki przy jednoczesnym
maksymalnym zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Wykres 6 obrazuje w formie
oznaczonej czerwonej linii odcinek krzywej obojętności, w którym będą zachowane
preferencje w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych, przy zachowaniu
poziomu całkowitej użyteczności.
Streszczenie
W artykule podjęta została próba zastosowania krzywej obojętności
w decyzjach gospodarczych w zakresie usług komunalnych (na przykładzie Zakładu
Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.).
Samorządowe spółki kapitałowe realizując zadania na rzecz społeczeństwa
kierują się zarówno rachunkiem ekonomicznym, ale również potrzebami
mieszkańców gminy w kierunku ich maksymalnego zaspokojenia. Z praktyki
funkcjonowania w/w samorządowych podmiotów gospodarczych wynika, że między
funkcjami społecznymi i ekonomicznymi istnieje przestrzeń charakteryzująca się
przeciwstawnymi wektorami opisującymi tendencje rozwojowe badanych zjawisk
oraz wskaźników ekonomicznych, szczególnie na poziomie wyników finansowych.
Uwzględniając powyższe założenie, cel, przedmiot badań przeprowadzono
analizę ekonomiczną przedmiotowej działalności spółki i zaproponowano zbiór
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kombinacji wyników finansowych i wartość działań oraz usług świadczonych przez
Spółkę w interpretacji krzywej obojętności. oraz zaproponowano zbiór optymalnych
kombinacji usług, które sprawiają konsumentom jednakowe zadowolenie, przy
zachowaniu tej samej użyteczności całkowitej.
Słowa kluczowe: zarządzanie, gospodarka, odpady stałe, krzywa obojętności
Summary
The article attempts to use the indifference curve in economic decisions in the
field of municipal services (on the example of Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy
Las Sp. O.o.).
Self-government capital companies, realizing tasks for the benefit of society,
are guided by Bothy the economic calculation and the needs of the commune's
residents towards their maximum satisfaction. It follows from the practice of
functioning of the above-mentioned local government economic entities that there is
a space between social and economic functions characterized by opposite vectors
describing tendencies development of investigational phenomena and economic
indicators, particularly at the level of the financial results.
Having regard to the above assumption, the purpose, the research has been
conducted economic analysis of the company's activities and proposed a set of
combinations of financial results and the value of the activities and services provided
by the company in the interpretation of the indifference curve. and proposed a set of
optimal combination of services that make consumers the same satisfaction, while
maintaining the same total utility.
Key words: management, economy, solid waste, indifference curve
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WYBRANE ELEMENTY KULTURY ORGANIZACYJNEJ W INSTYTUCJI
ZHIERARCHIZOWANEJ – ARTEFAKTY FIZYCZNE I JĘZYK. STUDIUM
PRZYADKU
Wstęp
Celem przeprowadzonego badania, było poznanie wzajemnego postrzegania
i relacji dwu przenikających się zawodowo grup działających w jednej z instytucji
zhierarchizowanych resortu Obrony Narodowej. Przedmiotem analizy były relacje
wewnątrzstrukturowe, jednoczesnego funkcjonowania dwóch teoretycznie
wykluczających się kultur organizacyjnych, artystów cywili i artystów – żołnierzy
zawodowych. Z uwagi na złożoność analizowanego zjawiska niniejsze opracowanie
jest częścią cyklu poznawczego i odnosi się do wybranych elementów kultury
organizacyjnej jakimi są artefakty kultury — językowe i fizyczne.
W obszarze zainteresowań poznawczych postawiono istnienie nieformalnych
reguł funkcjonowania obu wskazanych grup pracowniczych, co wydaje się warte
zgłębienia, gdyż można upatrywać w nich zachwiania równowagi we wzajemnym
funkcjonowaniu. Kultura jest elementem scalającym ludzi i budującym ich
tożsamość. A. Kłoskowska uważa, że kultura to względnie zintegrowana całość,
obejmująca zachowania ludzi, przebiegające według wspólnych dla zbiorowości
społecznych wzorców wykształconych i przyswajanych w toku współdziałania, oraz
zawierająca wytwory takich zachowań1. Kultura jest czynnikiem zależnym od typu
działań i członków tworzacej ją organizacji. Dlatego trudno mówić o uniwersalnej
przestrzeni kultury organizacji, gdyż kształtują ją czasem drobne elementy
endemiczne. Stąd w niniejszym opracowaniu analizowano konkretny przypadek
funkcjonowania organizacji, scalającej ludzi o odmiennych stylach funkcjonowania
zawodowego, którzy pracując wspólnie wytworzyli odrębną przestrzeń zależności
interakcyjnych, przy zahowaniu silnej kultury organizacji zhierarchizowanej.
1. Kultura organizacyjna
Pojęcie kultury organizacyjnej funkcjonuje od lat 60. XX wieku. Odwołuje się
ono do wspólnych wartości, zachowań, norm i założeń ludzi pracujących w danej
organizacji. Wskazane elementy są obecne w symbolice organizacyjnej, znakach
firmowych, historii przedsiębiorstwa, rytuałach opowieściach, wreszcie wizji i misji
instytucji.
Badacz kultury E.H. Schein twierdził, że kultura jest immanentną częścią
organizcji jak charakter i osobowość są częścią człowieka 2. Wreszcie omawianie
kultury organizacyjnej może odbywać się na poziomie komunikowania się
A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN, Warszawa, 2007, s. 36.
E.H. Schein, Organizational culture and leadership, Josey-Bass, San Francisco 2004, s. 29.
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symbolicznego, w tym werbalnego. Może dotyczyć rytuałów i tzw. mitów
założycielskich, wreszcie atmosfery panującej w danej organizacji. W literaturze
przedmiotu można znaleźć odwołanie do kultury organizacyjnej jako do jawnych
zachowań, artefaktów, norm i założeń, niewerbalizowanych a odczuwanych 3.
Pojęcie kultury organizacyjnej w literaturze przedmiotu ma wiele interpretacji.
M. Nowakowski mówi o fenomenie kultury organizacyjnej, traktując ją jako
zogniskowanie strategicznych działań menedżerów, umożliwiających rozwój
poprzez wprowadzanie nowych pomysłów oraz odpowiedni dobór czynników
motywacji. Z powodu tego, że działania organizacyjne stanowią zasadniczy element
kultury organizacji, zrozumienie wzajemnych związków miedzy nimi jest niezbędne
do właściwego formułowania strategii przedsiębiorstwa 4.
Z wielu teorii związanych z kulturą organizacji warto wskazać ujęcie
proponowane przez S.P. Robbinsa, traktującego kulturę m.in. jako system znaczeń
przyjmowanych przez członków organizacji, odróżniającej te organizacje od innych 5.
S. P. Robbins podkreśla, że termin kultura organizacyjna, jest terminem opisowym
nie zaś oceniającym. Jego istotą jest poznanie, w jaki sposób pracownicy widzą
swoją organizację.
Z punktu widzenia prowadzonych badań własnych istotne było czy formalny
podział na artystów – pracowników cywilnych i artystów – żołnierzy zawodowych,
jest przeszkodą w tworzeniu jednego tworu, jakim jest instytucja artystyczna?
Dodatkowo problemem badawczym było to czy członkowie badanej instytucji są
w stanie postrzegać siebie jako jeden wspólny organizm, czy może silniejsza jest
kategoryzacja i poczucie wyższości własnej grupy? Interesujące stało się zatem
zagadnienie czy istnienie subkultur w obrębie macierzystej firmy jest dysfunkcyjne.
S.P. Robbins mówi o istnieniu subkultur (składowych głównej kultury
organizacyjnej), które mogą mieć normy i wartości charakterystyczne dla siebie, ale
zawsze podrzędne wobec norm wyznawanych przez całość organizacji. Im więcej
członków pozostaje wiernym normom i wartościom organizacji tym silniejsza jest
kultura tej organizacji i wywrze ona większy wpływ na zachowanie jej członków niż
kultura słaba, gdyż silne poczucie wspólnoty i jej natężenie prowadzi do utworzenia
wewnętrznego klimatu silnej kontroli nad zachowaniami 6.
Elementów tworzących kulturę organizacyjną danej instytucji i mającą na nią
wpływ jest wiele. Nachodzą one na siebie tworząc rozmaite konfiguracje zależności.
Odpowiednia interpretacja i metafora poznawcza może sprawić, że dane zjawisko
(z początku nie kojarzone z kulturą) może się okazać jej ważną zmienną, określającą
pozostałe incydenty. Dlatego należy pokrótce przedstawić kierunek interpretacji
składowych proponowanego w tym opracowaniu ujęcia kultury organizacyjnej.
Według S.P. Robbinsa kulturę organizacji, przekazuje się zatrudnionym w różny
sposób. Najsilniej jednak oddziaływają formy opowieści, rytuałów, symboli
materialnych i języka. Ich zgodność determinuje pojęcie silnej bądź słabej kultury.
Ta kategoria określa poziom odczuwania przez członków danej społeczności
Z. Ciekanowski, J. Nowicka, Z. Szymański , Managers creating dysfunctional organizational culture in
Jurnal of InterculturalMenagement, SAN 2/2019, Łódź 2019, s. 67-79.
4
M. Nowakowski (red.), Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa [w:] J. E. Spillan, Zarządzanie na
styku kultur, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997, s. 43.
5
S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, tłm. Andrzej Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2004, s. 428.
6
Tamże, s. 432.
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wspólnych, fundamentalnych wartości, norm i zwyczajów. Silna kultura oznacza
wysoki stopień zgodności jej członków, co do tego, co organizacja reprezentuje 7.
Bazując na podziale E.H. Scheina można wyróżnić8:
 artefakty — są to najbardziej widoczne tzw. sztuczne wytwory określonej
działalności ludzkiej, którą można opisać poprzez język (artefakty językowe),
zachowanie (artefakty behawioralne) i przedmioty materialne (artefakty
fizyczne np. ubiór, emblematy);
 normy i wartości;
 założenia.
Podstwowe funkcje realizowane przez kulturę organizacyjną można skupić
wokół triady: integracji, percepcji i adaptacji9. Funkcja integracyjna to myślenie
i działania wokół wspólnych celów i idei w organizacji. Funkcja percepcyjna odnosi
się do sposobu postrzegania organizacji i jej wizji. Zaś funkcja adaptacyjna
umożliwia przystosowanie się i działanie bez otwartego czy utajonego poczucia lęku
przed odrzuceniem społecznym, w ramach funkcjnowania w środowisku danej
organizacji.
2. Charakterystyka badanej instytucji
Badana jednostka budżetowa jest instytucją artystyczną, działającą na
zasadzie teatru muzycznego, podlegającą Ministerstwu Obrony Narodowej. Jest to
placówka zatrudniająca około 200 osób. Firma ma około stuletnią tradycję swej
bytności i działalności artystycznej na terenach Polski i poza jej granicami. Skład
osobowybadanej instytucji to pracownicy cywilni i żołnierze zawodowi. Cywilnych
etatów artystycznych jest w instytucji około 100. Ponad 50 muzyków reprezentuje
kadrę wojskową. Charakterystycznym dla omawianej instytucji jest niski poziom
fluktuacji.
Badanie empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego,
techniką wywiadu ankietowego i wywiadu pogłębionego (eksperckiego) oraz metodą
obserwacji naukowej (bezpośredniej, pośredniej, biernej, ukrytej, systematycznej,
skategoryzowanej) gdzie narzędziem była scheduła obserwacyjna. Audytoryjne
badanie ankietowe zrealizowano wśród kilkudziesięciu muzyków cywilnych
i muzyków żołnierzy, zaś wywiady pogłębione przeprowadzono z 26 osobami
(reprezentantami obu płci, przedstawicieli wszystkich szczebli kierowania
w organizacji oraz reprezentującymi wszystkie stopnie żołnierskie występujące
badanej w instytucji (podoficerowie, oficerowie).
3. Język organizacji. Poczucie istnienia gwary grupowej a przynależność
formalna do grupy pracowników cywilnych bądź żołnierzy
W każdej społeczności język, jakim posługuje się grupa odgrywa istotną rolę
komunikacyjną na poziomie świadomego i nieświadomego porozumiewania się.
Jest on wyróżnikiem danej grupy i może pełnić role zarówno identyfikacyjną, jak

Tamże.
M. Kopczewski, B. Pączek, M. Tobolski, Istota kultury organizacyjnej w zarzadzaniu,
s. 929, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p084.pdf, (data dostępu 29.07.2019).
9
M.A. Leśniewski, S. Morawska, Zasoby ludzkie w organizacji, Wydawnictwa fachowe CeDeWu,
Warszawa 2012, s. 107.
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i integracyjną. Prawa porozumiewania się, budowania swego wizerunku słowem
i postawą, są wartościami uniwersalnym10.
Ci, którzy chętnie podejmują grupową terminologię wyrażają tym swoją
akceptację i identyfikację ze środowiskiem, w którym funkcjonuje dany język. Taka
terminologia służy jako wspólny mianownik, jednoczący członków danej kultury lub
subkultury11. Język jest symbolicznym dobrem kultury, co uzasadnia analizę jego
występowania jako elementu tworzącego organizację. Jezyk wpisuje się w kulturę
traktowaną jako całokształt wytworów i zachowań opartych na systemach
symbolicznych i odpowiadających im konwencjach regulujących aktywność ludzi.
Spełnia ona funkcję kodowania, przechowywania i przekazywania doświadczenia
ludzi żyjących w kręgu danej kultury12.
Wojsko jako instytucja należy do struktur mocno zhierarchizowanych, w których
członków obowiązują karność, dyscyplina i kolektywna kultura funkcjonowania.
Niewątpliwie siła oddziaływania grupy społecznej, jaką jest wojsko sprzyja
identyfikacji jednostki z wytworami kulturowymi tej instytucji, którymi są: specyficzny
język, formalna struktura zależności, ubiór itp. Internalizacja tych cech wśród wielu
żołnierzy przenosi się również na życie prywatne, każdy żołnierz jest przede
wszystkim człowiekiem i podlega ogólnoludzkim procesom psychologicznym
i oddziaływaniom społecznym13.
Odmienne wartości są wpajane artystom w szkołach muzycznych, są to
indywidualizm, nieszablonowość, samodzielność twórcza, łamanie stereotypów,
niepoddawanie się silnym naciskom instytucjonalnym. W tym kontekście problemem
badawczm stało się pytanie czy w organizacji pracownicy zauważają
funkcjonowanie odmienegoy typu komunikacji werbalnej wśród podkultur cywilnej
i wojskowej? Procentowy rozkład częstości uzyskanych odpowiedzi wskazano
w tabeli nr 1.
Tabela 1. Opinia o istnieniu charakterystycznego języka, gwary w swojej grupie
(żołnierzy lub pracowników cywilnych)
OGÓŁEM
Czy zauważa Pan/Pani istnienie jakiegoś (%)
charakterystycznego języka, gwary w swojej grupie? N-75, B.
d-0
Tak
16,0
Nie
84,0

CYWILE
ŻOŁNIERZE
(%)
(%)
N-41, B.
N-34, B. d-0
d-0
26,5
7,3
73,5
92,7

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
Ogólnie rzecz biorąc respondenci nie wskazują na funkcjonowanie
specyficznego dla ich grupy rodzaju komunikowania się werbalnego (84%). Wniosek
potwierdzają wyniki uzyskane w grupach, przy czym ponad ¼ pracowników
wojskowych oświadcza, że istnieje dialekt tej społeczności. Jednoczynnikowa Anova
Z. Ciekanowski, J. Nowicka, Przemówienia publiczne kadry kierowniczej wojsk lądowych jako element
bezpieczeństwa kulturowego [w: ] Nowoczesne systemy zarządzania, Zeszyt 12(2017), WAT, Warszawa,
s. 92.
11
S.P. Robbins, dz. cyt., s. 446.
12
M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka, tom1, PWN, Warszawa 2009,
s. 106.
13
J. Nowicka, Specyfika komunikacji w środowisku wojskowym, Nowoczesne Systemy Zarządzania,
12(2017), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2017, s. 30.
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wykazała, że czynnik przynależności do grupy żołnierzy lub cywili wpływa na
zmienną istnienie gwary grupowaej (poziom istotności 0,24). Powyższe
spostrzeżenia wymagły jakościowego zgłębienia tematu. Poniżej przedstawiono
wybrane, najczęściej pojawiające się opinie badanych metodą wywiadu
pogłębionego.
Pracownicy cywilni:
 „Myślę, że żołnierze nie mają swojego języka, a jeśli już, to po tylu latach to
się już zlało w jedną masę. Cywile też nie mają”.
 „Nie, nie ma tu rozróżnienia miedzy wojskowymi a cywilami. Język może być
grupy jako całości, nie innej”.
Żołnierze:
 „Znaczy wydaje mi się, że to zależy od szkoły, jaką się skończyło. Kiedyś
może coś takiego było, ale teraz już nie. My jesteśmy (żołnierze) głównie
z jednej szkoły, i się znamy, choćby z widzenia. Nie ma tutaj nikogo z innego
miejsca niż Gdańsk”.
 „Tak, mamy taki język, zwłaszcza, gdy opowiadamy o szkole i wtedy oni,
cywile nie wiedzą, o czym my mówimy w ogóle. Ale tak normalnie
komunikujemy się z cywilami w ten sam sposób”.
Na podstawie rozkładu częstości i uzyskanego wyniku w analizie
jednoczynnikowej Anova z dużą ostrożnością wnioskuje się, że, mimo iż w grupie
żołnierzy i cywili nie zauważono istnienia gwary grupowej, to jednak żołnierze
częściej deklarowali porozumiewanie się, sobie tylko znajomym językiem. Wśród
badanych techniką jakościową żołnierzy, w 90% przypadków zarejestrowno opinię,
że mają oni swój, jak to często nazywali „mały dialekcik”, którego cywile nie
rozumieją. Stwierdzenie tego faktu wywoływało z reguły uśmiech na twarzach
badanych żołnierzy, jakby faktycznie w tym momencie czuli, że są grupą, siłą, która
ma swoje tajemnice przed cywilami. Jednak interlokutorzy zaznaczali, że nie jest to
bardzo silna i zauważalna cecha. Fakt istnienia tej niewielkiej gwary upatrują oni we
wspólnych latach edukacji, którą większość żołnierzy odbyła w szkole muzycznej
w Gdańsku. Podczas kilku lat nauki i często wspólnego mieszkania w internacie,
mieli oni czas zintegrować się i zinternalizować wojskową gwarę. Teraz, służąc
w badanej instytucji artystycznej, nie kultywują (ich zdaniem) tego przyzwyczajenia
językowego. W zderzeniu z cywilnymi członkami Zespołu i innymi niż w czasach
odbywania służby realiami, ich nawyki językowe słabną i łączą się z terminologią
cywilnego środowiska organizacji.
4. Artefakty fizyczne badanej organizacji
4.1. Stosunek do munduru jako kostiumu scenicznego, a przynależność
do grupy muzyków cywilnych bądź wojskowych
W myśl cytowanej na początku opracowania teorii E.H. Scheina, artefakty
językowe i fizyczne są elementami powszechnie zauważalnymi i rozpoznawanymi
społecznie. W konceptualizacji prowadzonego projektu badawczego zdefiniowano
cząstkowe założenie poznawcze o treści: Jeżeli artysta — pracownik cywilny,
występuje na scenie w mundurze to darzy go większą estymą, niż artysta — żołnierz
zawodowy, który występuje na scenie w mundurze. W toku prowadzonych badań
powyższe stwierdzenie zostało zweryfikowane negatywnie.
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Do powyższego wniosku prowadziły analizy m.in. stosunku badanych do
munduru, w którym ralizują kreacje sceniczne, co wskazano w tabeli nr 2.
Tabela 2. Stosunek do munduru, w którym resondenci występują na scenie
OGÓŁEM
Jaki ma Pan/Pani stosunek do munduru, w (%)
którym występuje na scenie?
N-72, B. d3
Mundur na scenie krępuje mnie i ogranicza 13,9
Występując na scenie w mundurze czuje się
25,0
pewniej i bardziej dystyngowanie
Nie mam żadnego stosunku do munduru
55,6
Inne
5,6

ŻOŁNIERZE
(%)
N-32, B. d-2

CYWILE
(%)
N-40, B. d-1

9,4

17,5

28,1

22,5

62,5

50,0
10,0

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
Ponad połowa badanych (55,6%) stwierdziła, że nie ma skonkretyzowanego
pozytywnego lub negatywnego stosunku do munduru, w którym występuje na
scenie. 62,5% odpowiadających żołnierzy i połowa pracowników cywilnych wyraziła
się w ten sposób. Mimo wieloletniego obycia z mundurem (z racji zawodu) to właśnie
żołnierze czują się pewniej i bardziej dumnie w mundurze, który noszą podczas
spektakli scenicznych niż pracownicy cywilni. Zastanawiające jest czy wynika to
z silniejszej socjalizacji związanej z mundurem wśród żołnierzy, czy może z niechęci
do identyfikacji z wojskowym światem wśród pracowników cywilnych? Zagadnienie
to wymaga jakościowej konfirmacji.
Kolejnym pytaniem było odniesienie do wyboru kostiumu scenicznego.
Procentowy rozkład częstości odpowiedzi zaprezentowano w tabeli nr 3.
Tabela 3. Wybór kostiumu scenicznego przez respondentów
OGÓŁEM
Gdyby mógł Pan/Pani wybrać swój strój sceniczny, w (%)
którym chciał(a)by występować najczęściej, byłby to: N-75, B.
d-0
Mundur wojskowy
17,3
Kostium cywilny
32,0
Nie ma to dla mnie znaczenia
50,7

CYWILE
ŻOŁNIERZE
(%)
(%)
N-41, B.
N-34, B. d-0
d-0
17,6
17,1
17,6
43,9
64,7
39,0

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
Choć ogólne odpowiedzi respondentów wskazują, że nie ma dla nich znaczenia
w jakim kostiumie pokażą się na scenie (50,7%) to jednak pracownicy cywilni
woleliby, aby był to ubiór cywilny (43,9%). Jednocześnie nie można tu mówić
o znaczącej niechęci pracowników cywilnych do munduru, w którym mieliby zagrać
spektakl skoro 17,1% odpowiadających zadeklarowało chęć takiego właśnie
kostiumu scenicznego. Wśród żołnierzy zawodowych taka sama liczba osób skłania
się zarówno do munduru, jak i do odzienia neutralnego (17,6%), przy przewadze
osób, dla których nie ma znaczenia charakter kostiumu (64,7%).
Prowadzona obserwacja prowadziła do wnioskowania, że przynależność do
grupy (pracownicy cywilni, żołnierze) nie łączy się z postrzeganiem munduru
i samopoczuciem w momencie występowania w mundurze na scenie. Weryfikacja

385

tezy wymagała analizy niezależności zmiennych, metodą testu Chi-kwadrat. Wyniki
powyższej analizy przedstawiono w tabeli nr 4.
Tabela 4. Testy Chi-kwadrat. Analiza niezależności zmiennych Stosunek do
munduru jako kostiumu scenicznego i Przynależność do grupy muzyków cywilnych
bądź wojskowych

N Ważnych obserwacji 72
Chi-kwadrat Pearsona
Iloraz wiarygodności
Test związku liniowego

Wartoś
ć
1,088
1,119
,880

df
2
2
1

Istotność
(dwustronna)
,580
,571
,348

asymptotyczna

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
Wynik testu Chi-kwadrat potwierdził brak zależności pomiędzy analizowanymi
zmiennymi w badanej grupie (Tabela nr 4). Jednocześnie, mimo wieloletniego
obycia z mundurem (z racji zawodu) to właśnie żołnierze czują się pewniej i bardziej
dumnie niż pracownicy cywilni w mundurze, który noszą podczas spektakli
scenicznych. Analiza jakościowa pokazała, że może to wynikać z bardzo silnej
socjalizacji związanej z mundurem wśród żołnierzy, a także z niechęci do
identyfikacji ze światem wojskowym wśród pracowników cywilnych.
4.2. Emblematy
jako
artefakty
fizyczne
badanych
subkultur
organizacyjnych
O sile kultury organizacyjnej i stopniu utożsamiania się z daną subkulturą
śwadczy m.in. świadomość i chęć do ekspozycji tychże elementów w życiu
pozasłużbowym. Konformistyczne założenie identyfikacji wkazuje na poziom
identyfikacji z daną grupą, gdy jest zaznaczany przynależność do niej poprzez
widoczen użycie fizycznej symboliki subkulturowej, którą mogą być np. nadruki na
koszulkach, kubkach, okładkach zeszytów, innych elementach odzieży czy
użytkowanych pojazdów. W kontekście prowadzonych badań zapytano o drobne
elementy identyfikujące pracownika ze środowiskiem muzycznym, zaś procentową
częstość odpowiedzi przedstawiono w tabeli nr 5.
Tabela 5. Identyfikacja respondentów poprzez emblematy ze środowiskiem
muzycznym
Czy w życiu pozasłużbowym chętnie nosił(a)by
Pan/Pani jako emblemat, broszkę, ozdobę itp.
element kojarzony z muzyką, np. klucz wiolinowy,
nutę itp?
Tak
Nie

OGÓŁEM
(%)
N-74, B.
d-1
51,4
48,6

CYWILE
ŻOŁNIERZE
(%)
(%)
N-41, B.
N-33, B. d-1
d-0
54,5
48,8
45,5
51,2

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
Konfirmacyjna analiza wymagała podobnego sformułowania pytania
w odniesieniu do środowiska wojskowego. Procentową częstość odpowiedzi
przedstawiono w tabeli nr 6.
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Tabela 6. Identyfikacja respondentów poprzez emblematy ze środowiskiem
wojskowym
OGÓŁEM
Czy w życiu pozasłużbowym chętnie nosił(a)by
(%)
Pan/Pani jako emblemat, broszkę, ozdobę itp.
N-73, B.
element kojarzony z wojskiem?
d-2
Tak
28,8
Nie
71,2

ŻOŁNIERZE
(%)
N-33, B. d-1
27,3
72,7

CYWILE
(%)
N-40, B.
d-1
30,0
70,0

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
W kontekście prowadzonych badań zapytano o drobne elementy identyfikujące
pracownika z ogólnie środowiskiem pracy (z całą badaną instytucją).Procentową
częstość odpowiedzi przedstawiono w tabeli nr 7.
Tabela 7. Identyfikacja respondentów poprzez emblematy z całym środowiskiem badanej instytucji
Czy w życiu pozasłużbowym chętnie nosił(a)by
Pan/Pani jako emblemat, broszkę, ozdobę itp.
element kojarzony z instytucją w której Pan/Pani
pracuje?
Tak
Nie

OGÓŁEM
(%)
N-74, B. d1
36,5
60,8

CYWILE
ŻOŁNIERZE
(%)
(%)
N-41, B. dN-33, B. d-1
0
36,4
36,6
60,6
61,0

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
Analiza odpowiedzi na pytania zawarte w tabelach nr 5,6,7 określa niewielką
różnicę pomiędzy odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi, co daje ostateczny
obraz, iż chętniej członkowie Zespołu nosiliby jako emblemat lub broszkę, element
kojarzony z muzyką niż z całą instytucją czy wojskiem. Choć pracownicy cywilni
w 51,2% nie czują takowej potrzeby, żołnierze w 54,5% oświadczają, że skłonni są
dawać zewnętrzny wyraz swojej sympatii dla emblematów muzycznych. Być może
wynika to z chęci podkreślenia u nich swojej artystycznej zawodowej przynależności.
Zwłaszcza, że również oni w 72,7% niechętnie w życiu pozasłużbowym chcieliby być
kojarzeni z emblematami wojskowymi (podobnie jak pracownicy cywilni). Około 60%
wszystkich badanych (podobnie układają się procenty w grupach) niechętnie
nosiłaby gadżety pozwalające na kojarzenie ich z badaną organizacją.
Być może wynik uzyskany w analizowanych pytaniach wykazuje ogólną
tendencję współczesnego społeczeństwa do oddzielania świata zawodowego
i prywatnego i wyznaczania wyraźnej granicy między nimi. Jednocześnie taka
interpretacja budzi wątpliwości, ponieważ zarówno zawód muzyka, jak i żołnierza
(podobnie nauczyciela, lekarza itp.) jest typem misji i wymaga powołania, oddania
i zaangażowania. Wydaje się, że nie sposób wskazanych profesji wykonywać od
godz. 8.00 do 15.00. Wtedy jest się rzemieślnikiem nie artystą. Może uzyskane
statystyki świadczą właśnie o przedmiotowym traktowaniu pracy w badanej instytucji
przez artystów?
Zakończenie
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na brak obecności w analizowanej
instytucji symboliki podkreślającej odrębność subkultury cywilnej lub żołnierskiej.
Istniejące elementy opisywanej kategorii odnoszą się do całości społeczności
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muzyków pracujących pod szyldem Zespołu. Zakres symboliki, którą świadomie
operuje kierownictwo firmy nie wydaje się kategorią szczególnie rozbudowaną.
Analiza odpowiedzi respondentów pokazała, że około 60% respondentów (podobnie
układają się procenty w grupach pracowników cywilnych i żołnierzy) nie jest chętna
do noszenia emblematów pozwalających na kojarzenie ich z badaną instytucją. Fakt
niechęci epatowania symboliką firmy, w której się jest zatrudnionym może mieć
różne przyczyny, często związane z tendencją do rozgraniczania prywatnego
i zawodowego aspektu swojego życia.
Podstawowym wyznacznikiem subkultur, biorąc pod uwagę dychotomiczność
podziału na żołnierzy i pracowników cywilnych, jest mundur, który zdaje się być
najwyraźniejszym symbolem niewerbanym, wskazującym na przynależnoścć
grupową. W kulturze organizacyjnej badanej instytucji w codziennym
funkcjonowaniu firmy nie jest jednak konieczne (ku zadowoleniu żołnierzy) noszenie
munduru. Odnosząc się do tego symbolu zbadano czy zmienia się jego znaczenie
w formalnych zadaniach stawianych przed pracownikami. Wyniki badań wskazują,
że mimo wieloletniego obycia z mundurem (z racji zawodu) to właśnie żołnierze
czują się pewniej i bardziej dumnie w mundurze, który noszą podczas spektakli
scenicznych niż pracownicy cywilni.
Subkultura żołnierzy zawodowych łączy się z zagadnieniem istnienia języka
grupowego, będącego zjawiskiem endemicznym. Wyniki analizy wywiadów
pogłębionych wskazują, że zarówno pracownicy wojskowi, jak i cywilni nie
zauważają charakterystycznego kodu porozumiewania się dla całej badanej
instytucji. Reasumując, według objętych analizą opinii pracowników nie istnieje
gwara specyficzna dla całej instytucji, zatem w opinii badanych język nie różnicuje
całej badanej kultury organizacyjnej, choć podkreśla jej subkulturowość. W badanej
instytucji siła wojskowej gwary spadła wraz z połączeniem się w działy zadaniowe
pracowników niewojskowych z żołnierzami. Stąd przez pracowników cywilnych
niezauważalny jest inny niż ogólny język komunikacji, podczas, gdy żołnierze
deklarują istnienie takowego, choć jako zjawisko raczej marginalne. Jednocześnie
większość badanych pracowników cywilnych (i jeden żołnierz), którzy zauważyli
istnienie gwary wśród żołnierzy, oceniają negatywnie jej poziom kulturalny.
Streszczenie
Badanie kultury organizacyjnej umożliwia poznanie instytucji przez pryzmat
nasilenia procesów grupowych oraz konfiguracji występujących interakcji pomiędzy
pracownikami. Wśród wielu elementów tworzących kulturę organizacyjną
najbardziej widoczne pozostają artefakty. W niniejszym opracowaniu autorzy skupili
się na języku i wybranych artefaktach fizycznych, wskazując ich występowanie
w konkretnej instytucji. Badana organizacja jest ciekawym obrazem funkcjonowania
dwóch subkultur, które cechują zhierarchizowana struktura, karność i silna
zależność formalna z jednej strony oraz swoboda działania nastawienie na
indywidualizm i niezależność decyzji z drugiej strony. Głównym celem badawczym
była identyfikacja znaczenia subkultur tworzących jeden twór organizacyjny poprzez
jej wybrane artefakty.
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, język, emblematy, mundur,
organizacja
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Summary
An examination of the organizational culture allows to get to know the institution
through the prism of group processes intensification and the configuration of existing
interactions between employees. The artifacts remain the most visible among the
many elements forming the organizational culture. In this study, the authors focused
on the language and selected physical artifacts, indicating their occurrence in
a specific institution. The surveyed organization is an interesting picture of the
functioning of two subcultures, characterized by a hierarchical structure, discipline
and strong formal dependence on the one hand, and the freedom to act on the
individualism and independence of decisions on the other hand. The main research
goal was to identify the meaning of subcultures forming one organizational creation
through its selected artifacts.
Key words: organizational culture, language, emblems, uniform, organization
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MAKIAWELIZM, NARCYZM, PSYCHOPATIA – CIEMNA TRIADA
W POPULACJI OSADZONYCH. PRZEGLĄD BADAŃ
Wstęp
Jedną z podstawowych ludzkich potrzeb jest potrzeba przynależności do danej
grupy społecznej, nawiązywania więzi społecznych i stabilnych związków 1. Uważa
się, iż dobre relacje z ludźmi stanowią najistotniejszy czynnik zadowolenia z życia,
a także przyczyniają się do osiągania celów instrumentalnych jednostki dzięki
wsparciu, jakie otrzymuje2.
Wszyscy ludzie posiadają cechy interpersonalne, na wpływ których duże
znaczenie mają liczba i jakość relacji społecznych człowieka. Analizując wymiary
osobowości, możemy zauważyć, iż niektórzy przejawiają cechy charakterystyczne
dla ekstrawertyka, co pomaga im w nawiązywaniu nowych relacji i sprawia, że
kierują się w działaniach głównie pozytywnymi emocjami. Natomiast inni posiadają
wyjątkową sumienność, przez co są dobrze zorganizowani oraz efektywni. Jeszcze
inni - wykazują się wysoką otwartością, dzięki czemu elastycznie podchodzą do
swoich działań, są wrażliwi oraz bardzo kreatywni 3.
W niniejszym opracowaniu zwrócono jednak uwagę na inne cechy osobowości,
które są odmienne od wskazanych powyżej – są to cechy, które sprzyjają
egoistycznym i antyspołecznym zachowaniom i zdecydowanie nie służą
utrzymywaniu bliskich i trwałych relacji. Cechy te to: makiawelizm, narcyzm
i psychopatia. Na przestrzeni ostatnich lat badane są jako ciemna triada.
Pojęcie „ciemna triada” (Dark Triad) zostało wymyślone przez Delroya Paulusa
i Kevina Williamsa. Ciemna triada to zbiór trzech odrębnych, ale przenikających się
cech osobowości, które są społecznie awersyjne i niepożądane, niemniej stanowią
przejaw „normalnej” zmienności w obrębie osobowości4. Niepowtarzalne
właściwości każdej z tych cech tworzą charakterystyczny rys osobowościowy.
W literaturze przedmiotu termin mroczna triada odzwierciedla przekonanie, że
wskazane wyżej kategorie diagnostyczne, mają mieć co najmniej kilka wspólnych
podstawowych czynników:
A- narcystyczną osobowość (w znaczeniu klinicznym), charakteryzującą się
brakiem empatii i egoizmem;
B- makiaweliczną osobowość charakteryzującą się manipulacją i wyzyskiem
innych, z cynicznym lekceważeniem moralności i koncentrującą się na
własnym interesie i oszustwie;
1

R.F. Baumeister, M.R. Leary: The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as
Ffundamental Human Motiwvation, “Psychological Bulletin” 1995, nr 117, s. 497-529.
2
I. Pilch: Makiawelizm, narcyzm, psychopatia: ciemna triada jako próba opisania osobowości
eksploatatora, https://www.researchgate.net/.../273633115_Makiawelizm_narcyzm_psychopatia_cie...
(pobrano: 28.08.2018).
3
P. T. Costa Jr.,R.R. McCrae: Revised NEO Personality Inventory Manual “ Psychological Assessment
Resources” 1992.
4
D.L. Paulhus, K.M. William: The Dark Triad of Personality: Narcissism,Machiavellianism, and
Psychopathy „Journal of Research in Personality” 2002, nr 36, s. 556 - 563.
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C- psychopatią, czyli osobowością antyspołeczną, charakteryzującą się
impulsywnym poszukiwaniem mocnych wrażeń.
Makiawelizm
Pojęcie „makiawelizm” do psychologii społecznej wprowadził Richard Christie 5,
opisując go jako zbiór niepożądanych cech związanych z chłodem emocjonalnym,
nieufnością oraz manipulacją innych osób w celu uzyskania własnych korzyści 6.
Podsumowanie badań Christiego i Geisa oraz współpracowników stanowiła
monografia Studies in Machiavellianism, wydana w 1970 roku7, w której
scharakteryzowano makiawelistów jako osoby:
 negatywnie oceniające innych ludzi jako słabych i niegodnych zaufania;
 posiadające pragmatyczną moralność, umożliwiającą im stosowanie zasady
„cel uświęca środki”
 z syndromem chłodu (cool syndrom) – tj. nie wykazujące emocjonalnego
zaangażowania w relację i empatii oraz nieuwzględniający potrzeb i celów
partnera.
Christie w swoich rozważaniach przyjął wnioski, że dwa założenia przyjmowane
przez osoby, jego zdaniem, skutecznie oddziaływujące na innych – czyli opinia
o ludziach jako istotach słabych i niegodnych zaufania oraz motywacja do
wykorzystywania tej ludzkiej słabości dla własnego dobra, najintensywniej
uwidaczniają się w Księciu i w Rozprawach Machiavellego (1469-1527). Wobec tego
scharakteryzowany syndrom
osobowości
Christie
nazwał
nazwiskiem
Machiavellego, a narzędzie do jego diagnozy (skale Mach) zbudował poprzez
zestawienie stwierdzeń dotyczących opinii o naturze ludzkiej, zdań na temat
dopuszczalnych strategii wywierania wpływu oraz akceptacji powszechnie
przyjmowanych zasad moralnych. Powyższe stwierdzenia zaczerpnął z książek
Machiavellego8.
Wcześniejsze badania w tym zakresie dowodziły, iż makiawelistów łączy nie
tylko sposób zachowywania się zgodnie z własnymi poglądami, ale również
manipulowanie partnerem, podejrzliwość, stosowanie kłamstw, oszustw i zdrad,
oczywiście w sytuacjach, gdy jest to dla nich korzystne oraz może zwiększyć szansę
osiągnięcia celu. Wynika więc z tego, że makiawelista zachowuje się nieetycznie,
jeżeli mu się to opłaca.
W tym miejscu istotne będzie wskazanie, iż syndrom osobowości
makiawelicznej jest przedmiotem badań, co można znaleźć w pracach
przedstawicieli doktryny.9

I. Pilch, Makiawelista wśród ludzi. Nowe badania (w:) „Psychologia społeczna”. 2008, t.3, nr 3, s. 231.
I. Pilch: Osobowość makiawelisty i jego relacje z ludźmi, Katowice 2008, s. 17.
R. Christie, F. Geis: Studies in Machiavellianism, New York 1970. Zob. też. I. Pilch, Makiawelizm
a psychopatia (w:) “Chowanna”, nr 1, s. 221.
8
I. Pilch, Makiawelista wśród ludzi…, op. cit., s. 231.
9
D.S. Wilson, D.C. Near, R.R. Miller R.R: Machiavellianisum. A synthesis of the evolutionary and
psychological literatures. “Psychological Bulletin” 1996; B. Fehr. D. Samson, D.L. Paulhus: The construct
of Machiavellianismum: Twenty years later. W: C.D. Spielberger, Advances in personality assessment.
Hillsdale 1992; I. Pilch: Makiawelista wśród ludzi, op. cit.; D. N. Jones. D.L. Paulhus: Machiavellianisum.
W: M.R. Leary, R.H. Hoyle: Individual differences in social behavior, Nowy Jork 2009.
5
6
7
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Emocjonalność makiawelistów niezwykle często cechuje się częstszym
przeżywaniem emocji negatywnych – takich jak: lęku, wrogości, zazdrości oraz
rzadszym odczuwaniem poczucia winy, jak też niższym poczuciem szczęścia 10.
Okazuje się, iż różnice dotyczące funkcjonowania poznawczego osób o różnym
poziomie makiawelizmu są trudne w interpretacji, niemniej można stwierdzić, że
osoby makiaweliczne lepiej tolerują wieloznaczność 11, jak też nie doświadczają
dysonansu poznawczego w sytuacjach, gdy zachowują się niezgodnie z własnymi
przekonaniami.
Bardzo silny związek łączy makiawelizm z psychopatią. Niektórzy z badaczy
twierdzą, że oba konstrukty są tożsame, a jedyna różnica polega na tym, że były
dotychczas badane w obrębie dwóch różnych dyscyplin (psychologii społecznej
i klinicznej) oraz na dwóch różnych grupach ludzi (w wypadku makiawelizmu byli to
studenci, a w wypadku psychopatów więźniowie i pacjenci psychiatryczni).
Przedmiotowe badania opisał w 1998 roku McHoskey wraz z dwoma innymi
badaczami12.
Makiawelizm wykazuje cechy z:
 psychopatii pierwotnej (łatwość wypowiadania się, powierzchowny urok
osobisty, zawyżone poczucie wartości, patologiczne kłamstwo, manipulacja,
brak poczucia winy i empatii, odrzucanie odpowiedzialności);
 psychopatii wtórnej (pozytywny związek z lękiem, podatność na nudę, brak
długoterminowych celów, z wyjątkiem materialnych).
Według McHoskey’a i jego współpracowników makiaweliści to psychopaci,
którzy odnieśli życiowy sukces, a osoby uzyskujące wysokie wyniki w skali Mach
zajmują środkowy zakres kontinuum psychopatii. Jednak większość badaczy uważa
makiawelizm i psychopatię za odrębne konstrukty.
Niewiele badań poświęcono bezpośrednim związkom makiawelizmu
z patologicznymi formami zachowania. W studium Natansona, Paulhusa
i Williamsa13 makiawelizm przewidywał znęcanie się i przestępstwo. W badaniach
dzieci makiawelizm wiązał się zarówno ze znęcaniem się (bullying), jak i z byciem
ofiarą przemocy.
Związki łączące makiawelizm z psychopatologią nie były znane, gdy
powstawała w 1970 roku monografia Christiego i Geisa na temat makiawelizmu.
Faktem jednak jest, że postawa makiaweliczna w większości kształtuje się na
10

P.J. Watson, J.T. Milliron, R,J. Morris: Social desirability scales and theories of suicide: Correlations
with alienation and self-consciousness. “Personality and Individual Differences”1995; ; B. Fehr. D.
Samson, D.L. Paulhus, op. cit.; R.P. Vecchio: Explorations in employee envy: Feeling envious and feeling
envied. “Cognition and Emotion” 2005; R.P. Wastell, A. Booth: Machiavellianism: An alexithymic
perspective. “Journal of Scial and Clinical Psychology” 2003; I. Pilch: Emocje makiawelistów:
Makiawelizm a neurotyzm, lęk, nastrój, poczucie szczęścia i nadzieja. W: A. Błachnio, A. Przepiórka
(red.): Bliżej emocji 2. Lublin 2008.
11
P. Van Kenhove, I. Vermeir, S. Verniers: An empirical investigation of the relationships between ethical
beliefs, ethical ideology, political prefence and need for closure of dutch-speaking consumers in Belgium.
Gent 2000, Zob. też. T.R. Shultz, M.R. Lepper: A constraint-satisfaction model of Machiavellianism effects
in cognitive dissonance. Proceedings of the Twentieth Annual Conference of the Cognitive Science
Society (957–962). Mahvah 1998.
12
J. W. McHoskey, W. Worzel, C. Szyarto, C, Machiavellianism and psychopathy „Journal of Personality
and Social Psychology”, 1998, nr 74, 192–210.
13
C. Nathanson, D.L. Paulhus, D. L., K.M. Williams: Personality and misconduct correlates of body
modiÞcation and other cultural deviance markers. „Journal of Research in Personality” 2006 nr 40,
s. 779–802.
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gruncie patologii bądź ją prowokuje14. Nie ulega wątpliwości, że makiawelizm
i psychopatia opisują jednostki wysoce egoistyczne, skłonne do zachowań
nieetycznych, a więc niegodne zaufania.
Podobne wnioski miały miejsce w przypadku analizy badań w obszarze
psychologii organizacji. Mianowicie makiaweliczny pracownik w mniejszym stopniu
utożsamia się z celami organizacji, normami grupowymi i wartościami prospołecznymi i inspirowany jest głównie zyskiem własnym, co może znaleźć wyraz
w zachowaniach patologicznych, np. kradzieże, agresja 15.
Narcyzm
Analizując literaturę przedmiotu można zauważyć, iż Istnieje dużo podziałów
i naukowych klasyfikacji narcyzmu. Pojęcie to może oznaczać: po pierwsze - etap
w rozwoju życia człowieka, po drugie (w ujęciu klinicznym) - jednostkę chorobową,
a po trzecie (biorą pod uwagę kategorie relacji społecznych) - dominującą postawę
charakteru. W relacjach społecznych narcyzm to postawa skupienia się na samym
sobie. Teoretycy narcyzmu z Heinzem Kohutem na czele dzielą go na dwie
kategorie:
 narcyzm zdrowy (dojrzały;
 narcyzm patologiczny.
Pierwszy rodzaj cechuje altruizm, kreatywność, poczucie humoru, empatia,
umiejętność wyrażania uczuć i wchodzenia w związki międzyludzkie, akceptowanie
siebie i innych. Drugi natomiast zawiera w sobie pierwiastki destrukcji, manipulacji,
ekshibicjonizmu. Jest roszczeniowy i podejrzliwy.
Według klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
Narcystyczne zaburzenie osobowości zalicza się do tej samej grupy co
antyspołeczne zaburzenie osobowości, wręcz rozemocjonowane zaburzenie
osobowości, przejawiające się w dużej nienaturalności, przesadnej emocjonalności,
czyli zaburzenie osobowości z pogranicza zwane inaczej borderline. Zjawiska
psychiczne, które określa się mianem narcyzmu, obejmują szeroką gamę zachowań,
od próżności, zarozumiałości, poprzez pożądanie prestiżu i podziwu, dążenie do
bycia kochanym przy niezdolności do kochania innych, po odsunięcie się od ludzi
oraz chorobliwe zachowania separacyjne. Z tego więc wynika jak zjawisko to jest
bardzo zagmatwane. Osoba narcystyczna to ta, która w głębi duszy jest zakochana
w sobie samej. Z teorii Freuda wywodzi się teza odgradzająca termin narcyzm od
zwykłego egoizmu czy egocentryzmu. Narcyzm determinuje stan umysłu skłaniający
jednostkę do wyboru siebie samej jako obiektu miłości. Narcyz jest w głębi duszy
zakochany tylko w sobie i poszukuje wszędzie zwierciadła, w którym może
zachwycać się sobą i zalecać do własnego odbicia.
Narcyzm wiąże się z potrzebą nieustannego skupiania na sobie uwagi
i podziwu ze strony innych. Nie jest z pewnością tym samym co egoizm, gdyż osoby
narcystyczne opisywane są jako te, które przejawiają skłonność do dominacji, są
natrętne, wykorzystujące innych ludzi bądź też przypisujące sobie zasługi za cudze
sukcesy.16 Ogólnie, w wielu pracach empirycznych wskazuje się, iż podstawowymi
I. Pilch, Makiawelista wśród ludzi…, op. cit., s. 233.
Becker, H.D. O”Hair, Machiavellians motives in organizational citizenship bahavior „Journal of
Applied Communication Research” 2007, nr 35, s. 246-267.
16
W.K. Campbell, C.A. Foster, E.J. Finkel: Does self-love lead to love for others?: A story of narcissistic
game playing. „Journal of Personality and Social Psychology” 2002. Zob. też. T.F. Oltmanns, E.
14
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elementami narcyzmu są: stała potrzeba otrzymywania uwagi i podziwu, brak
empatii oraz dewaluowanie innych i lekceważenie obowiązujących norm
społecznych.
Przegląd badań z zakresu narcyzmu wskazuje, iż pierwsze naukowe koncepcje
wiążą się z nurtem psychoanalitycznym przedstawionym przez Freuda, a później
przez innych badaczy – tj. Kohuta i Kernberga. Wymienieni wskazują, że
przyczynami narcyzmu są głównie zaburzone relacje z rodzicami czy też opiekunami
dziecka. Efektem tego jest wykształcenie w dziecku przekonania o tym, że może
tylko sobie ufać i siebie kochać17.
W literaturze przedmiotu podaje się, że narcyzm – jako cecha osobowości - ma
podwójne znaczenie. Z jednej strony może być rozumiany jako zaburzenie
osobowości, które diagnozuje się za pomocą dostępnych systemów klasyfikacji
zaburzeń psychicznych. Z drugiej strony może być tłumaczony jako cecha, którą
każdy człowiek posiada, w mniejszym czy też większym natężeniu.
Zachowania antyspołeczne oraz agresywność jaką przejawiają osoby
z narcyzmem, jak wskazują teksty teoretyczne i empiryczne, są typowe dla więźniów
znajdujących się w zakładach karnych18.
Obecnie większość badaczy, w tym P. Wink, Z. Krizan, O. Johar rozróżnią dwie
formy narcyzmu: wielkościowy i wrażliwy. Z jednej strony obie formy narcyzmu są
do siebie podobne, pod względem następujących cech: poczucia uprzywilejowania,
lekceważenia innych czy wielkościowych fantazji, a z drugiej - jest wiele czynników,
które różnicują obie formy19. Narcyzm wielkościowy wyróżnia się podwyższonym
poczuciem własnej wartości, ekshibicjonizmem, roszczeniową postawą, agresją,
potrzebą bycia podziwianym przez innych. Jak również narcyzm wielkościowy
współgra pozytywnie z ekstrawersją, a negatywnie z neurotycznością
i ugodowością. Narcyzm wrażliwy, jak sama nazwa wskazuje charakteryzuje się
wysoką wrażliwością, obniżoną samooceną, niepokojem, postawą obronną
i poczuciem niepewności. Ten typ narcyzmu jest wiązany z postawą unikową,
niemniej charakteryzuje się także dużą potrzebą aprobaty społecznej bądź uznania
ze strony innych ludzi.20
W pracach teoretycznych, przez wiele lat, narcyzm łączono również
z zachowaniami agresywnymi21. W swoich badaniach P. Wink określił mianem
narcyzmu dyspozycję osobowości, w której dana osoba wykazuje tendencję do
agresji czy też nawet okrucieństwa, a tłumaczył to nieumiejętnością przyjmowania
Turkheimer: Percepiotns of self and others regarding pathological personality traits. W: R.F. Krueger, J.L.
Tackett (red): Personality and psychopathology: Building Bridges. Nowy Jork 2006
17
A. Czarna, Narcyzm – z perspektywy 120 lat istnienia pojęcia (w:) W.P. Winiecki, R. Grzybek (red.),
Wybrane problemy współczesnej psychologii, Wrocław 2008, s. 95-117.
18
O. Maciantowicz, J. Witkowska, A. Zajenkowska, M. Bodecka, M. Skrzypek, Relacja narcyzmu
wielkościowego i wrażliwego z typem popełnionego przestępstwa pośród osadzonych w polskich
zakładach karnych, https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/56055 (pobrano 28.08.2018 r.).
19
P. Wink, Two faces of narcissism „Journal of Personality and Social Psychology”, 1991, nr 61(4),
s. 590-597; Z. Krizan, O. Johar, Narcisstic rage revisited „Journal of Personality and Social Psychology”,
2015, nr 108(5), s. 784-801.
20
Ibidem. Zob. też: J.D. Miler, A. Dir, B. Gentile i in., Searching for a vulnerable dark triad: comparing
Factor 2 psychopathy, vulnerable narcissium, and bordeline personality disdorder „ Journal of Personality
and Social Psychology”. 2010, nr 78(5), s. 1529-1564; K.A. Dickinson, Pincus A.L. i in., Interpersonal
analysis of grandiose and vulnerable narcissism disdorder „Journal of Personality and Social Psychology”.
2003, nr 17(3), s. 188-207.
21
OF.Kernberg, Bordeline conditions and pathological narcissism, Nowy Jork 1975.
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perspektywy innych ludzi22. Wspólne elementy obu narcyzmów – tj. koncentracja na
własne potrzeby, roszczeniowa postawa i lekceważący stosunek do innych –
doprowadziły do identyfikowania tych cech w psychologii jako decydujących
o agresji. Istotne będzie w tym miejscu wskazać badanie, które miało na celu analizę
związków pomiędzy omawianymi typami narcyzmu – czyli wielkościowego oraz
wrażliwego a typem popełnionego przestępstwa (np. rozboju, zabójstwa, usiłowania
zabójstwa czy też nieagresywnym (oszustwo)23.
Przebadano 109 więźniów (65 kobiet i 12 mężczyzn) – przy czym wykluczono
32 osoby, z uwagi na brak podania powodu odbywania kary. Jak z powyższego
wynika analizę przeprowadzono na 77 więźniach, w wieku 18-66 lat (M=37, 19; SD
= 11,61). Byli to więźniowie przebywający w jednym z warszawskich zakładów
karnych. Uczestników podzielono na trzy grupy, biorąc pod uwagę rodzaj
popełnionego przestępstwa pod kątem wieku i płci w poszczególnych grupach 24:
1) PŁEĆ
 usiłowanie zabójstwa i zabójstw: n = 16 (15 kobiet, 1 mężczyzn);
 oszustwo bez przemocy: n = 26 (22 kobiety, 4 mężczyzn);
 rozboje: n = 35 (28 kobiet, 7 mężczyzn);
2) WIEK
 usiłowanie zabójstwa i zabójstw: M = 42,75 SD = 12,68;
 oszustwo bez przemocy: M = 40,65 SD = 12,84;
 rozboje: M= 32,09 SD = 7,64.
Narzędziami jakie zastosowano do mierzenia narcyzmu wrażliwego
i wielkościowego były:
1) W przypadku narcyzmu wrażliwego – Skala Narcyzmu Wrażliwego
w polskiej wersji językowej, składająca się z dziesięciu twierdzeń z 5stopniową skalą Likerta. Rzetelność skali w badaniu wyniosła α = 0,77.
2) W przypadku narcyzmu wielkościowego – zastosowano Kwestionariusz
narcyzmu Narcissistic Personality Inventory (NPI) w polskiej adaptacji.
Narzędzie to składa się z 34 pozycji z 5-stopniową skalą odpowiedzi.
Rzetelność całej skali była wysoka (α = 0,96).
Rodzaj przestępstwa, czyli czynnik międzygrupowy, stworzono na podstawie
dwustopniowego pytania otwartego: „1. Za co zostałeś skazany/ skazana? 2.
Z jakiego paragrafu?”
Więźniowie otrzymali kwestionariusze do indywidualnego wypełnienia
w dowolnym czasie, w ciągu najbliższych dni. Otrzymali ponadto pisemną instrukcję
dotyczącą wypełnienia kwestionariuszy oraz informację o badaniu, w tym również
o zachowaniu anonimowości. Oddanie wypełnionego kwestionariusza traktowano
jako wyrażenie zgody na badanie.
Z przeprowadzonego badania wynikały następujące ustalenia 25:
1. Cecha narcyzmu wrażliwego w dużym stopniu różnicowała więźniów, którzy
dokonali rozbojów oraz więźniów skazanych za oszustwo.

22

P. Wink, op. cit.
O. Maciantowicz i in, op. cit., s. 250-251.
24
Ibidem, s. 251-252.
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Ibidem, s. 252.
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2. Narcyzm wielkościowy okazał się nie rozróżniać w istotny sposób badanych
grupy więźniów.
3. Wyniki badania wydają się być spójne z wcześniejszymi badaniami 26, które
wskazują na raczej sytuacyjnie aktywowane skłonności do agresji w typie
narcyzmu wielkościowego i względnie stałą skłonność do agresji w typie
narcyzmu wrażliwego.
4. Wynik badania wykazuje istotne statystycznie różnice w poziomie narcyzmu
wrażliwego wśród osadzonych za popełnienie przestępstw nieagresywnych
(np. oszustw) i agresywnych (bójek i rozbojów).
5. Stworzono oddzielną kategorię dla przestępstw najcięższych, tj. zabójstw
i usiłowań zabójstwa. Zgodnie z podejrzeniami autorów osoby cechujące się
wyższym poziomem narcyzmu wrażliwego okazały się bardziej skłonne do
przestępstw agresywnych, możliwe, że motywowanych gniewem bądź
przez niego eskalowanych.
Odwołując się do wcześniejszych badań, czyli Krizana i Johara 27 - należy
zauważyć, iż w swoich badaniach stwierdzili, że narcyzm wrażliwy,
w przeciwieństwie do wielkościowego, jest znacząco związany zarówno
z: internalizacją gniewu, jego manifestacją, jak i niższą kontrolą. Jednocześnie
narcyzm wrażliwy jest pozytywnie związany z tendencją do gniewu i wrogości. Brak
zaufania do innych (wrogość) i ograniczona zdolność do radzenia sobie z uczuciem
złości okazały się istotne dla wyjaśnienia agresywnych reakcji w narcyzmie
wrażliwym. Dodatkowo autorzy wykazali, że agresywne zachowanie osób z dużym
nasileniem narcyzmu wzrasta w przypadku prowokacji. Osoby zajmujące wysokie
pozycje na skali narcyzmu wrażliwego były w tym przypadku dwa razy częściej
agresywne (43% do 17%) niż osoby zajmujące niskie pozycje na tej skali. Autorzy
wyjaśniają to zjawisko za pomocą trudności w radzeniu sobie z gniewem i brakiem
zaufania do innych.
Badanie jakie przedstawiono wcześniej, tj. dotyczące osób skazanych
w polskich więzieniach nie było łatwe do wykonania, z uwagi na fakt, iż jest to
specyficzna grupa, do której badacze mają ograniczony dostęp. Wśród badanych
była większość kobiet. Stwierdzono, że generalnie wskaźnik wypełnienia i zwrócenia
kwestionariuszy był niezwykle niski. W związku z tym zasadne byłoby w przyszłości
przeprowadzenie innej formy badania, np. w obecności badacza w małych grupach.
Jednak, z uwagi na wymogi bezpieczeństwa w zakładach karnych, może się to
okazać zbyt trudne do wykonania.
Biorąc pod uwagę powyższe, trudno jest generalizować wyniki
przeprowadzonego badania nawet do grupy ogólnej osadzonych w Polsce, gdyż
większość więźniów to mężczyźni. Dodatkowo, z powodu niewielkiej próby,
niemożliwe było przeprowadzenie analiz z podziałem na konkretne przestępstwa
określone w paragrafach kodeksu karnego28.
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Psychopatia
Pojęcie psychopatii stanowiło i nadal stanowi przedmiot wielu badań oraz
inspiruje wiele teorii i badań nad wieloaspektowością natury człowieka,
przyczyniając się tym samym do poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne
pytanie o pojęcie normy i patologii. Tego rodzaju ludzie i popełniane przez nich
zbrodnie przyciągają uwagę naukowców, jak i przeciętnego obywatela, gdyż ich
zachowanie wydaje się być skutkiem poważnych zaburzeń psychicznych 29.
Duży wpływ na współczesne ugruntowanie w świecie nauki pojęcia psychopatii
mieli badacze - Hervey Cleckley i Robert D. Hare Wyznaczyli również trendy
związane z definiowaniem psychopatii. Pierwszy z nich – H. Cleckley ukazał całą
różnorodność możliwych zachowań osób psychopatycznych, natomiast R. D. Hare
skupił się przede wszystkim na zachowaniach przestępczych, rozwijając nurt badań
nad psychopatią kryminalną. W późniejszym czasie jego zainteresowania zostały
skierowane ku koncepcji psychopatii kojarzonej z synonimem sukcesu, czyli
psychopatii korporacyjnej.Tak przedstawione rozumienie i definiowanie psychopatii
wpłynęło nie tylko na poszukiwanie zestawu cech opisujących funkcjonowanie
poszczególnych osób, lecz również na opisanie pewnych zjawisk w życiu
społecznym, jak pokolenie P (Psychopaths) czy psychopatyzacja życia
społecznego30.
W 1950 roku H. Cleckley wyodrębnił i usystematyzował wykaz cech
i właściwości psychopatycznych stanowiących pewien statystycznie uogólniony
zbiór objawów występujących z różnym nasileniem i w różnych konfiguracjach. Na
ich podstawie scharakteryzował on psychopatę jako następującą osobę:
 nie potrafi korzystać z uprzednich doświadczeń;
 konsekwentnie powtarza zachowania, nawet wtedy, gdy jest się za nie
karanym;
 nie umie tworzyć planów życiowych;
 rzadko odczuwa lęk i na ogół nie wykazuje poczucia winy;
 nie jest godna zaufania;
 wykazuje nieadekwatną motywację, prowadzącą do antyspołecznych form
zachowania;
 nie przestrzega dyscypliny;
 nie potrafi wyzbyć się doraźnych przyjemności;
 ma ubogie stosunki uczuciowe z ludźmi;
 prowadzi życie seksualne ubogie, powierzchowne, o słabej integracji
uczuciowej z partnerem;
 ma trudności z wchodzeniem w interakcje społeczne;
 reaguje impulsywnie na różne sytuacje, nie biorąc pod uwagę konsekwencji
swego zachowania, przy czym z reguły wie, jak się należy prawidłowo
zachować, ale nie postępuje zgodnie z zasadami;
 potrafi, jeśli chce, zrobić dobre wrażenie na innych i wzbudzić do siebie
zaufanie, co umożliwia mu manipulowanie otoczeniem dla osiągnięcia
własnych korzyści;

B. Pastwa-Wojciechowska, M. Kaźmierczak, Między empatią a psychopatią, czyli moralni nieskuteczni
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 nawet przy małej ilości spożytego alkoholu może impulsywnie reagować
i przejawiać nadmierną fantazję i nieodpowiedzialność;
 nie ma wyrzutów sumienia;
 rzadko próbuje samobójstwa.
Koncepcja psychopatii Cleckleya przedstawiona w pracy The Mask of sanity
miała i nadal ma znaczący wpływ na rozwój badań nad psychopatią. Wiąże się to
z dwoma sytuacjami - po pierwsze, zwróciła uwagę, że psychopatia może
występować zarówno u osób naruszających normy prawne, a po drugie - również
u osób poprawnie funkcjonujących w społeczeństwie, czy wręcz odnoszących
znaczące w nim sukcesy31.
W odniesieniu do tematu naszych rozważań, pojęcie psychopatii poprzez swoje
związki z przestępczością, niewątpliwie łączy się z pojęciem agresji i przemocy,
a liczne badania empiryczne potwierdzają to przekonanie. Z pewnością wynika to
z samej struktury osobowości psychopatycznej, w którą wpisane są następujące
cechy, np.: płytkość uczuć, brak empatii, impulsywność, słaba kontrola zachowania.
Psychopaci wydają się niezdolni do doświadczania emocji w takim samym stopniu
i zakresie jak inni ludzie, a ich emocjonalne ubóstwo oddziałuje na sposób ich
postrzegania, jako osób chłodnych i beznamiętnych. Stąd też charakteryzuje się ich
jako sprawców zimnych, wyrachowanych, bez jakichkolwiek uczuć, niezdolnych do
przejmowania się bólem i cierpieniem innych 32.
Istotne będzie przedstawienie badań nad psychopatią u więźniów. Jedno
z takich badań miało na celu przyjrzenie się bliżej zależnością pomiędzy psychopatią
a przebiegiem i jakością procesów emocjonalnych u osób z zaburzoną strukturą
osobowości. Zagadnieniem, które poddano badaniu, dotyczyło kwestii percepcji
emocji podstawowych u psychopatów w zakresie prawidłowego rozpoznawania
mimicznych ekspresji emocjonalnych innych ludzi 33.
W badaniu udział wzięło 86 mężczyzn odbywających karę pozbawienia
wolności lub tymczasowo aresztowanych. Do analizy wykorzystano 78 osób, z uwagi
na braki danych lub błędy. Średnia wieku tych osób wyniosła 32 lata (SD = 3,6).
Z liczy 78 osób – 35 badanych popełniło lub było oskarżonych o popełnienie czynów
karalnych o charakterze nieagresywnym, a 43 – popełniło przestępstwa agresywne
(10 z nich skazano za dokonanie zabójstwa). Każdy z badanych został
poinformowany o jego celu, przebiegu i anonimowości i wyraził zgodę na udział
w projekcie34.
Badanie podzielono na dwa etapy – w pierwszym dokonywano oceny nasilenia
cech psychopatii, przeprowadzając częściowo ustrukturyzowany wywiad, który wraz
z dokumentacją w postaci: informacji od personelu, dokumentacji psychologicznej,
medycznej, stanowił podstawę do oszacowania stopnia nasilenia cech psychopatii
w ramach narzędzia PCL-R. Aby określić natężenie cech psychopatycznych,
wykorzystano przetłumaczoną na język polski Skalę Skłonności Psychopatycznych
PCL-R. W drugim etapie – badani wykonywali komputerowe zadanie testowe, które
służyło ocenie poprawności rozpoznawania przedstawianych na ekranie
mimicznych ekspresji emocjonalnych. Pomiaru poprawności rozpoznawania emocji
31
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dokonano, wykorzystując 24 fotografii twarzy przedstawiających strach, radość,
złość i smutek. Po dwusekundowej prezentacji każdej fotografii, badane osoby
poproszono o dokonanie oceny, jaką emocję wyrażała przedstawiona na zdjęciu
twarz. Materiał opracowano na podstawie ekspresji mimicznych zadania DANVA-2AF (The Diagnostic Analysis of Nonverbal)35.
Uzyskane wyniki dały podstawę do stwierdzenia, iż w przypadku grupy
osadzonych, psychopatia w dość istotny sposób wpływa na obniżenie poziomu
poprawności rozpoznawania mimicznych ekspresji emocji36.
W drugim badaniu zajęto się określeniem poziomu psychotyzmu i depresji
w populacji więźniów oraz ustaleniem zależności pomiędzy tymi zmiennymi.
Przeprowadzono dwa badania. W badaniu 1 wzięło udział 92 mężczyzn,
osadzonych w zakładzie karnym typu zamkniętego, w wieku 19 – 66 lat (M = 34).
Natomiast w badaniu 2 uczestniczyły 62 kobiety w wieku 20 – 67 lat (M = 36,39),
osadzone w zakładzie karnym typu zamkniętego. Uczestnicy obu badań nie byli
objęci terapią dla osób uzależnionych oraz nie zdiagnozowano u nich zaburzeń
psychicznych i neurologicznych. Poziom depresji mierzony był Inwentarzem
Depresji Becka – BDI. Jego oryginalna wersja została po raz pierwszy
zaprezentowana w 1961 roku, skorygowana w 1971 roku i ostatecznie wprowadzona
do użycia w 1978 roku. Skala Depresji Becka, zawierająca 21 pytań, jest wygodnym
inwentarzem pozwalającym ocenić głębokość poszczególnych objawów
depresyjnych, takich jak: obniżony nastrój, lęk i obawy, niska samoocena, utrata
odczuwania radości, poczucie winy, oczekiwania kary, niechęć do siebie, myśli
samobójcze, płaczliwość, uczucie zdenerwowania oraz spadek libido. Za jej pomocą
można również wyodrębnić cztery stany nasilenia depresji: brak depresji, łagodna,
umiarkowanie ciężka, bardzo ciężka depresja. W związku z powyższym
zastosowano tzw. ciętą skalę depresji powstałą w wyniku usunięcia z oryginalnej
wersji BDI pozycji niediagnostycznych dla populacji osadzonych. Wyniki
przeprowadzonych przez analiz pokazały, że w populacji więźniów rzetelność tej
skali okazała się wysoka – wyniosła ona: α = 0,865. Poziom psychotyzmu określano
przy pomocy podskali psychotyzm Kwestionariusza EPQ – R24, który składał się
z 4 skal: neurotyzm, ekstrawersja, psychotyzm i skala kłamstwa 37.
Osadzonym zapewniono całkowitą anonimowość i dobrowolność udziału
w badaniu. W danym dniu, prowadzące badanie prosiły o zgłoszenie się osadzonych
do świetlicy więziennej, gdzie zapytano ich o zgodę na udział w badaniu oraz
poinformowano, że mogą w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa
w nim. Następnie osoby badane otrzymały zestaw narzędzi badawczych. Po
wypełnieniu wszystkich kwestionariuszy, poproszono o włożenie ich do koperty
i o jej zaklejenie. Osoby prowadzące badanie były obecne w trakcie całego badania
i osobiście odebrały koperty z kwestionariuszami38.
Uzyskane wyniki wskazywały, że ogólny poziom depresji w populacji więźniów
był podwyższony, przy czym był on wyższy u kobiet niż u mężczyzn, co było zgodne
z ustaleniami teoretycznymi i empirycznymi w tym zakresie. W zakresie
psychotyzmu zaobserwowano podwyższony jego poziom w populacji osadzonych,
35
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co również było zgodne z danymi teoretycznymi i empirycznymi. W badaniu
otrzymano również interesujący wynik -odnosił się on do tzw. ciętej skali depresji.
Dotychczas stosowany Inwentarz Depresji Becka (BDI) wydaje się narzędziem
nieprecyzyjnym dla populacji więźniów. Po pierwsze, wynika to z faktu, że osadzeni
przejawiają tendencję do symulacji, zaś po drugie, niektóre pozycje BDI są
niediagnostycznie dla osadzonych. Podobne do tych wyniki w zakresie
ograniczonego zastosowania BDI w populacji więźniów uzyskali Spencer
i Capella39.
Podsumowanie
W literaturze przedmiotu termin ciemna triada osobowości stosowany jest, aby
wskazać trzy kategorie diagnostyczne, mające co najmniej kilka wspólnych,
obszarów. Jednym z nich, w znaczeniu klinicznym, jest narcystyczna osobowość,
charakteryzująca się brakiem empatii i egoizmem. Osobowość makiaweliczną
cechuje manipulacja i wyzysk innych, w połączeniu z cynicznym lekceważeniem
zasad
moralnych,
natomiast
psychopatię
(osobowość
antyspołeczną)
charakteryzuje między innymi impulsywne poszukiwanie mocnych wrażeń 40.
Ponadto, makiawelizm, podobnie jak cechy antyspołeczne, wiążą się zarówno
z patologicznym kłamaniem, jak i prezentowaniem zachowań agresywnych 41.
Różnice pomiędzy wymiarami makiawelizmu i psychopatii w zakresie
podejmowania agresywnych, antyspołecznych zachowań, uwidaczniają badania
prowadzone na populacji ogólnej42. Obydwa analizowane wymiary korelowały
pozytywnie z liczbą zgłaszanych aktów agresywnego zachowania, jednakże
makiawelizm wiązał się z częstszym podejmowaniem zachowań typu znęcanie się
(bullying) oraz tak zwanych wykroczeń mniejszej wagi (drobne kradzieże
i oszukiwanie na egzaminach). Nie łączył się natomiast ze stosowaniem narkotyków
i alkoholu oraz poważniejszymi przestępstwami43.
Wyniki badań nad ciemną triadą osobowości pozwalają na analizę różnic
w zachowaniu osób o wysokim poziomie poszczególnych, badanych cech, które
realizują trzy odmienne strategie interpersonalne. Choć wszystkie trzy wymiary
predysponują do antyspołecznych zachowań, to agresywne zachowanie pojawia się
u osoby z wyraźnie zaznaczonym wymiarem psychopatii zarówno jako odpowiedź
na prowokację, jak i bez jakiejkolwiek prowokacji ze strony otoczenia, podczas, gdy
osoby narcystyczne reagują agresją na prowokację – przede wszystkim w sytuacji
zagrożenia ego, gdy interpretują zachowanie partnera jako osobistą zniewagę.
Makiawelizm jako strategia zakładająca instrumentalną manipulację otoczeniem
w zasadzie wyklucza otwarte okazywanie agresji z obawy przed negatywnymi
39
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konsekwencjami, choć należy się spodziewać łamania zasad i nieetycznego
zachowania44.
Wnioski, jak i wyniki powyżej nadmienionych badań mogłyby być
wykorzystywane przez większą grupę społeczną. Negatywne skutki oddziaływania
osób z omawianymi cechami osobowości na gruncie zawodowym jak i społecznym,
mogłoby być zniwelowane poprzez stosowanie odpowiednich testów
psychologicznych badających cechy wymiaru osobowości z ciemnej triady.
Jedną z dziedzin psychologii, w której należałoby poszerzyć badania o wyżej
wymienione testy jest psychologia medycyny pracy. Takie badania psychologiczne
mogłyby być stosowane wobec osób obiegających się o broń lub tracących prawo
jazdy za spowodowanie wypadku, bądź stosowanie środków odurzających podczas
jazdy samochodem. Idąc dalej osoby wymagające odbycia badań z zakresu
kierowania pojazdem służbowym, są to często osoby na wysokich stanowiskach,
również mogłyby podejść do testów psychologicznych związanych z cechami
ciemnej triady, gdyż we wcześniej wspomnianych badaniach wykazano, że
posiadanie cech ciemnej triady wiąże się z patologicznym kłamstwem, agresywnymi
zachowaniami, tendencją do manipulacji i wyzysku innych osób 45. Być może w taki
sposób moglibyśmy zmniejszyć również występowanie zjawiska mobbingu
w środowisku pracy, poprzez niedopuszczanie do decyzyjnych stanowisk osób,
które posiadają wewnętrzną tendencję m.in. do manipulacji, wyzysku innych,
kradzieży a nawet agresji.
Obecnie istnieje niewiele badań czy też pozycji badających ciemną triadę.
Zazwyczaj możemy trafić na literaturę opisującą każdy składnik ciemnej triady
z osobna. Należałoby rozszerzyć pole badań nie tylko do osób osadzonych
w jednostkach penitencjarnych, ale też rozszerzyć grupy badawcze jako różne grupy
społeczne w celu uświadomienia społeczeństwa o zachowaniu ostrożności przy
współpracy z osobami wykazującymi wszystkie cechy ciemnej triady.
Reasumując rozważania w tym zakresie, można stwierdzić, że osoby
posiadające cechy z ciemnej triady funkcjonują w każdej życia społecznego,
osobistego czy zawodowego i w zależności od sprzyjających uwarunkowań nawet
jedna osoba może mieć wpływ i stanowić zagrożenie dla innej jednostki bądź nawet
wielu osób.
Streszczenie
Autorka – poprzez analizę przeprowadzonych badań – chce wskazać, iż
pomimo stopniowo wzrastającej popularności ciemnej triady, dotychczasowa
perspektywa badawcza wydaje się znacznie zawężona. W obręb większości analiz
prowadzonych na gruncie psychologii włączane są jedynie pojedyncze komponenty
opisywanej taksonomii. Brakuje natomiast prac, w których uwzględniane byłyby
jednocześnie wszystkie elementy triady, co pozwoliłoby na uwypuklenie
występujących między nimi różnic i podobieństw.
Słowa kluczowe: ciemna triada, narcyzm, psychopatia, makiawelizm,
populacja osób osadzonych, osobowość, antyspołeczne zachowania
I. Plich I., Makiawelizm, narcyzm, psychopatia: ciemna triada jako próba opisania osobowości
eksploatatora, Uniwersytet Sląski. 2014, nr 1, s. 219-234.
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Summary
The author - through analysis of the conducted examinations - wants to point
out, that despite the gradually growing popularity of the dark triad, the current
research prospect seems greatly narrowed. Only single components of the
described taxonomy are being included into the range of majority of analyses
conducted on the grounds of psychology. However, works in which all the elements
of the triad are taken into account simultaneously, what would allow to highlight the
differences and resemblances appearing between them, are missing.
Key words: the dark triad, subclinical narcissim, subclinical psychopathy,
machiavellianism, population of prisoners, personality, antisocial behavior
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Aleksandra CZARSKA-BONANATY
Maryla CYGAN
WYPALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH W SZKOŁACH NA
TERENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
Wstęp
Środowisko pracy i wpływające na nie przemiany wywołują wiele negatywnych
konsekwencji, powodując znaczący wzrost oddziaływania czynników powodujących
stres, który objawia się wzrostem niezadowolenia z pracy a w krańcowych
sytuacjach
wyczerpaniem
psychicznym.
Negatywne
skutki
przemian
oddziaływujących na środowisko pracy dotyczą głównie osób, które wykonują
zawody społeczne bezpośrednio związane z kontaktami z ludźmi. Do grupy tej
niewątpliwie należy zaliczyć nauczycieli szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych. Nauczyciele należący do wyżej wymienionych grup pracują
z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach ich rozwoju edukacyjnego. Stawiane
wymogi nauczycielom dotyczą wielu ich aspektów funkcjonowania zawodowego
a nie tylko z zakresu przygotowania pedagogicznego do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Od nauczycieli oczekuje się zaangażowania w wykonywaną pracę, pełnego
zrozumienia dla potrzeb swoich podopiecznych oraz empatii. Wymogi stawiane
przez mające miejsce ciągłe reformy oświaty powodują, iż nauczyciele są obciążani
różnorakimi zadaniami wykraczającymi poza zakres obowiązków, związany
wyłącznie z normalnym procesem dydaktyczno - wychowawczym. Do umiejętności
którymi powinien charakteryzować się nauczyciel, należą również kompetencje
związane z umiejętnościami budowy i rozwoju współpracy z rodzicami a także
środowiskiem otaczającym społeczeństwo szkoły. Nauczyciel powinien wykazywać
troskę o wizerunek szkoły, być odpowiedzialny za bezpieczeństwo i osiągane wyniki
podopiecznych, dbać aby opinie wyrażane o szkole były pozytywne a także na
bieżąco radzić sobie z wymogami stawianymi przez obowiązujące i ewoluujące
prawo oświatowe. Powyższe wskazuje złożoność aspektów pracy nauczyciela oraz
wysoki stopień podatności tej grupy zawodowej na zjawisko wypalenia
zawodowego, które jest przedmiotem niniejszej pracy. Celem niniejszego artykułu
jest przedstawienie problemu wypalenia zawodowego nauczycieli pracujących
w dwóch typach szkół – w szkole specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną oraz w szkole ogólnodostępnej ponadgimnazjalnej dla młodzieży
znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego.
1.Pojęcie wypalenia zawodowego
Problem wypalenia zawodowego jest jednoznacznie przedstawiany jako
zjawisko negatywne, związane z funkcjonowaniem zawodowym człowieka,
powodującym zmęczenie wykonywaną pracą zawodową oraz utratą wiary
w posiadane kompetencje. Niezależnie od rodzaju organizacji w której występuje
wypalenie zawodowe, prowadzi ono do konfliktów i degeneracji relacji
interpersonalnych. Do grup ryzyka których może dotyczyć to negatywne zjawisko,
należą osoby, dla których funkcjonowanie zawodowe jest związane zarówno
z bliskimi kontaktami interpersonalnymi jak i z zaangażowaniem emocjonalnym
w czynności wykonywane podczas pracy. Zespół wypalenia zawodowego nie został
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jednoznacznie zdefiniowany na gruncie nauk psychologicznych. Występuje wiele
teorii, które podejmują próbę wyjaśnienia przyczyn powstania wypalenia
zawodowego, opisujących jego przebieg oraz konsekwencje. W literaturze polskiej
używane są wymiennie dwa pojęcia dotyczące tego zagadnienia. Termin „wypalenie
zawodowe" jest używane w kontekście procesu, wyrażanego poglądu,
formułowanego konstruktu teoretycznego. Pojęcie ,,wypalanie się" odnosi się do
sytuacji, gdy kontekst znaczeniowy sygnalizuje proces psychiczny oraz dynamicznie
zmieniające się zachowania1. Amerykański psychiatra H.J. Freudenberga jako jeden
z pierwszych określił wypalenie zawodowe poprzez poczucie fizycznego
i psychicznego wyczerpania, nadmierną skłonność do irytacji, która występuje
z cynizmem i chronicznym znudzeniem, tendencję do izolowania się i tłumienia
rodzących się emocji2. Według E. Aronsona wypalenie to stan fizycznego,
emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, który jest spowodowany długotrwałym
zaangażowaniem w sytuacje obciążające pod względem emocjonalnym 3. Ayala M.
Pines definiowała wypalenie zawodowe jako „stan fizycznego, emocjonalnego
i umysłowego wyczerpania przejawiającego się poprzez chroniczne zmęczenie.
Towarzyszy mu negatywna postawa wobec pracy, ludzi i życia, poczucie
bezradności oraz beznadziejności położenia. Obniżona samoocena manifestuje się
poczuciem własnej nieadekwatności, niekompetencji i zniechęceniem” 4.
Popularną definicję wypalenia zawodowego sformułowały amerykańskie
badaczki Christina Maslach i Susan Jackson. Określiły one wypalenie zawodowe
jako „psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz
obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób pracujących
z innymi ludźmi w pewien określony sposób" 5. Wyczerpanie emocjonalne związane
jest z poczuciem osoby, że jest przeciążona emocjonalnie, natomiast jej zasoby
emocji zostały znacząco uszczuplone. Depersonalizacja to negatywne, bezduszne,
obojętne reagowanie na ludzi, będących zazwyczaj odbiorcami usług danej osoby
lub przedmiotem opieki z jej strony. Obniżenie poczucia dokonań osobistych
związane jest ze spadkiem poczucia własnej kompetencji i sukcesów w pracy 6.
Kolejną próbę stworzenia nowej definicji podjęły w 2011 roku Ch. Maslach, M.P.
Leiter, akcentując rolę samej organizacji i błędów tkwiących w jej funkcjonowaniu,
podnosząc przy tym konieczność przyjęcia perspektywy tejże organizacji, a nie
wyłącznie kontekstu samej jednostki ludzkiej. Autorki uważały bowiem, iż wypalenie
„indywidualnych pracowników świadczy, więcej o stanie ich miejsca pracy niż o nich
samych. W przeciwieństwie do panującego poglądu, że to nie jednostka ale
organizacja musi się zmienić, zwłaszcza w obszarze środowiska pracy” 7. Wypalenie
zawodowe zostało zdefiniowane jako stopniowo zachodzący proces utraty, podczas
którego, brak dopasowania między potrzebami osoby a wymaganiami pracy, staje
Sęk, Wypalenie zawodowe - przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa 2004, s. 93,149-167.
2
G. Bartkowiak, Psychologia zarządzania, Wyd. AE. Poznań 1999, s. 102.
3
G. Bartkowiak, Psychologia …, s. 103.
4
A.M.Pines, Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej, w: Wypalenie zawodowe. Przyczyny,
mechanizmy, zapobieganie, H. Sęk (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000, s. 33.
5Ch. Maslach Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej, w: Wypalenie zawodowe. Przyczyny
i zapobieganie, H. Sęk (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004, s. 24.
6
Tamże.
7
Ch. Maslach. M.P. Leiter. Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011, s. 39-40.
1H.
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się coraz większy8. Te same autorki zaproponowały kolejną definicję wypalenia,
postrzeganego tym razem jako „stałe poczucie niezgodności z pracą, które może
spowodować poważny kryzys”9. Wypalenie charakteryzuje utrata energii rozumianej
jako poczucie bezsilności, przytłoczenie ilością obowiązków zawodowych,
chroniczne zmęczenie. Zanika entuzjazm związany z brakiem zaangażowania,
udzielania się, wykorzystywania potencjału dla dobra podmiotów organizacji.
Wypalenie to brak pewności siebie, która pojawia się wtedy, kiedy trudne relacje
z pracą powodują obniżenie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie 10.
W literaturze wypalenie zawodowe często rozpatruje się w kategoriach stresu.
Zdaniem W. Schufelli, D. Enzmann wypalenie zawodowe jest „przewlekłym,
negatywnym stanem psychicznym, wywołanym pracą zawodową, które początkowo
charakteryzuje poczucie wyczerpania a następnie zniechęcenia, zmniejszenie
skuteczności działań, obniżenie motywacji oraz negatywne postawy i zachowania
utrudniające przystosowanie w pracy. (…) Stan ten jest spowodowany brakiem
zgodności między aspiracjami zawodowymi a rzeczywistymi warunkami pracy” 11.
Natomiast włoski badacz M. Satinello, pojęcie to definiuje jako „rozciągnięty w czasie
proces transakcyjny, zapoczątkowany przez brak równowagi między zasobami
a wymaganiami, który w efekcie prowadzi do poczucia napięcia i lęku oraz zmiany
postawy wobec klientów. W toku tego procesu pracownik, który wcześniej
wykazywał się profesjonalizmem i zaangażowaniem, uchyla się od pracy
w odpowiedzi na stres i doświadczane napięcie, o ile taki stres nie zostanie
zredukowany przez jakieś aktywne rozwiązanie” 12. Z definicji tej, wynika model
wypalenia zawodowego który jest poszerzeniem konstruktu teoretycznego Christiny
Maslach. Dla powstania syndromu fundamentalną rolę odgrywa przeciążenie pracą
związane z wymaganiami środowiska pracy oraz niedobór zasobów. Model
wypalenia zawodowego Maslach, Satinello wzbogacił o czwarty wymiar –
rozczarowanie uważając iż wypalenie zawodowe to stan końcowego długotrwałego
procesu rozczarowania13. H. Sęk określa omawiane zjawisko jako zespół objawów
występujących wśród zawodów, gdzie bliski kontakt interpersonalny wypełniony
zaangażowaniem oraz wymiarami osobowości stanowią elementarne czynności
zawodowe, determinujące jakość funkcjonowania zawodowego 14. Analizy
kilkudziesięciu różnych definicji wypalenia dokonali Perlman i Hartman wyciągając
wniosek, że ich wspólny element stanowi reakcja emocjonalna na przewlekły stres.
We wnioskach wskazali komponenty wypalenia: wyczerpanie emocjonalne
i fizyczne, obniżoną wydajność w pracy, nadmierną depersonalizację15.
Podsumowując przedstawione definicje można stwierdzić, iż syndrom
wypalenia zawodowego jest definiowany w różnoraki sposób. W przeprowadzonych
badaniach wykorzystana została teoria Maslach, która uważała, iż na syndrom
Tamże.
Ch. Maslach. M.P. Leiter. Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawienia relacji z pracą.
Wydawnictwo Nieoczywiste. Warszawa 2016, s. 14.
10
Tamże, s.14.
11
W. Schaufeli, D. Enzmann. The burnout companion to study and practice: A Cristical Analysis. Taylor &
Francis. London 1998, s. 123.
12
M. Satinello. LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego. Wydawnictwo PTP. Warszawa 2014.
13
Tamże, s.25.
14
H. Sęk. Wypalenie zawodowe. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania, Zakład Wydawniczy K.
Domke, Poznań, 1996. s. 9.
15
Tamże s.9-10.
8
9
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wypalenia składają się trzy komponenty: wyczerpanie emocjonalne, brak
zaangażowania w prace i utratę wiary we własne możliwości. Definicja Satinello
poszerzyła definicję wypalenia zawodowego o czwarty wymiar jakim jest
rozczarowanie. Stworzono narzędzie do badania wypalenia zawodowego LBQ,
które to narzędzie posiada polską normalizację opracowaną przez Magdalenę
Jaworską z Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie.
2.Przedstawienie metodologii badań
Celem badań było zbadanie poziomu wypalenia zawodowego w grupie
nauczycieli szkoły specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i szkoły
ponadgimnazjalnej. Badanie to, pozwoliło na poznanie i zrozumienie części
rzeczywistości funkcjonowania tej grupy zawodowej. Poznanie i zrozumienie
zjawiska wypalenia zawodowego, może mieć praktyczne zastosowanie
w opracowaniu strategii zaradczych chroniących przed wystąpieniem jego skutków.
Problem badawczy, który został podjęty w niniejszej pracy, zawiera się
postawionym pytaniu: Czy wypalenia zawodowe jest zależne od miejsca pracy
nauczyciela i jaki jest jego dominujący wymiar?
Do celów badawczych wykorzystano Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego
Massimo Satinello - LBQ. Narzędzie to oparte jest na dotychczasowych badaniach
empirycznych prowadzonych nad wypaleniem zawodowym i stanowi polską
adaptację włoskiego kwestionariusza o tej samej nazwie. Kwestionariusz
przeznaczony jest do pomiaru wypalenia zawodowego osób, które pracują
w zawodach związanych z udzielaniem pomocy. Samo wypalenie zawodowe
rozumiane jest jako syndrom psychologiczny, pojawiający się u pracownika na
skutek stresu, wynikającego z braku równowagi pomiędzy jego zasobami
a wymaganiami stawianymi mu w środowisku pracy. LBQ pozwala na ocenę
czterech następujących aspektów wypalenia zawodowego:
1. wyczerpanie psychofizycznego,
2. braku zaangażowania w relacje z klientami,
3. poczucia braku skuteczności zawodowej,
4. rozczarowania.
Badanie kwestionariuszem można przeprowadzić zarówno indywidualnie jak
i grupowo. Normy uwzględniają grupy zawodowe: nauczycieli, terapeutów
pielęgniarki, lekarzy oraz służby mundurowe.
Wyniki wyrażone w skali stenowej interpretuje się w następujący sposób:
• 1-3 sten – wyniki niskie, wskazują na brak objawów wypalenia zawodowego,
• 4-7 sten – wyniki przeciętne, wskazujące na możliwość występowania
pewnych problemów związanych z wypaleniem zawodowym,
• 8-10 sten – wyniki wysokie, wskazują na wysoki poziom wypalenia
zawodowego
Skala wyczerpanie psychofizyczne opisuje następujące aspekty:
• uczucie zmęczenia,
• poczucie niemożności podołania obowiązkom,
• brak możliwości regeneracji sił i odzyskania energii do pracy,
• spostrzeganie własnej sytuacji życiowej jako stresującej, której wymagania
przekraczają możliwości sprostania im przez jednostkę,
• skłonność do koncentrowania się na emocjach i sytuacjach stresowych.
Skala brak zaangażowania w relacje z klientami wskazuje na:
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• skłonności do przedmiotowego traktowania klientów,
• niedostrzeganie ich indywidualności (specyficznych potrzeb i reakcji),
• odnoszenie się do nich z dystansem,
• prezentowanie obojętności a w skrajnych przypadkach nawet cynizmu
i wrogości.
Skala poczucie braku skuteczności zawodowej pokazuje, że badani mogą
odczuwać:
• poczucie niewystarczającej własnej efektywności,
• niezdolność do stawiania czoła problemom w pracy,
• niemożność dostrzegania postępów, jakie dzięki jej pracy czynią klienci,
• poczucie porażki zawodowej.
Skala rozczarowanie oznacza występowania u badanych oznak:
• głębokiego rozczarowania swoją pracą, która w jej przekonaniu dalece
odbiega od początkowych oczekiwań związanych z pracą,
• braku możliwości realizowania poprzez pracę ważnych dla siebie wartości
i ideałów,
• poczucia, iż praca nie daje szans na rozwój osobisty,
• utraty pasji i entuzjazmu, z jakim osoba rozpoczynała pracę,
• braku zadowolenia z pracy,•
braku energii do działania połączonego ze
skłonnością do rezygnacji do podejmowania różnych wyzwań i realizacji założonych
celów,
• występowania tendencji do zbyt dużej drażliwości występującej w relacjach
interpersonalnych,
• częstego odczuwanie zmęczenia, występującego bez wyraźnej przyczyny.
Kwestionariusz można stosować do badań indywidualnych jak i grupowych.
Osoba badana odnosi się do poszczególnych twierdzeń, zaznaczając jedną
z sześciu kategorii: nigdy, rzadko, raz lub więcej razy na miesiąc, mniej więcej co
tydzień, kilka razy w tygodniu, codziennie. Czas na badanie nie jest ograniczony, na
ogół wynosi 5-10 minut16.
Badaniu poddani zostali pracownicy dwóch placówek edukacyjnych
zlokalizowanych w mieście Pszczyna. Pierwszą z nich to Powiatowy Zespół Szkół
nr 3 Specjalnych w Pszczynie. Zadaniem tej placówki jest kształcenie dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Obecnie w skład
Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych wchodzą następujące oddziały: Szkoła Podstawowa
nr 23, Publiczne Gimnazjum nr 7, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, Szkoła
Przysposabiająca do Pracy, Oddział przy DPS w Pielgrzymowicach (Internat).
Aktualnie w szkole uczy się 189 wychowanków i pracuje w niej 64 nauczycieli.
Szkoła posiada oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym
dla dzieci z autyzmem). W placówce z siedzibą w Pielgrzymowicach, funkcjonują
oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim.
Placówka jest szkołą powiatową, większość uczniów (70%) dojeżdża z obszarów
wiejskich. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Pszczynie.
W badaniu wzięło udział 25 nauczycieli. Wszystkie osoby biorące udział w badaniu
16

A. Jaworska. Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Massimo Satinello. Wydawnictwo PTP,
Warszawa 2014.
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posiadają wyższe wykształcenie, a także kwalifikacje uprawniające ich do pracy
z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, czyli dyplom magistra pedagogiki
specjalnej, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki
specjalnej. Z uwagi na specyficzny charakter pracy wynikający ze specjalnych
potrzeb edukacyjnych podopiecznych, nauczyciele w szkole specjalnej narażeni są
w sposób szczególny na sytuacje trudne. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi wymagają ogromnego wysiłku i zaangażowania w proces
dydaktyczny a w szczególności w spełnianie funkcji opiekuńczej. Uczniowie są
często niesamodzielni, wymagają opieki nie tylko w trakcie lekcji, ale często również
w czasie przerw. Powoduje to konieczność przebywania z nimi nawet w czasie, kiedy
nauczyciel powinien odpocząć i przygotować się do kolejnych zajęć. Kolejnym
problemem mogą być trudni rodzice, którzy prezentują dwojaki rodzaj postaw
rodzicielskich – od nadmiernej opiekuńczości, aż do słabego zainteresowania
dzieckiem. Ten wymiar odnosi się często do niemożliwych do spełnienia roszczeń
rodziców w zakresie funkcjonowania dziecka i jego osiągnięć. Kolejny problem jest
związany z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa specjalnego w kraju. Od wielu lat
obserwuje się tendencje umieszczania dzieci z lekką niepełnosprawnością
intelektualną w szkołach ogólnodostępnych bądź integracyjnych. Dlatego do szkoły
specjalnej trafiają obecnie głównie dzieci z głębszą niepełnosprawnością
intelektualną, a także dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Powoduje to, iż
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących zmuszeni są do zmiany kwalifikacji
uprawniających ich do pracy z tego typu niepełnosprawnościami.
Druga badana placówka to Powiatowy zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki
w Pszczynie, która jest największą szkołą ponadgimnazjalną w powiecie
pszczyńskim. W skład zespołu wchodzą następujące typy szkół: Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 2, Technikum nr 3, IV Liceum Ogólnokształcące. W szkole uczy się ok
1000 uczniów. Kadra pedagogiczna liczy 158 nauczycieli oraz 32 pracowników
administracji i obsługi. Większość kadry pedagogicznej posiada uprawnienie do
nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. Wszystkie osoby biorące udział
w badaniu posiadają wyższe wykształcenie i uprawnienia do pracy w szkole
ponadgimnazjalnej, to jest wykształcenie wyższe magisterskie uprawniające do
nauczania przedmiotów o charakterze ogólnokształcącym bądź zawodowym,
a także przygotowanie pedagogiczne. W badaniu wzięło udział czworo mężczyzn
i dwadzieścia sześć kobiet. W szkole ponadgimnazjalnej czynniki obciążające
i mogące powodować wypalenie związane są z okresem adolescencji uczniów
charakteryzującym się wieloma zachowaniami trudnymi. Przejawia się to w takich
postawach, jak: niska motywacja do nauki, zachowania agresywne na terenie
szkoły, wchodzenie w konflikty z prawem itp. Zachowania te przy małym wsparciu
ze strony środowiska rodzinnego powodują, iż na nauczycieli spada obowiązek
rozwiązywania wielu poważnych sytuacji. Inną grupę czynników sprzyjających
wypaleniu stanowią warunki prawno-organizacyjne. W ostatnim czasie zmieniły się
podstawy programowe dotyczące wszystkich przedmiotów nauczanych w szkołach
ponadgimnazjalnych. Zmiany te spowodowały dla wielu nauczycieli konieczności
podnoszenia poziomu kwalifikacji. Innym problemem, jest porównywanie poziomu
nauczania pomiędzy placówkami, np. na terenie powiatu i uzależniania naboru do
szkoły od opinii, jaką szkoła posiada w środowisku lokalnym. Zmniejszająca się
liczba uczniów wynikająca z demografii powoduje, iż liczba uczniów rokrocznie
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zapisującą do szkoły zmniejsza się. Nauczyciele nie mogą być pewni ciągłości
swojego zatrudnienia.17
3.Wyniki badań
W pierwszym kroku wyliczono statystyki opisowe zmiennych ilościowych
uzupełnione testem Shapiro-Wilka, który bada zgodność rozkładu wyników z krzywą
Gaussa. Na podstawie wyników tego testu należy stwierdzić, że rozkłady większości
analizowanych zmiennych odbiegają w sposób istotny statystycznie od normalnego.
Tym niemniej wartości skośności nie przekraczają umownej wartości 1, co świadczy
o względnej symetrii rozkładów wobec średniej. Stąd też uzasadnionym jest użycie
do przeprowadzenia analiz testów parametrycznych. Zbiorczo wyniki wszystkich
wyliczonych statystyk opisowych wraz z testem normalności rozkładu zawiera
Tabela 1.
Tabela 1. Podstawowe statystyki opisowe mierzonych zmiennych ilościowych
(N = 55)
M

Me

SD

Sk.

Kurt.

Min. Maks. W

wyczerpanie psychofizyczne 2,63 2,50 0,80 0,248 -0,955 1,33 4,33
brak zaangażowania w
2,62 2,50 0,78 0,455 -0,098 1,50 4,83
relacje z klientami
brak
skuteczności
2,06 2,00 0,70 0,816 0,605 1,00 4,17
zawodowej
rozczarowanie

2,49 2,33 1,06 0,830 0,013

1,00 5,17

p

0,96 0,073
0,96 0,059
0,95 0,016
0,92 0,002

M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; W – wynik testu Shapiro-Wilka; p –
istotność

Źródło: opracowanie własne.
W celu zbadania czy miejsce pracy nauczycieli różnicuje nasilenie
poszczególnych wymiarów wypalenia zawodowego przeprowadzono analizy przy
użyciu szeregu testów t Studenta dla prób niezależnych. W toku wykonanych
obliczeń otrzymano wyniki istotne statystyczne dla trzech skal kwestionariusza LBQ:
braku zaangażowania w relacje, braku skuteczności zawodowej oraz
rozczarowania. We wszystkich tych przypadkach nauczyciele ze szkół
ponadgimnazjalnych uzyskiwali przeciętnie wyższe rezultaty niż nauczyciele szkół
specjalnych, co oznacza, że poziom ich wypalenia zawodowego w tych obszarach
jest większy. Siły zaobserwowanych efektów były umiarkowane.

M. Cygan, Optymizm i twórczość jako czynniki chroniące przed wypaleniem zawodowym nauczycieli.
Praca magisterska, Wyższa Szkoła Humanitas, Wydział Nauk Humanistycznych, 2017.
17
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Tabela 2. Różnice w poziomie poszczególnych wymiarów wypalenia
zawodowego w zależności od miejsca pracy

wyczerpanie
psychofizyczne
brak
zaangażowania
w relacje z
klientami
brak
skuteczności
zawodowej
rozczarowanie

szkoła
ogólnodostępn
a
(n = 30)

szkoła
specjalna
(n = 25)

M

SD

M

SD

t

p

LL

UL

d
Cohe
na

2,76

0,83

2,47

0,74

1,356

0,181

0,139

0,722

0,367

2,88

0,80

2,31

0,65

2,863

0,006

0,171

0,969

0,775

2,24

0,74

1,85

0,60

2,124

0,038

0,022

0,763

0,575

2,77

1,11

2,16

0,92

2,201

0,032

0,054

1,170

0,596

95% CI

Źródło: opracowanie własne.
W następnym kroku chciano odpowiedzieć na pytanie: czy jest możliwe
wyróżnienie dominującego wśród nauczycieli wymiaru wypalenia zawodowego.
Stosowne obliczenia wykonano oddzielnie wśród pracowników szkół
ogólnodostępnych oraz specjalnych przy użyciu jednoczynnikowej analizy wariacji
z powtarzanym pomiarem. W przypadku nauczycieli szkół ogólnodostępnych
uzyskane wyniki wskazują, iż nie można wskazać jednego dominującego wymiaru
wypalenia zawodowego. Natomiast w przypadku nauczycieli szkół specjalnych
okazało się, że nauczyciele tego rodzaju szkół uzyskiwali przeciętnie wyższe
rezultaty na skali wyczerpania psychofizycznego niż na wymiarach braku
skuteczności zawodowej oraz rozczarowania 18.
Tabela 3. Różnice w poziomie poszczególnych wymiarów wypalenia
zawodowego wśród nauczycieli szkół ogólnodostępnych (n = 30)
brak zaangażo- brak
wyczerpanie
wania
skuteRozczaropsychofizyw relacje
czności
wanie
czne
z klientami
zawodowej
M
Wypalenie
zawodowe

SD

2,76a 0,83

M

SD

2,88b 0,80

M

SD

2,24a,b, 0,7
c
4

η p2

M

SD

F

p

2,77c

1,11

6,67

0,002 0,187

Cygan M., praca magisterska: Optymizm i twórczość jako czynniki chroniące przed wypaleniem
zawodowym nauczycieli, Wyższa Szkoła Humanitas, Wydział Nauk Humanistycznych, 2017.
18
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Uwaga: Średnie oznaczone tymi samymi literami różnią się między sobą na
poziomie p < 0,05. Test Bonferroniego.
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 4. Różnice w poziomie poszczególnych wymiarów wypalenia
zawodowego wśród nauczycieli szkół specjalnych
brak
brak zaangażowyczerpanie
skutewania
Rozczaropsychoczności
w relacje
wanie
fizyczne
zawodowe
z klientami
j
M
Wypalenie
zawodowe

2,47a,
b

SD

M

SD

M

SD

0,74

2,31

0,65

1,85a 0,60

M

SD

2,16b 0,92

η p2

F

p

6,24

0,003 0,206

Uwaga: Średnie oznaczone tymi samymi literami różnią się między sobą na
poziomie p < 0,05. Test Bonferroniego.
Źródło: opracowanie własne.
4. Podsumowanie
W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie problemem wypalenia zawodowego
nauczycieli. Tendencja ta związana jest po pierwsze z ogromnymi kosztami, jakie
ponoszą osoby, których ten problem dotyka. Po drugie negatywne skutki tegoż
zjawiska ponoszą również uczniowie, których realizacja potrzeb w procesie
dydaktyczno-wychowawczym jest zagrożona. Analizując literaturę można
zauważyć, że zjawisko to jest konsekwencją zmian zachodzących w psychice osób,
które zbytnio angażują się w swoja pracę, często tracą wiarę we własne umiejętności
i potencjał, co wpływa na brak satysfakcji osiągnięć zawodowych i niską motywację
do pracy. Z tegoż powodu istnieje konieczność tworzenia w szkołach strategii
zaradczych przeciwdziałających wypaleniu. Poszukiwaniem czynników chroniących
przed wypaleniem, jak i przyczyn, które to wypalenie powodują, zajmują się
naukowcy od wielu lat. W toku badania mającego na celu, czy miejsce pracy
nauczycieli różnicuje nasilenie poszczególnych wymiarów wypalenia zawodowego
otrzymano wyniki istotne statystyczne dla trzech skal kwestionariusza LBQ: braku
zaangażowania w relacje z klientami szkoła, braku skuteczności zawodowej oraz
rozczarowania. We wszystkich tych przypadkach nauczyciele ze szkół
ogólnodostępnych uzyskiwali przeciętnie wyższe rezultaty niż nauczyciele szkół
specjalnych, co oznacza, że poziom ich wypalenia zawodowego w tych obszarach
jest większy. Siły zaobserwowanych efektów były umiarkowane. Wyższe wskaźniki
wypalenia zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej mogą świadczyć o tym, że
zatrudnieni w tej placówce nauczyciele doświadczają większej liczby trudnych
sytuacji. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać w innej strukturze zatrudnienia
w obu tych placówkach. Do szkół specjalnych trafiają głównie pedagodzy, po
ukończeniu studiów pedagogicznych, w zakresie pedagogiki specjalnej. Można
domniemywać, iż w trakcie wyboru uczelni wyższej byli świadomi zakresu wymagań
swojej przyszłej pracy. W trakcie studiów poznali warsztat metodyczny pracy
z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, mieli motywację do pracy z osobami
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wymagającymi pomocy, a także wewnętrzne nastawienie do przyszłych problemów,
które mogą ich spotkać. W szkole ogólnodostępnej ponadgimnazjalnej zatrudniani
są głównie nauczyciele specjaliści z danej dziedziny nauki, często osobno
posiadający wyższe wykształcenie techniczne. Być może ich oczekiwania wobec
przyszłego miejsca pracy były inne i niekonieczne wiązali oni swoją przyszłość
z pracą w szkole. Stąd podwyższony wynik w podskalach: braku zaangażowania
w relacje z klientami, braku skuteczności zawodowej oraz rozczarowania. Kolejnym
etapem analizy wyników badań było znalezienie jednego dominującego wymiaru
wypalenia zawodowego wśród nauczycieli obu typu szkół. W szkołach
ponadgimnazjalnych przeprowadzone analizy pozwoliły na stwierdzenie, że
nauczyciele z tego typu szkół otrzymywali przeciętnie istotnie statystycznie niższe
wyniki na skali braku skuteczności zawodowej niż na wszystkich pozostałych,
między którymi nie było różnic. Fakt, iż w mniejszym stopniu odczuwają obniżenie
skuteczności zawodowej może być spowodowane tym, iż praca z młodzieżą
przynosi im satysfakcję, która jest rozumiana przez nich jako zdolność do
podejmowania skutecznych działań w sferze dydaktycznej czy wychowawczej. Nie
dało się wiec wskazać jednego dominującego w tej grupie wymiaru wypalenia
zawodowego. Odmienne wyniki uzyskano w szkole specjalnej gdzie stwierdzono, że
dominującym wymiarem wypalenia zawodowego jest podwyższenie skali
wyczerpania psychofizycznego. Okazało się, że nauczyciele tego rodzaju szkół
uzyskiwali przeciętnie wyższe rezultaty na skali wyczerpania psychofizycznego i to
właśnie stanowi dominujący wymiar wypalenia tej grupy nauczycieli. Może to
oznaczać, że w swej pracy czują się zmęczeni, mają poczucie, że już nie zdołają
podołać swoim obowiązkom, mogą nie widzieć możliwości zregenerowania sił
i odzyskania energii do pracy. Czynnikiem, który sprzyja pojawianiu się poczucia
wyczerpania jest skłonność do koncentrowania się na emocjach w sytuacjach
stresowych. Podwyższenie tego wymiaru można upatrywać w specyficznych
warunkach pracy, jaką wykonują ci nauczyciele. Często muszą angażować swoje
siły fizyczne w opiekę nad bardziej wymagającymi dziećmi, zaś trudne zachowania
podopiecznych angażują ich emocjonalnie. Pozostałe różnice pomiędzy wynikami
na poszczególnych skalach były nieistotne statystycznie 19.
Streszczenie
Zarówno nauczyciele szkół specjalnych, jak i ogólnodostępnych
ponadgimnazjalnych są grupą zawodową podatną na wypalenie zawodowe.
Nauczyciele należący do pierwszej grupy mają do czynienie z trudnymi
zachowaniami dzieci wynikającymi z ich niepełnosprawności, a także z ich
specyficznych potrzeb edukacyjno-wychowawczych, które są z tym bezpośrednio
związane. Drudzy natomiast kształcą młodzież w najbardziej trudnym rozwojowo
okresie, jakim jest wiek adolescencji. Obie grupy spotykają się w swojej pracy z mało
atrakcyjnymi warunkami prawno-organizacyjnymi, które generują konieczność
opracowywania czasochłonnej dokumentacji. Muszą nieustannie podnosić swoje
kwalifikacje, aby móc sprostać potrzebom zmieniającego się prawa w systemie
oświaty. Przechodzą przez długi i skomplikowany proces awansu zawodowego.
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem Kwestionariusza Wypalenia
Zawodowego - LBQ. Badaniu poddani zostali nauczyciele Powiatowego Zespołu
Tamże.

19
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Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola
Miarki w Pszczynie. Uzyskane wyniki badań wskazują, iż poziom wypalenia
zawodowego nauczycieli ze szkół ponagimnazjalnych jest wyższy niż nauczycieli
szkół specjalnych. Jednocześnie z uzyskanych wynika, iż w przypadku nauczycieli
szkół ponadgimnazjalnych nie można wskazać jednego dominującego wymiaru
wypalenia zawodowego, natomiast nauczyciele szkół specjalnych uzyskiwali
przeciętnie wyższe rezultaty na skali wyczerpania psychofizycznego.
Słowa kluczowe: nauczyciel, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła specjalna,
wypalenie, wypalenie zawodowe
Summary
Both teachers of special schools, as well as public upper-secondary schools
are a professional group susceptible to burnout. Teachers from the first group have
to deal with difficult behavior of children resulting from their disability, as well as their
specific educational needs, which are directly related to it. The latter on the other
hand educate youth in the most difficult period of development, such as the age of
adolescence. Both groups in their work are faced with unattractive legal and
organizational conditions that generate the need to develop time-consuming
documentation. They must constantly improve their qualifications in order to be able
to meet the needs of changing law in the education system. They go through a long
and complicated process of career advancement. Research was carried out using
the Burnout Questionnaire - LBQ. Teachers of the Poviat Complex of Special
Schools No. 3 in Pszczyna and Karil Miarka Poviat Complex of Schools No. 2 in
Pszczyna participated in the research. The obtained research results indicate that
the level of professional burnout of teachers from upper-secondary schools is higher
than that of special school teachers. At the same time, the obtained results show
that in the case of upper-secondary school teachers, one dominant dimension of
occupational burnout cannot be indicated, whereas teachers of special schools
obtained on average, higher results on the psychophysical burnout scale.
Key words: teacher, upper-secondary school, special school, burnout,
professional burnout
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Agnieszka WALENTYNOWICZ
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
Katedra Nauk Społecznych
ZJAWISKO KAROSHI (ŚMIERĆ Z PRZEPRACOWANIA) JAKO SKRAJNY
WYMIAR PRACOHOLIZMU
Wstęp
Kodeks Pracy gwarantuje każdemu pracownikowi nieprzerwany odpoczynek
w wymiarze co najmniej 11 godzin każdego dnia pracy oraz nieprzerwany urlop
wypoczynkowy w wymiarze zależnym od stażu pracy1. Pomimo uregulowań
prawnych, statystyczny Polak w 2017 roku, spędził w pracy tygodniowo 41,9
godziny2. Polacy pracują coraz więcej, często podejmują dodatkowe zatrudnienie
w celu zapewnienia bytu swoim bliskim. W III kwartale 2018 r. pracę dodatkową
podjęło 839 000 zatrudnionych3. 19 lutego 2019 roku, Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego obwieścił, iż przeciętne wynagrodzenie za styczeń 2019 r. wyniosło
4 931,80 zł brutto4, przy czym większość z zatrudnionych nadal otrzymuje najniższą
możliwą pensję, wynoszącą aktualnie 2 250 zł brutto 5. Stosunkowo niskie zarobki są
często przyczyną takiego stanu rzeczy. Pracownicy chcąc podnieść standard życia,
spłacić kredyt mieszkaniowy, zbliżyć się do poziomu wynagrodzeń w krajach Unii
Europejskiej, pracują więcej niż powinni, często narażając swoje zdrowie. Wśród
dorabiających, najczęściej wymieniani są pracownicy służby zdrowia, nauczyciele
oraz osoby reprezentujące wolne zawody, takie jak architekt, informatyk, projektant6.
Czy w związku z powyższym, polskim pracownikom grozi śmierć z przepracowania?
Przyczyny i skutki karoshi
Skrajny pracoholizm. Praca ponad miarę, związany z nią stres, obciążenie
psychiczne, poświęcenie. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka, zwiększające
się wymagania ze strony pracodawców, ale też względem siebie. Stale trwający
wyścig szczurów, objawiający się chorobliwą ambicją, chęcią bycia najlepszym,
docenionym w oczach innych. Wszystkie wymienione czynniki mogą być przyczyną
karoshi, inaczej śmierci z przepracowania.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.).
EUROSTAT,
Godziny
przepracowane
tygodniowo
w
pełnym
wymiarze
godzin,
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00071&plugin=1
(pobrano 25.02.2019 r.).
3
Główny Urząd Statystyczny, Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2018 r., stat.gov.pl
(pobrano: 25.02.2019 r.).
4
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 r.,
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-styczniu-2019-roku,56,62.html (pobrano 25.02.2019 r.).
5
https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/wynagrodzenie-minimalne/2879342,Minimalne-wynagrodze
nie -2019-obowiazki-pracodawcy.html (pobrano 25.02.2019 r.).
6
J. K. Kowalski, Polak na dwóch etatach. Rośnie liczba pracowników mających więcej niż jedno stałe
zajęcie, https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1169159,polacy-pracuja-coraz-wiecej-etat.html (pobrano
25.02.2019 r.).
1
2
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Karoshi jest zjawiskiem po raz pierwszy zaobserwowanym w Japonii. Jest to
termin socjomedyczny, który w szerokim znaczeniu można zdefiniować jako śmierć
w wyniku nadmiernej pracy, związanej z bardzo długimi godzinami pracy bądź
nienaturalnie wysokim poziomem stresu. Określenie bezpośredniego związku
pomiędzy nadmierną pracą a śmiercią jest bardzo trudne. Stąd też zawężono
definicję zjawiska karoshi do śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu
pracownika wskutek chorób układu krążenia, takich jak udar niedokrwienny mózgu,
krwotok podpajęczynówkowy, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa 7.
Naukowcy, jako główną przyczynę karoshi podają dwa czynniki: nadmierne
godziny pracy oraz stres w miejscu pracy8. Oba czynniki mają bezpośredni związek
z uzależnieniem od pracy, czyli pracoholizmem.
Nie istnieje jedna powszechnie przyjęta i akceptowalna definicja pracoholizmu.
Naukowcy przyjmują dwa stanowiska – pracoholizm jako choroba, powodująca
negatywne skutki dla zdrowia człowieka oraz pozytywne angażowanie się w pracę,
jako cecha pozytywnie odbierana przez pracodawców. Badacze są zgodni
twierdząc, iż „pracoholizm jest kompulsywnym zaburzeniem zachowania” 9. Dla
celów niniejszej pracy, przyjęto następującą definicję zjawiska: „pracoholizm jest to
sposób funkcjonowania pracowniczego będącego skutkiem uzależnienia, tj.
zapotrzebowania na pracę, która stanowi istotny warunek dobrego samopoczucia
pracownika, a dowodem na istnienie przymusu pracy są sygnały „odstawienia”
w sytuacji abstynencji od pracy, manifestujące się trzema rodzajami zachowań: (a)
spędzanie czasu wolnego na czynnościach związanych z pracą zawodową; (b)
myślenie o pracy podczas przebywania poza miejscem pracy zawodowej; (c)
pracowanie ponad to, czego organizacja zatrudniająca oczekuje od swojego
pracownika. Na podkreślenie w tej definicji zasługuje to, że pracoholizm jest
traktowany jako sposób funkcjonowania pracowniczego, odróżniony od wypalenia
i zaangażowania w pracę”10.
Długotrwały pracoholizm jest przyczyną występowania negatywnych skutków,
potwierdzonych przez licznych badaczy. Negatywne skutki obejmują następujące
obszary: funkcjonowanie zawodowe (pracoholicy są bardziej narażeni na stres
w pracy, a tym samym są bardziej podatni na wypalanie zawodowe), funkcjonowanie
rodzinne (konflikty w relacjach z bliskimi), powstawanie niewłaściwych więzi
interpersonalnych w pracy oraz poza pracą (potrzeba kontrolowania
współpracowników), zdrowie fizyczne i psychiczne 11. Wśród zaburzeń zdrowia
fizycznego i psychicznego można wyróżnić bóle głowy i żołądka, zaburzenia lękowe,
depresję oraz zawał12. Ponadto, negatywnym skutkiem pracoholizmu jest

7

K. Takahashi, Human Resource Management. Working Hours (w:) The Japan Institute for Labour Policy
and Training Labor Situation in Japan and Its Analysis: General Overview 2015–2016, Tokyo 2016,
s. 103.
8
K. Der-Shin, Overwork, Stroke, and Karoshi-death from Overwork, Acta Neurol Taiwan. 2012, nr 21,
s. 54.
9
B. Dudek, Pracoholizm – szkodliwy skutek nadmiernego zaangażowania w pracę, Medycyna Pracy.
2008, nr 59, s. 249.
10
Tamże.
11
Tamże, s. 252-253.
12
M. Ostrowska, Pracoholizm – przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Bezpieczeństwo pracy.
2014, nr 12, s. 12.
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przepracowanie oraz wyczerpanie, które mogą doprowadzić do licznych chorób
kardiologicznych oraz somatycznych13.
Niemal wszystkie osoby zatrudnione, wykonująca obowiązki służbowe
w miejscu pracy, są narażone na stres. Szczególnie wysoki poziom stresu można
zaobserwować u osób cierpiących na pracoholizm 14. Pomimo powszechności
zjawiska, nie istnieje jedna jego definicja. Można przyjąć, iż stres jest to „zachwianie
równowagi pomiędzy zasobami lub możliwościami jednostki a wymaganiami
otoczenia”15. Pod wpływem stresu, jednostka przygotowuje się do odpowiedzi na
zagrożenie, w czasie której następuje aktywacja wszystkich układów wewnętrznych
człowieka. Podczas stresu dochodzi do zwiększenia wydzielania adrenaliny,
noradrenaliny i kortyzolu przez nadnercza oraz tyroksyny przez tarczycę 16.
Krótkotrwały stres w miejscu pracy nie jest uznawany za chorobę, nie powoduje
negatywnych skutków, jednak długotrwałe narażenie na stres związany z pracą
może prowadzić do zaburzenia zdrowia, wywołując m. in. „bóle mięśni karku, barków
oraz okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa, owrzodzenia układu pokarmowego
oraz bolesnych skurczów jelit, obniżenia odporności organizmu i związanych z nią
chorób infekcyjnych, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, choroby wieńcowej,
zawału mięśnia sercowego, depresji, nerwic, zwiększenia ryzyka zachorowania na
chorobę nowotworową”17. Stres zaburza homeostazę, czyli równowagę organizmu
człowieka18.
Osoby nazbyt zaangażowane w pracę, u których można zauważyć objawy
pracoholizmu, narażone są na nadmierne wydzielanie hormonów stresu.
W przypadku długotrwałego narażenia na stresory, może dojść do rozwinięcia
choroby, która w skrajnym efekcie może doprowadzić do śmierci. Aby zobrazować
jak niebezpieczne jest to zjawisko, przedstawione zostaną przykłady karoshi,
nagłośnione przez media.
Przykłady karoshi
Miwa Sado, 31-letnia reporterka japońskiej telewizji, po przepracowaniu 159
nadgodzin w miesiącu zmarła w wyniku nagłej niewydolności serca. Lokalny urząd
pracy w Tokio uznał, iż przyczyną śmierci było karoshi19.
24-letnia pracownica agencji reklamowej, Matsuri Takahashi, popełniła
samobójstwo wskutek załamania psychicznego po przepracowaniu 105 nadgodzin

A. Szydlik-Leszczyńska, Zagrożenia dla równowagi. Życie zawodowe a życie prywatne w kontekście
wymagań stawianych współczesnym pracownikom (w:) A. Spoz (red.): Roczniki Ekonomii i Zarządzania,
Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych.
Lublin 2017, tom 9, nr 3, s. 81.
14
Tamże, s. 82.
15
A. Grygorczuk, Pojęcie stresu w medycynie i psychologii, Psychiatria. 2008, nr 3, s. 114.
16
Państwowa Inspekcja Pracy, Czym jest stres? https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/stres-w-pracy/6421,czymjest-stres-.html (pobrano 25.02.2019 r.).
17
Tamże.
18
B. Pawlaczyk, Rola hormonów w regulacji homeostazy organizmu człowieka, Homines Hominibus.
2010, nr 6, s. 7.
19
A. Ma, This 31-year-old Japanese journalist died holding a phone after working 159 hours of overtime
in a month, https://www.businessinsider.com/japan-nhk-journalist-miwa-sado-died-after-working-159hours-overtime-2017-10?IR=T (pobrano 23.02.2019 r.).
13
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w miesiącu. W tym przypadku, oficjalną przyczyną śmierci również było karoshi,
a dokładniej samobójstwo w wyniku przepracowania, czyli karojisatsu 20.
Po przepracowaniu ponad 140 godzin nadliczbowych w miesiącu, Kenichi
Uchino, kontroler jakości w Toyota Motor Corporation zmarł w pracy, w wyniku
niewydolności serca w wieku 30 lat21.
Udar mózgu w wyniku przepracowania był przyczyną śmierci premiera Japonii
Keizo Obuchi22.
W roku 2016, 44-letnia anestezjolog zmarła podczas trwającego cztery doby
dyżuru w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie. Wstępną przyczyną zgonu był zawał
mięśnia sercowego23. W wyniku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę
Rejonową w Białogardzie, ustalono iż zgon nie był wynikiem przepracowania 24.
28-letnia lekarka rezydentka zmarła w szpitalu w Niepołomicach podczas
pełnienia kolejnego, 12-godzinego dyżuru. Przyczyna śmierci – niedokrwienna
martwica mięśnia sercowego, czyli zawał serca 25.
W Szpitalu Powiatowym we Włoszczowie, 59-letni chirurg zasłabł po 24godzinnym dyżurze. Pomimo natychmiastowo podjętej akcji reanimacyjnej oraz
hospitalizacji, w wyniku zawału mięśnia sercowego lekarz zmarł 26.
W styczniu 2018 r., 67-letni ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu zmarł pod koniec 24-godzinnego dyżuru. Wstępnie
ustalono, że lekarz zmarł z przyczyn naturalnych 27.
Niespełna kilka dni temu, media obiegła informacja o kolejnej śmierci lekarza
podczas pełnienia dyżuru. W Pleszewskim Centrum Zdrowia, 39-letni kardiolog
zmarł w ok. 40 godzinie dyżuru. Wstępną przyczyną zgonu była niewydolność
krążeniowo-oddechowa28.
Śmierć w wyniku nadmiernej pracy nie dotyczy wyłącznie lekarzy. 36-letni szef
marketingu, zatrudniony w polskim oddziale międzynarodowego koncernu
chemicznego, zmarł na zawał w dniu, w którym planował złożyć wypowiedzenie.
Z reguły pracował do godziny 20, miał niezliczoną ilość nadgodzin 29.
Analizując powyższe przypadki śmierci w Japonii oraz w Polsce, można
zaobserwować pewne prawidłowości. W obu krajach śmierć była efektem pracy
20

T. Uranaka, T. Kasai, Japan's Dentsu gets only small fine for overtime breaches despite outcry,
https://www.reuters.com/article/us-dentsu-overwork/japans-dentsu-gets-only-small-fine-for-overtimebreaches-despite-outcry-idUSKBN1CB0IS (pobrano 24.02.2019 r.).
21
Kyodo, Widow sues over 'karoshi' at Toyota, https://www.japantimes.co.jp/news/2005/07/23/national/widow-sues-over-karoshi-at-toyota/#.XHWrH1xKjDe (pobrano 26.02.2019 r.).
22
P. Mirski, Miasto, Masa, Maszyna: Shinya Tsukamoto i jego obsesje (w:) A. Kobylarek, A. Gil, A. Kozak
(red.): Ogrody nauk i sztuk. Debiuty 2010, Agencja Wydawnicza „ARGI” sc. Wrocław 2010, s. 321.
23
J. Roszkowski, Śmierć anestezjologa w Białogardzie. Kobieta pracowała od czterech dni [nowe fakty],
https://gk24.pl/smierc-anestezjologa-w-bialogardzie-kobieta-pracowala-od-czterech-dni-nowe-fakty/ar/10503420 (pobrano 25.02.2019 r.).
24
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sledztwo-ws-smierci-lekarki-na-dyzurze-umorzone-zmarla-wwyn,nId,2307202 (pobrano 20.02.2019 r.).
25
M. Banasik, Co było przyczyną śmierci 28-letniej lekarki z Niepołomic? https://gazetakrakowska.pl/cobylo-przyczyna-smierci-28letniej-lekarki-z-niepolomic/ar/12684573 (pobrano 20.02.2019 r.).
26
https://www.tvn24.pl/krakow,50/lekarz-zmarl-po-trwajacym-dobe-dyzurze-sledztwo-umorzone,897090.html (pobrano 21.02.2019 r.).
27
https://gazetakrakowska.pl/smierc-lekarza-po-24godzinnym-dyzurze-w-szpitalu-miejskim-w-sosnowcu/ar/12841680 (pobrano: 21.02.2019 r.).
28
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T. Molga, Karoshi po polsku, Wprost. 2011, nr 10, s. 56.
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ponad fizyczne możliwości przeciętnego człowieka. W Japonii, śmierć
z przepracowania jest uznawana za oficjalną przyczynę zgonów, rodziny zmarłych
mogą ubiegać się o odszkodowania z tego tytułu. Natomiast w Polsce, pomimo
nagłaśniania zdarzeń i prowadzonych śledztw, oficjalną przyczyną śmierci nigdy nie
jest przepracowanie. W Japonii karoshi zostało uznane za problem społeczny, który
dotyczył około 700 przypadków w przeciągu ostatnich kilku lat 30. Do walki ze
zjawiskiem przystąpił rząd, wprowadzając zmiany w przepisach administracyjnych
i reformy ustawodawcze, mające na celu poprawę świadomości społecznej
w zakresie warunków zatrudnienia31.
Podsumowanie
Powyższe przykłady ukazują, jak niebezpieczny może być pracoholizm.
W skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci. W Polsce jednak,
posługiwanie się sformułowaniem śmierć z przepracowania uznawane jest za
nadużycie. W przytoczonych przykładach, bezpośrednią przyczyną zgonów nie była
znacznie przekraczająca normy liczba przepracowanych godzin. Nadmierna praca
z całą pewnością przyczyniła się do pogorszenia stanu zdrowia. Negatywne skutki
pracoholizmu mogą dotknąć każdego, bez względu na zawód, jaki wykonują. Aby
zminimalizować negatywne następstwa uzależnienia od pracy oraz stresu, należy
odnaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym,
rozładować napięcie związane ze stresem, poprzez pasję, znalezienie czasu na
regenerację. Ważne jest obiektywne spojrzenie i indywidulna próba zmierzenia się
z problemem. W skrajnych przypadkach warto również skorzystać z pomocy
specjalisty, psychologa bądź psychoterapeuty.
Streszczenie
Szybkie tempo życia, wymogi rynku pracy, rozwój nowych technologii, rozwój
gospodarki opartej na wiedzy, groźba bezrobocia to główne czynniki, które
spowodowały zmianę w podejściu do pracy. Od pracowników wymaga się
dyspozycyjności, samodzielności, nowych umiejętności, kreatywnych rozwiązań.
W konsekwencji wzrastających oczekiwań wobec pracowników, obserwuje się
znaczne zaangażowanie w pracę, które z czasem może przerodzić się
w pracoholizm, a w skrajnym jego przypadku może doprowadzić do karoshi, czyli
śmierci z przepracowania. Karoshi jest zjawiskiem budzącym zainteresowanie
licznych badaczy, którzy jako przyczyny zjawiska wymieniają nadmierne godziny
pracy oraz stres w miejscu pracy.
Słowa kluczowe: karoshi, pracoholizm, stres, śmierć z przepracowania
Summary
Fast pace of life, requirements of the labor market, development of new
technologies, development of knowledge-based economy, threat of unemployment
are the main factors that have changed the approach to work. Employees are
required to be available, independent, new skills and creative solutions. As a result
of growing expectations towards employees, a significant involvement in work is
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observed, which may turn into workaholism with time, and in extreme cases it may
lead to karoshi, or death from overwork. Karoshi is a phenomenon that arouses the
interest of many researchers who, as the causes of the phenomenon, exchange
excessive hours of work and stress in the workplace.
Key words: karoshi, workaholism, stress, death from overwork
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Fundacja Inicjatyw Społecznych Odpowiedzialnych w Gdańsku
Mediatorka Gdańskiego Centrum Mediacji
ZABURZENIA REGULACJI EMOCJI A WYSTĘPOWANIE OBJAWÓW
SOMATYCZNYCH U CZŁONKÓW RODZINY W SYTUACJI ROZWODU
Wstęp
Doświadczenie straty jest przyczyną cierpienia człowieka. Rozpad rodziny to
czas, w którym wszystkim jej członkom, bez względu na przyczynę rozstania,
towarzyszy silne napięcie emocjonalne związane z utratą ważnych osób, miłości,
bliskości, bezpieczeństwa, nadziei, wspólnoty, a nawet sensu życia.
Rozpad tradycyjnej rodziny jest jednym z zagrożeń dzisiejszego świata. Główny
Urząd Statystyczny jako najczęstsze przyczyny rozwodów wymienia: niezgodność
charakterów, niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu,
nieporozumienia na tle finansowym, naganny stosunek do członków rodziny
i dłuższą nieobecność partnera 1. Badania par przeprowadzone przez K. Hahlwega
dotyczące komunikacji w związku, wskazują jednak, że komfort życia małżeńskiego
obniża się przede wszystkim w wyniku braku kompetencji w rozwiązywaniu
konfliktów i nieporozumień do których nieuchronnie dochodzi podczas wspólnego
życia2. Rozwód i jego konsekwencje destabilizują nie tylko życie rodziny, wpływają
także na dysfunkcję całych grup społecznych i kondycję państwa. Społeczeństwo
powinno mieć świadomość, iż rozpad rodziny, zanikanie naturalnych więzi może
przynieść tragiczne skutki dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Jest
zagrożeniem dla społecznego, zdrowotnego i emocjonalnego bezpieczeństwa
narodu3. Zmienia się tradycyjny podział ról damsko-męskich w rodzinie. Kształtuje
się nowy styl partnerstwa. Odzwierciedleniem trudu tworzenia się nowych form
współżycia jest między innymi rosnąca z roku na rok ilość rozwodów. Ludziom często
towarzyszy paniczny strach przed konfrontacją z własnymi emocjami, ale też
z emocjami i reakcją partnera stosującego przemoc na decyzję o odejściu. Jednym
z konstruktywnych rozwiązań pomocnych w wypracowaniu norm współistnienia lub
rozstania może okazać się poprawa kompetencji emocjonalnych, umiejętności
komunikacyjnych ludzi oraz wsparcie fachowców, osób neutralnych - pracowników
socjalnych, psychoterapeutów, mediatorów oraz przedstawicieli wymiaru
sprawiedliwości. Rozwód bywa czasem koniecznością zabezpieczenia członków
rodziny przed fizyczną i psychiczną przemocą, dążeniem do wprowadzenia
stabilizacji, bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego w rodzinie. Istotne
pozostają wówczas działania w określeniu zasad funkcjonowania wszystkich
członków rodziny po rozwodzie.
Przepisy prawne
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Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl (pobrano 12.02.2019 r.).
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Postępowania Cywilnego (KPC) oraz w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym
(KRO)4.
Art. 56. § 1. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego mówi: Jeśli między
małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia każdy z małżonków może
żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest
dopuszczalny, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich
dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego5.
Art. 58. § 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy
rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka
w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów
utrzymania i wychowania dziecka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku
orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo
przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków. Jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę
na jego opuszczenie
§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód
dokonać podziału majątku wspólnego6.
Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską7.
Art. 93. § 1. Władza rodzicielska przysługuje obydwojgu rodzicom 8.
Art. 95. § 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo
rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do
wychowania dziecka9.
Sprawy okołorozwodowe dotyczą rozwodu, ale też pojednania, separacji,
podziału majątku wspólnego, zabezpieczenia potrzeb rodziny oraz ustaleń planu
wychowawczego nad małoletnimi dziećmi obejmującego alimentację, ustalenia
miejsca zamieszkania dzieci, zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z drugim
rodzicem10. Zdarza się, że burzliwy przebieg postępowania rozwodowego generuje
powiązane z rozwodem sprawy karne. Dotyczą one przemocy domowej, nękania,
pobicia, zniesławienia, przywłaszczenia, zniszczenia mienia i innych11. Do Sądu
Okręgowego w Gdańsku wpłynęły w 2018 roku 4742 sprawy o rozwód i 104 sprawy
o separację12.
Komunikacja w rodzinie
Wieloletnie zgodne współżycie z drugą osobą jest ogromną wartością, ale też
trudnym wyzwaniem, wymaga codziennej, nieustannej komunikacji. Na jakość
związku wpływają przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą oraz ich zasoby
i umiejętności. John Gottman, światowej klasy badacz psychologii par, przez lata
obserwował sposób komunikacji w związkach. Zauważył, że na rozpad relacji
wpływają konkretne zachowania o pejoratywnym zabarwieniu. Zachowania te opisał
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, http://prawo.sejm.gov.pl (pobrano 16.02.2019 r.).
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w swej książce „Siedem zasad udanego małżeństwa.” Są nimi: krytyka, okazywanie
lekceważenia, deprecjacja oraz pogarda dla drugiej osoby. Nieuchronnym
następstwem stałego poniżania partnera jest wytworzenie się u niego postawy
obronnej. Może ono przyjąć formę ucieczki, rezygnacji, dysocjacji lub postawy
oskarżycielskiej. Podejmowanie walki lub ucieczka to reakcje typowe dla stresu13.
Jako terapeuci rozstających się par John i Julie Gottman przekonują, że otwarta
rozmowa o obserwacjach, myślach, uczuciach i potrzebach pozwala na wzajemne
zrozumienie i skuteczne rozwiązywanie problemów dnia codziennego. Wyodrębnili
dwa fundamenty dobrego małżeństwa. Pierwszym z nich jest podstawowy rodzaj
życzliwości i sympatii do drugiej osoby, który pozwala wymieniać poglądy bez
odczuwania wrogości. Drugim, ciekawość i chęć poznania partnera, zauważania
i reagowania na to, co jest dla niego ważne. Jeśli w związku zabraknie życzliwości
i zauważenia, szanse na jego przetrwanie maleją. W takiej sytuacji terapeuta,
mediator lub przyjaciel może okazać się jedyną osobą skłonną wysłuchać potrzeb
i wesprzeć w poczuciu osamotnienia i bezradności14,15.
W związkach, w których miłość była obecna, rozstanie wywołuje silne emocje,
bywa bolesne, warto jednak pamiętać, że związek nie rozpada się nagle, z dnia na
dzień. Decyzja o rozstaniu jest podejmowana w wyniku narastania rozczarowania,
frustracji i utraty złudzeń. Czas rozpadu związku w krajach kultury europejskiej trwa
około dwóch lat16. Wpływają na niego, oprócz osobistych, względy społeczne,
ekonomiczne i kulturowe. Rozpadowi często towarzyszy poczucie krzywdy, które
może przerodzić się w słowną lub czynną agresję i chęć zemsty17. Ludzie
przygnieceni problemami z którymi sobie nie radzą, zaczynają odczuwać wstyd
i podejmują działania agresywne przynoszące tymczasową ulgę i chwilowe poczucie
sprawstwa. Brak biologicznego wyładowania doprowadza jednak do powtarzania się
cyklu wstydu i przemocy. System nerwowy pozostaje pobudzony i człowiek dąży do
jedynej ulgi jaką zna, kolejnych aktów agresji18. Świadomi partnerzy decydują się na
udział w terapii par, terapii uzależnień, indywidualnej psychoterapii lub mediacji,
wiedząc, że podczas wiru zdarzeń nie zapanują nad emocjami samodzielnie.
W wielu związkach ludzie podejmują kroki by uspokoić emocje towarzyszące
rozstaniu lub uzdrowić rozpadającą się relację19. Taka decyzja jest istotna, ponieważ
członkowie rodziny poddani ogromnym napięciom nie zawsze potrafią zapanować
nad emocjami i podejmują skrajne autoagresywne i agresywne zachowania. Nie są
one normą, dotyczą głównie ludzi z deficytami emocjonalnymi, które w sytuacji
stresowej są dodatkowym obciążeniem20.
Emocje, uczucia, potrzeby
Termin „emocja” wywodzi się z łacińskiego czasownika „motere” i oznacza
M. McKay, K. Paleg, Związek wolny od złości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Sopot 2014,
s. 64.
14
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poruszenie. W połączeniu z przedrostkiem „e” wskazuje na ruch skierowany ku
czemuś lub komuś. Wszystkie emocje wyrażają gotowość człowieka do działania,
są bodźcem do podejmowania określonych zachowań. W swym pierwotnym
znaczeniu służyły ratowaniu lub podtrzymaniu życia. Dziś wpływają na zachowania
interpersonalne człowieka oraz jego psychiczną i zdrowotną kondycję21.
Istotna wydaje się różnica pomiędzy uczuciem a emocją. Wiliam James,
amerykański filozof, psychofizjolog oraz współczesny portugalski profesor António
Rosa Damásio skupiają się na relacji między emocjami, uczuciami, a mechanizmami
zachodzącymi w mózgu związanymi z ich powstawaniem. Ten mechanizm to:
postrzeganie faktu, percepcja myślowa, która niesie ekspresję cielesną i dalej
powoduje powstanie emocji jako efektu myślowego22.
Statyczne, pasywne uczucia wynikają z myślenia i niosą ważną informację
o niezaspokojonych potrzebach człowieka. Emocja to uczucie wyrażone przez
świadomą lub nieświadomą reakcję, dynamiczna odpowiedź na rzeczywistość.
Oznacza to, iż celem każdego podjętego przez człowieka działania jest chęć
zaspokojenia własnych potrzeb23.
Znaczenie rozpoznania uczuć i potrzeb wyjaśnia M. Rosenberg, twórca
„Porozumienia bez przemocy” w czterech krokach empatycznej komunikacji24.
Pierwszy z nich to fakt, czyli zdarzenie, które ma miejsce. Częstym problemem jest
nieumiejętność rozróżniania faktu od jego interpretacji i oceny, wynikająca
z nawykowego, stereotypowego myślenia. Drugi krok polega na identyfikacji uczucia
wynikającego z myślenia o sytuacji. Utrudnieniem rozróżnienia jest brak kompetencji
emocjonalnych. Pozwalają one na ocenę natężenia uczuć, łączenia uczuć prostych
w złożone, rozróżnianie uczuć rzekomych, które mylone są z uczuciami, lecz
w istocie są założeniami i ocenami (czuję się oszukana - zakładam, że mnie
oszukujesz) oraz wynikających z myślenia (czuję się winna - myślę, że cię
skrzywdziłam). Pomocny jest w tym zasób słów, jakim dysponuje człowiek. Uczucie
wynikające z postrzegania faktu jest informacją o niezaspokojonej potrzebie. Jej
rozpoznanie to krok trzeci. Prośba, krok czwarty, to planowanie działania, których
celem jest zaspokojenie potrzeby. Odróżnienie jej od strategii nie jest proste,
wymaga przemyślenia z jakiego powodu podejmowane jest działanie. Odpowiedź
bywa często niewygodna. Rosenberg twierdzi, że na poziomie potrzeb nie ma
konfliktów, dochodzi do nich na poziomie strategii, konkretnego działania
nieuwzględniającego potrzeb drugiego człowieka25.
Zalecana przez M. Rosenberga metoda opisuje model, w którym prawidłowy
przebieg procesu regulacji emocji przywraca i utrzymuje ich harmonię:
1. człowiek w związku z bodźcem doświadcza wzbudzonej emocji i odczuwa
ją;
2. włącza ocenę poznawczą, która pomaga w werbalizacji i analizie emocji;
3. rozpoznaje przyczynę jej powstania w mającym miejsce zdarzeniu;
4. identyfikuje uczucia wynikające z dokonanej oceny zdarzenia;
5. rozpoznaje potrzebę, której zaspokojenie jest zagrożone przez
D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media rodzina. Poznań 1997, s. 27.
A. Rosa Damásio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Rebis. Poznań 2013, s. 151-153.
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doświadczaną sytuację;
6. podejmuje adekwatne i świadome działania w celu zadbania o rozpoznaną
potrzebę26.
Aleksytymia
Jedną z przyczyn zakłóceń regulacji emocji może być aleksytymia. Pojęcie jest
dość nowe, powstało w latach siedemdziesiątych XX wieku i połączyło w całość
życie emocjonalne człowieka, sferę poznawczą oraz motoryczno-behawioralną wraz
z jego fizjologią27.
Aleksytymia opisuje deficyty w doznawaniu, rozpoznawaniu i nazywaniu
stanów emocjonalnych. Sifneos - twórca, wyodrębnił podstawowe kryteria
pozwalające ją rozpoznać:28
 trudność w rozpoznaniu emocji zarówno własnych jak i cudzych;
 brak werbalizacji emocji;
 nieumiejętność rozróżnienia stanu emocjonalnego od fizycznego doznania
w ciele
 skłonność do koncentrowania się na zewnętrznych wydarzeniach w wyniku
braku dostępu do wewnętrznych przeżyć.
Etiologia aleksytymii do dziś nie jest całkowicie rozpoznana. Problemy
z identyfikacją emocji mogą mieć różne przyczyny. Jedną z nich są braki związane
z nieokazywaniem emocji, odrzuceniem i chłodem emocjonalnym w rodzinie,
mającym miejsce we wczesnym dzieciństwie29.
Rozwód, rozumiany jako sytuacja wysoce stresogenna, zagrażająca utratą
poczucia bezpieczeństwa, przynosi duże napięcie emocjonalne. Może powodować
nasilenie poziomu aleksytymii u rodziców lub być źródłem jej powstania u dzieci.
U rodziców może wpływać na uaktywnienie mechanizmów obronnych ego
wypracowanych w dzieciństwie. Dzieci, które nie obserwują prawidłowych wzorców
ekspresji emocjonalnej u opiekunów, tworzą własne reakcje obronne, takie jak
ściśnięcie, zaprzeczenie i dysocjacja lub automatycznie powielają zachowania
rodziców. Obecne w dzisiejszej kulturze przekonanie, iż nieokazywanie emocji to
bohaterstwo odczytywane jako wewnętrzna siła, wyrządza ludziom wielką
krzywdę30.
Wiedza na temat wpływu zakłóceń w przetwarzaniu pobudzenia
emocjonalnego na stan psychiczny i zdrowotny oraz na jakość podejmowanych
decyzji życiowych, może okazać się kluczowa dla funkcjonowania i kondycji
psychofizycznej członków rodziny. Odcięcie się od bolesnych przeżyć bywa często
jedynym znanym sposobem, lecz nie przynoszącym dobrego trwałego
rozwiązania31.
Aleksytymia nie jest konstruktem homogennym, może występować jako cecha
M. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Czarna Owca. Warszawa 2012, s. 159.
E. Jackowska, Zrozumieć aleksytymię DOI: https://doi.org/10.25121/MR. 2018.21.2.139 (pobrano
23.01.2019r.).
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lub stan. Jako stan jest zależna od depresji, lęku, napięcia wynikającego
z przeżywanego stresu. Potwierdzeniem takiego założenia są wyodrębnione dwa
typy aleksytymii: typ I oraz typ II32.
1) W typie I braki dotyczą świadomości pobudzenia emocjonalnego i niskiej
sprawności w rozpoznawaniu emocji. Ten typ jest prawdopodobnie
uwarunkowany biologicznie.
2) W typie II zachowana zostaje zdolność doświadczania emocji, deficyt
dotyczy tylko funkcji poznawczych. Ten typ jest prawdopodobnie związany
z trudnymi przeżyciami i traumą33.
Taki podział pozwala na wysunięcie założenia, iż uwolnienie od napięcia
związanego z trudnymi przeżyciami i traumą pozwoli na powrót do względnej
sprawności w rozpoznawaniu emocji oraz przywrócenie lub wprowadzenie
poprawnych wzorców reakcji emocjonalnych. Założenie wynika z faktu, że
umiejętność reprezentacji emocji umożliwia ocenę, analizę własnej reakcji
emocjonalnej na wydarzenia zewnętrzne i wewnętrzne doznania. Ocena pozwala na
werbalizację i komunikowanie emocji drugiemu człowiekowi.
Komunikacja werbalna pozwala zatem regulować stany afektywne i wskazuje
na powiązania somatyzacji z aleksytymią. Podczas rozpadu związku oraz
postępowania rozwodowego partnerzy używając wobec siebie słów będących
oskarżeniami, pretensjami, zarzutami, powodują wzajemny wzrost napięcia. Przy
braku kompetencji emocjonalnych funkcje poznawcze zostają zablokowane. Bez
elementu pozytywnej lub neutralnej werbalizacji i komunikacji, skumulowane
napięcia w ciele przeniosą się na doznania somatyczne lub spowodują gwałtowne,
niekontrolowane reakcje behawioralne34.
Organizm odpowiada na sytuację zagrożenia wysokim stopniem pobudzenia
ciała. Doświadcza ono ściśnięcia i zawężenia percepcji. System nerwowy skupia się
na uniknięciu lub na zwalczeniu niebezpieczeństwa. Zmienia się oddech, tonus
mięśniowy i postawa ciała. Naczynia krwionośne w skórze, kończynach i trzewiach
kurczą się by więcej krwi płynęło do mięśni przygotowując je do obrony. Świadomość
dążąc do podwyższenia czujności zawęża się skupiając uwagę na zagrożeniu35.
Ratunkiem może być nazwanie uczuć partnerów przez osobę trzecią - terapeutę lub
mediatora, który werbalizując je zmniejsza napięcie emocjonalne przynosząc
stronom ulgę psychiczną. Układ wegetatywny człowieka stanowi, obok układu
somatycznego, część układu nerwowego. To on nadzoruje pracę narządów
wewnętrznych i przemianę materii. Działanie układu jest mimowolne, oparte
o odruchy. Można je zaobserwować jako formę pobudzenia w sytuacji narażenia
człowieka na silnie stresujący bodziec lub formę uspokojenia po ustaniu działania
bodźca. Człowiek ma szansę doświadczyć swoich prawdziwych uczuć, jeśli jego
ciało zostanie uwolnione od silnego napięcia. Wynikiem tego uwolnienia jest
przywrócenie równowagi emocjonalnej i fizjologicznej36.
32
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W sytuacji rozwodu członkowie rodziny odczuwają napięcie emocjonalne
przynoszące niepokój i nadmierną nerwowość. Mają trudności w odprężaniu się,
doświadczają zmęczenia i znużenia bez wyraźnej przyczyny oraz braku energii do
działania. Rezygnują z podejmowania zadań i realizacji wcześniejszych planów,
mają też tendencję do nadmiernej drażliwości w relacjach interpersonalnych. Sądzą,
iż są niesprawiedliwe oceniani przez partnera, nieustannie bronią swojego punktu
widzenia przez co doświadczają poczucia bezradności i wyczerpania. Narasta
w nich frustracja wynikająca z myślenia, że posiadane zasoby przerastają stawiane
przez sytuację rozwodową wymagania. Dodatkowo intra-psychiczny, wewnętrzny
stres nasila obawy o utratę rodziny, miłości, wspólnoty, wzbudza lęk i osłabia
zdolność do wiary w możliwość zaspokojenia własnych potrzeb oraz wzmaga
tendencję do rezygnacji z podejmowania dialogu37. Stres wpływa nie tylko na nasze
stany emocjonalne i mentalne, ale również na nasze zdrowie fizyczne. Brak
organicznego powodu choroby fizycznej może wskazywać na psychosomatykę.
Silny stres może zaburzać postrzeganie, mowę, słuch, spowodować paraliż nóg
i rąk, wywoływać bóle karku i kręgosłupa. Wywoływać chroniczny zespół zmęczenia,
migrenę, zapalenie oskrzeli, astmę, problemy gastryczne i wiele innych. Narządy
i układy kumulują niewyładowaną energię. Ta dążąc do wyładowania używa do tego
celu każdego dostępnego aspektu naszej fizjologii38.
Mediacja
Z. Freud w 1893 roku pisał: „trauma znikała natychmiast i trwale, gdy udało się
ujawnić wspomnienie zdarzenia, które ją wywołało i ożywić towarzyszące mu
emocje, oraz gdy pacjent opisał to zdarzenie i nazwał swoje emocje”39. Sytuacja
zatem może ulec poprawie, gdy człowiek zostanie wysłuchany, a jego potrzeby
zauważone. Rozpoznane i wyrażone uczucia ożywiają układ limbiczny i w rezultacie
fizjologia człowieka ma szansę się zmienić. Szansa na zmianę zostaje utracona, gdy
trudnym przeżyciom towarzyszy niezrozumienie i milczenie40. Używając do
komunikacji z innymi słów dotyczących opisu własnych doświadczeń otwieramy
drogę do bycia zauważonym, do odnajdywania wspólnych potrzeb, a dzięki temu
pomagamy tworzyć, odbudowywać i wzmacniać więzi41. Stres, a nawet traumę
towarzyszącą rozstaniu można uleczyć poprzez empatyczną i fachową rozmowę.
Funkcję pośrednika i wyraziciela emocji dzięki współodczuwaniu, empatii
i właściwemu doborowi słów może pełnić w imieniu i na rzecz rozwodzącego się
aleksytymika mediator lub terapeuta. Pojęcie mediacji pochodzi od łacińskiego
słowa medium, czyli pośrednik 42.
Nierozpoznane i niewyciszone emocje oraz brak nadziei na rozwiązanie
zaostrzają konflikt, odcinają partnerów od logicznego i świadomego myślenia.
Mediator podczas spotkania pełni rolę filtra zatrzymującego słowną agresję,
przekształcając ją w neutralne komunikaty. Wspiera obydwu partnerów w rozwodzie
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i pełni rolę tłumacza emocji. Do pewnego stopnia może wyrażać i legitymować
emocje partnerów, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i spełniając rolę
terapeutyczną43.
Stosując
techniki
aktywnego
słuchania:
parafrazę,
klaryfikację,
odzwierciedlając emocje i uczucia stron, dokonując przeformułowania zarzutów
i oskarżeń w potrzeby, pomaga dotrzeć stronom do uczuć i potrzeb własnych, ale
także do uczuć i potrzeb partnera oraz dziecka44. Tworząc atmosferę umożliwiającą
wzajemne wypowiedzenie i usłyszenie argumentów oraz ich zrozumienie mediator
może doprowadzić zainteresowanych do rozwiązania konfliktu. Właściwie użyte
słowa są podstawowym narzędziem stosowanym w empatycznej komunikacji,
terapii i mediacji. Mediacja naprawcza, dzięki kontaktowi z własnymi uczuciami
i potrzebami oraz uczuciami i potrzebami drugiego człowieka, rozładowuje napięcie
i przygotowuje grunt do wypracowania konstruktywnych rozwiązań45. Rolą
mediatora jest obniżenie wzajemnych napięć i nakłonienie ich do zmiany punktu
widzenia. Zdarza się, że jednej lub dwóm stronom brakuje woli pojednania. Nie
zawsze stronom udaje się znaleźć wspólne, dobre rozwiązanie konfliktu.
Empatyczną pomocą jest wówczas zauważenie towarzyszącego im bólu46. Rozpad
rodziny przynosi trudne do podjęcia decyzje, często będące źródłem konfliktów.
Mogą to być ustalenia dotyczące sprzedaży domu, podziału wspólnego dorobku,
wysokości alimentów, zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Brak
konstruktywnego dialogu powoduje eskalację konfliktu.
Konflikt
Według Friedricha Glasa konflikt, bez wsparcia profesjonalisty, przechodzi od
fazy ukrytej przez kulminację do fazy jawnej kończąc się na zerwaniu relacji.
Dziewięć faz konfliktu wyraźnie określa etapy narastania wrogości. W pierwszych
trzech fazach, gdy strony wykazują wolę dialogu możliwa jest wygrana obydwu stron
konfliktu. W następnych trzech fazach, gdy niechęć narasta, możliwa jest już
wygrana tylko jednej ze stron. W trzech ostatnich fazach strony konfliktu są
zorientowane na atak, pragną by partner poniósł dotkliwą stratę nie licząc się
z własnymi kosztami. Przynosi to przegraną obu stronom. Poziomy zaostrzenia
sporu postępują stopniowo, rozwijają się w czasie. Osoba neutralna jaką jest
mediator może mieć znaczący wpływ na przebieg rozmów poprzez świadome
zarządzanie dynamiką konfliktu47.
W rozwodzie zarówno osoba z aleksytymią, osoby z niskimi kompetencjami
emocjonalnymi oraz osoby poddane długotrwałemu stresowi wymagają
zwiększonego zaangażowania i świadomości mediatora. Ekspresyjność osoby
aleksytymicznej charakteryzuje się niższym natężeniem emocji pozytywnych takich
jak radość i entuzjazm oraz wyższym natężeniem emocji negatywnych takich jak
przygnębienie i smutek. Osoby te gorzej radzą sobie ze stresem, posiadają niewiele
konstruktywnych mechanizmów prowadzących do rozwiązywania problemów. Mają
mniejsze zaufanie do własnych działań i niższą niż u osób niealeksytymicznych
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samoocenę. Przeważa u nich unikowy styl radzenia sobie ze stresem i niższa
tendencja do poszukiwania wsparcia społecznego48.
Sprawa rozwodowa jest rozstrzygana przed sądem. W Polsce mediacja jest
dobrowolna, strony mogą zgłosić się do mediacji prywatnej lub skorzystać ze
skierowania sędziego. Brak zgody jednej ze stron na udział w mediacji skutecznie ją
blokuje. Podczas postępowania sądowego strony zwykle korzystają z pomocy
adwokatów. Wsparcie adwokata może generować dodatkową agresję. Dzieje się to
w sytuacji, kiedy prawnik za wszelką cenę pragnie wygrać sprawę dla klienta. Ale
także poprzez używanie prawniczego języka, którego konwencja jest często
niezrozumiała dla stron, wywołując niezrozumienie, lęk lub złość49.
Osoba z nasilonym poziomem aleksytymii unika wsparcia wymagającego
zaangażowania emocjonalnego i wybiera reprezentację urzędową, formalnoprawną. Partner i dziecko osoby aleksytymicznej reagują wrogością lub żalem, nie
rozumiejąc wyborów drugiego rodzica, wynikających z istoty zakłóceń w regulacji
emocjonalnej. Odczytują deficyt personalnie jako brak akceptacji, chęci dialogu
i odrzucenie. Obligatoryjność mediacji naprawczej w oparciu o metodę
„porozumienia bez przemocy” mogłaby sprawić, iż osoby te niejako z „urzędu”
doświadczyłyby empatii, współodczuwania i zrozumienia. Uzyskałyby zastępstwo
w werbalizacji własnych uczuć, a ich partnerzy mieliby szansę usłyszeć o uczuciach
i potrzebach małżonka z „ubogą ekspresją emocjonalną”50.
Objawy somatyczne
Brak inicjatywy w szukaniu pomocy może być wynikiem aleksytymii
i powodować dalsze następstwa. Napięcia wywołane negatywnymi bodźcami
emocjonalnymi przekształcają się w skargi somatyczne, stanowiąc psychogenne
podłoże objawów somatycznych. Kłopoty z rozpoznaniem symptomów cielesnych
prowadzą do dalszego pogarszania się sytuacji. Potencjalne zagrożenia takie jak:
obniżenie standardu życia, porzucenie fizyczne, psychiczne i emocjonalne,
manipulacja np. używanie dziecka jako broni do walki z drugim rodzicem,
doświadczanie przemocy, znęcania się lub bycie świadkiem przemocy,
parentyfikacja, mogą być przyczyną podejmowania zachowań destrukcyjnych lub
autodestrukcyjnych oraz skutkować pojawianiem się objawów somatycznych51.
Głównym zadaniem mediacji jest poprawa jakości komunikacji pomiędzy
stronami, nie mniej ważne są jej korzyści pośrednie. Wprowadzenie pozytywnych
komunikatów wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa i w konsekwencji obniża
napięcie emocjonalne52. Odróżnienie doznań somatycznych od emocjonalnych jest
dla aleksytymika zadaniem trudnym. Spowodowane jest przypuszczalnie deficytem
w funkcji układu parasympatycznego, co dodatkowo obciąża organizm. Psychiczne
straty aleksytymika to mniejsze zdolności adaptacyjne, predyspozycja do
izolacjonizmu społecznego, ale też zagrożenia zdrowia somatycznego. Terapeuci,
psychologowie, psychiatrzy zachęcają do prowokowania zmian w sferze
poznawczej. Według nich artykułowania stanów uczuciowych i odróżniania stanów
emocjonalnych od doznań somatycznych można, i należy się uczyć. Bóle głowy,
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brzucha, kręgosłupa, złe samopoczucie fizyczne są odzwierciedleniem napięcia
wynikającego z pobudzenia fizjologicznego, dla którego nie ma ujścia w świadomie
przeżytej reakcji emocjonalnej53.
Podsumowanie
Udrożnienie komunikacji to główne zadanie mediacji. Zachowania
autoagresywne, agresywne, psychosomatyczne objawy występujące u członków
rodziny w sytuacji rozwodu nie są łączone ze stresującą sytuacją. Cena braku
kontaktu z własnymi uczuciami pozostaje niezauważana. Poziom aleksytymii może
wpływać na brak trwałości związków małżeńskich i przebieg rozwodu. Warto
wkładać wysiłek w wypracowanie kultury rozstania w rozwodzie, dzięki niemu więzi
z byłym partnerem, dziećmi, dalszą rodziną mają szansę być zachowane.
Indywidualne kompetencje emocjonalne stron nie są gwarancją uniknięcia stresu.
Łagodzić go może empatyczna, neutralna osoba trzecia – mediator. Dodatkowo
warto wziąć pod uwagę edukacyjną i prozdrowotną rolę mediacji.
Streszczenie
Aleksytymia jest mechanizmem wytworzonym w celu radzenia sobie z trudnymi
przeżyciami. Charakteryzuje się trudnością w rozpoznaniu własnych i cudzych
emocji, brakiem ich werbalizacji i nieumiejętnością rozróżniania stanu pobudzenia
emocjonalnego od fizycznych doznań w ciele. Sifneos, twórca pojęcia połączył życie
emocjonalne człowieka ze sferą poznawczą, motoryczno-behawioralną
i fizjologiczną. Deficyty emocjonalne i poznawcze decydują o sposobie budowania
i funkcjonowania relacji interpersonalnych aleksytymika, a tym samym wpływają na
jakość jego życia. Skumulowane i nieprzetworzone emocje w formie napięcia w ciele
mogą przenosić się na doznania somatyczne i być podłożem psychosomatycznych
objawów. Mogą też powodować gwałtowne, niekontrolowane reakcje behawioralne.
Skutkiem mogą być trudności w relacjach małżeńskich doprowadzające do rozwodu
oraz problemy zdrowotne występujące u członków rodziny.
Słowa kluczowe: regulacja emocji, aleksytymia, rozwód, komunikacja,
mediacja, objawy psychosomatyczne, autoagresja
Summary
Alexithymia is a mechanism created to deal with difficult experiences. It is
characterized by the difficulty in recognizing one’s and others’ emotions, the lack of
their verbalization and the inability to distinguish the state of emotional stimulation
from physical sensations in the body. Sifneos, the creator of the concept, combined
the emotional life of man with the cognitive, motor-behavioral and physiological
spheres. Emotional and cognitive deficits determine the way of building and
functioning of interpersonal relations of alexithymic, and thus affect the quality of life.
Cumulated and unprocessed emotions in the form of tension in the body can transmit
to somatic sensations and be the basis of psychosomatic symptoms. They can also
cause violent, uncontrolled behavioral reactions. The result may be marital difficulties
leading to divorce and health problems of family members.
Key words: emotion regulation, alexithymia, divorce, communication,
mediation, psychosomatic symptoms, autoimmunity
P. Levine, Obudźcie tygrysa... s. 149.
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WPŁYW ZDARZEŃ TRAUMATYCZNYCH NA FUNKCJONOWANIE ŻOŁNIERZY
PO POWROCIE Z MISJI ZAGRANICZNYCH
Wstęp
Zaangażowanie Polski w misje zagraniczne stanowi jeden z ważnych
elementów obecnej strategii obronności kraju i wynika ze zobowiązań członka
największego sojuszu wojskowego – Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).
Pokojowe misje wojskowe są niezwykle złożonymi przedsięwzięciami pod wieloma
względami, a stosunkowo mało zbadaną kwestią są aspekty psychologiczne
i społeczne – tymczasem koszty ponoszone przez żołnierzy i rodziny są ogromne
i trudne do zidentyfikowania. Niemniej nagłośnione medialnie przypadki kierują
uwagę na konsekwencje misji zagranicznych. Wśród nich należy zwrócić uwagę na
PTSD – zespół stresu pourazowego, będący zaburzeniem psychicznym z grupy
lękowych, a którego źródłem jest głębokie przeżycie traumatycznego zdarzenia.
Może ono stanowić poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia, a przy tym istotnie
wpływa na najbliższe środowisko weteranów misji. Pełnienie służby wojskowej
pociąga za sobą ekspozycję na różne trudne i niebezpieczne sytuacje: obrazy
rozległych strat wojennych, realne obcowanie ze śmiercią, wręcz permanentne
poczucie zagrożenia i bezradność – to przykłady sytuacji, które w sposób
szczególny wywierają wpływ na psychikę żołnierzy. Nie na wszystkie okoliczności
można przygotować się poprzez udział w szkoleniach wojskowych. W efekcie stres,
potęgowany rozłąką z bliskimi, może być czynnikiem głęboko ingerującym
w psychikę żołnierzy. Należy przy tym podkreślić, iż sytuacje psychotraumatyzujące,
często towarzyszące żołnierzom w trakcie służby poza granicami Polski mogą – jako
silne bodźce stresogenne – wywoływać rozmaite mechanizmy adaptacyjnokompensacyjne oraz oddziaływać na stan emocjonalny i zachowanie, w tym na
występowanie zaburzeń po stresie traumatycznym w warunkach operacyjnobojowych. Często utrzymują się one przez długi czas, zwłaszcza w sytuacjach, gdy
żołnierze nie otrzymają fachowej pomocy. Dodatkowo nakłada się na to
niezrozumienie ze strony otaczającego środowiska. Jednym z najpoważniejszych
problemów, jakie dotykają żołnierzy powracających z misji zagranicznych jest zespół
stresu pourazowego, który w świetle wyników badań dotyczy nawet co dziesiątego
weterana. Odrębną kwestią jest kondycja psychiczna rodzin żołnierzy – zagadnienie
współprzeżywania PTSD jest praktycznie niezbadane. Zdarza się, iż dochodzi do
poważnych kryzysów rodzinnych, a nawet rozpadu rodzin. Cena za udział w misjach
– z perspektywy żołnierzy – jest więc wysoka. Coraz częściej postuluje się, aby
zorganizować odpowiedni system wsparcia dla weteranów misji, obejmując nim
również członków rodzin, aby ułatwić ponowne zaadaptowanie się w kraju żołnierzy
powracających z misji. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu zdarzeń
traumatycznych na funkcjonowanie żołnierzy po powrocie z misji zagranicznych.
Rzeczpospolita Polska aktywnie bierze udział w działaniach społeczności
międzynarodowej zmierzających do zapewnienia pokoju, a istotną ich częścią są
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misje zagraniczne. Uczestnictwo w nich żołnierzy Sił Zbrojnych RP pociąga za sobą
potrzebę zwrócenia uwagi na aspekt ich trudnych doświadczeń, które mogą
powodować liczne trudności z ponowną adaptacją w społeczeństwie po powrocie
z misji. Traumatyczne zdarzenia i permanentny stres w warunkach operacyjnobojowych wywołują konsekwencje, które mogą prowadzić do problemów rodzinnych
i w życiu społecznym. Dlatego niezbędne jest podejmowanie odpowiednich działań
profilaktycznych, które zniwelują te problemy.
Stres jako czynnik wpływający na zachowania żołnierzy podczas misji
zagranicznych
W literaturze przedmiotu stres określany jest jako charakterystyczna reakcja na
bodźce płynące z otoczenia. Pojęcie ,,stresu” było powszechnie stosowane już od
początku XX w1. Do dzisiaj jednak jednoznaczne zdefiniowanie tego terminu jest
niezwykle trudne, z uwagi na liczne kontrowersje, które mu towarzyszą. Należy
zaznaczyć, iż w pracach psychologicznych samo pojęcie stresu na przełomie XIX
i XX w. rozumiano jako ,,obciążenie” 2. Badacz W. Cannon po raz pierwszy opisał
stres jako psychofizjologiczną reakcje na zewnętrzne bodźce, do których zaliczył
czynniki emocjonalne i fizyczne. Ponadto, wprowadził on także takie pojęcia jak:
,,krytyczny poziomu stresu”, ,,stres chroniczny” (działa w ciągu długiego czasu) oraz
„stres incydentalny” (stres intensywny, lecz krótkotrwały)3. Z kolei według definicji H.
Selye stres jest ,,(…) nieswoistą reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu
wymagania”. Zgodnie z powyższym, stres przejawia się we wszelkich zaburzeniach
funkcjonowania organizmu, które spowodowane są przez niesprzyjające
determinanty zewnętrzne4. Wydaje się zasadne stwierdzenie, że stres jest zespołem
zmian fizjologicznych o charakterze przystosowawczym, które służą obronie
organizmu. Natomiast według C. Coopera i R. Payne’a stres jest brakiem równowagi
między wymaganiami a możliwościami odpowiedzi w warunkach, w których
nieodpowiednie spełnienie wymagań ma istotne konsekwencje 5. Na potrzeby
niniejszego opracowania należy stwierdzić, iż studia nad stresem skupiały się
przede wszystkim na trzech poniżej wymienionych zagadnieniach6:
 stres jako zmienna zależna, czyli reakcja – w tym wypadku stres jest reakcją
na bodziec, którym może być niepokojąca sytuacja lub otoczenie, np.
zmianowa praca, szkodliwe środowisko; reakcje na stres mogą być
fizjologiczne, psychologiczne bądź behawioralne,
 stres jako zmienna niezależna, czyli bodziec – stres postrzegany jest jako
zjawisko niezwiązane z samą jednostka, bez wpływu na jej doświadczenia
czy postrzeganie; stres w tym wypadku rozumiany jako negatywny czynnik,
który pochodzi ze środowiska,
 stres jako zmienna współzależna, czyli wzajemne oddziaływanie – w tym
podejściu podkreśla się wagę sposobu postrzegania i reagowania jednostki
na sytuacje, w których się znalazła.
1

W.B. Cannon, Changes In Pain, Hunger; Fear and Rage. An Accom of Recent Research into the
Function of Emotional Excitement, New York 1929.
2
J. Terelak, Stres psychologiczny, Warszawa 1995, s. 35.
3
Ibidem, s. 36.
4
H. Selye, Stres okiełznany, Warszawa 1977, s. 76.
5
C.L. Cooper, R. Payne, Causes, Coping and Consequences of Stress at Work, New York 1988.
6
M.K. Grzegorzewska, Różnorodność w interpretacji problematyki stresu, Kraków 2007, s. 124.
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Model „stres jako reakcja” – opierając się na reakcji, należy jednocześnie do
kategorii zmiennych zależnych. Według S. Fisher „(…) można wywnioskować, iż
dana jednostka została poddana czynnikom stresującym, tylko jeśli oznaki napięcia
są obecne”7. Rozpatrując model „stres jako bodziec”, należy wskazać, że już w V w.
p.n.e. Hipokrates twierdził, że wewnętrzne środowisko warunkuje cechy
charakterystyczne dla zdrowia i choroby. W takim podejściu łączy się zatem zdrowie
i choroby w pewnych warunkach w wewnętrznym środowisku jednostki. Według tego
modelu, szkodliwe cechy obserwowane w środowisku mają zły wpływ na jednostkę,
czego konsekwencją są negatywne zmiany w jej funkcjonowaniu. Występujący
poziom i typ napięcia zależy od danej jednostki oraz od czasu trwania i natężenia
napięcia. S. Fisher twierdzi, że: ,,(…) zakłada się, że stres jest warunkiem
środowiska, zaś samo środowisko może być fizyczne bądź fizjologiczne” 8. Według
H. Selye stresu nie powinno się automatycznie wiązać z czymś negatywnym,
ponieważ może on także oznaczać dodatni bodziec, czyli czynnik pobudzający.
Badacz ten wyróżnił stres pozytywny (tzw. eustres – motywujący do wzrostu,
rozwoju i zmian), oraz stres negatywny (tzw. distres – niechciany, trudny do
opanowania). Podział ten jest podstawą opisywanego już modelu opartego na
bodźcu, czyli identyfikacji potencjalnych źródeł stresu. Oprócz stresu pozytywnego
oraz negatywnego, H. Selye wyróżnił jeszcze dwa typy stresu, których może
doświadczyć jednostka9:
 hiperstres – stres nadmiemy,
 hypostres – stadium przedstresowe.
Należy wyraźnie zaznaczyć, iż we współczesnych modelach stres nie jest
postrzegany jako zjawisko statyczne (tj. reakcja czy bodziec), lecz jawi się raczej
procesem bardziej skomplikowanym. Obecnie następuje zmiana w podejściu do
stresu psychologicznego, która polega na postrzeganiu stresu jako reakcji na
wymagania środowiskowe. W literaturze przedmiotu możemy odnaleźć dwie główne
koncepcje stresu: interakcyjną oraz transakcyjną. Zgodnie z pierwszą
z wymienionych, nie można sprowadzać stresu ani do kategorii bodźców, ani też do
kategorii reakcji na te bodźce. Interakcyjne postrzeganie stresu jest rodzajem
swoistej relacji pomiędzy jednostką a jej otoczeniem. Relacja ta podlega ocenie
w wypadku, gdy pojawi się bodziec ze strony środowiska. Jednak tylko w przypadku,
gdy sytuacja zostanie oceniona jako zagrażająca – pojawia się stres. Zatem
pojawienie się reakcji stresowej jest zależne od sposobu, w jaki sama jednostka
ocenia swoją sytuację10. Do interakcyjnej koncepcji stresu nawiązuje R. Lazarus.
Według niego stres jest procesem, w którym wyróżnia się cztery zasadnicze
elementy składowe11:
 czynnik wywołujący stres – może być on zarówno zewnętrzny, jak
i wewnętrzny,
 proces oceny działającego czynnika – jego konsekwencją jest
zakwalifikowanie danego czynnika do jednej z trzech następujących
kategorii: zagrożenia, szkodliwości bądź neutralności,
Tamże.
Tamże
9
H. Selye, Stres…, op. cit., s. 91.
10
M.K. Grzegorzewska, Różnorodność…, op. cit., s. 125.
11
R. Lazarus, From Psychological Stress to the Emotions, A history of Changing Outlooks, [w:] “Annual
Review of Psychology, L.W. Porter, M.R. Rozenzweig (eds.), Palo Alto, California, 1993.
7
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 reakcja stresowa – w literaturze przedmiotu jest niekiedy określana jako
„strein”,
 proces zmagania się ze stresem – zachodzi on, gdy działający czynnik jest
oceniony jako stresorodny, takiego typu ocenie zawsze towarzyszy ciąg
reakcji, których celem jest redukcja bądź usunięcie stresu, mogą one mieć
naturę fizjologiczną bądź psychologiczną, na którą składają się najczęściej
komponenty poznawcze, emocjonalne i behawioralne.
Powyższa koncepcja zaproponowana przez R. Lazarusa okazała się na tyle
uniwersalna, że zastosowano ją też na innych obszarach. Na gruncie nauk
zajmujących się układem człowiek-praca przeniósł ją T. Cox, wdrażając transakcyjny
model stresu. W myśl tej koncepcji, stres jest rezultatem transakcji, która zachodzi
miedzy środowiskiem zewnętrznym a jednostką. Według T. Coxa, najważniejsze jest
wyróżnienie procesów zmagania się z sytuacją stresową, procesów będącymi
reakcją na czynnik oraz sytuacji powodujących stres. Ocena sytuacji jako
stresorodnej (zagrażającej) wywołuje określone reakcje emocjonalno-behawioralne
wraz reakcją fizjologiczną12. Emocje, które wywołane są sytuacjami stresowymi,
odznaczają się dużą intensywnością, zaś ich wystąpienie paraliżuje właściwe
funkcjonowanie jednostki. Należy nadmienić, iż właśnie z uwagi na emocje
i zachowania, stres jest tak uciążliwy. Przyczynia się on przede wszystkim do
obniżenia efektywności działania na wszystkich pozostałych (pozastresowych)
obszarach funkcjonowania13.
Stres pojawia się w chwili, w której natężenie czynnika pobudzającego
przekracza zdolność oporu danej osoby. W celu poradzenia sobie ze stresem dana
osoba może usiłować zmienić środowisko bądź nauczyć się zmieniać swoje reakcje
w konkretnych sytuacjach stresowych. Koncepcja modelu transakcyjnego
zaproponowana przez T. Coxa spowodowała zwrócenie uwagi na procesy
umysłowe jako czynnik determinujący stres. Z transakcyjnego punktu widzenia stres
należy interpretować jako świadomie występujący element. W literaturze przedmiotu
zakłada się, iż stan i struktury umysłowe wpływają na obecność bądź brak stresu.
Podsumowując, postrzeganie czynnika stresującego przez daną osobę jest
ważniejsze, aniżeli sama obecność tego czynnika14.
Na potrzeby niniejszego opracowania należy wskazać, czym jest stres
traumatyczny. Ta odmiana stresu jest niewątpliwie związana z tzw. traumą.
Zdarzenia traumatyczne wywierają duży wpływ na poglądy ludzi o samych sobie
i otaczającej rzeczywistości. Jednostki, które doświadczyły traumy, borykają się
z poczuciem braku kontroli nad tym, co się wokół nich dzieje. Należy zaznaczyć, iż
ulgę im przynosi uświadomienie, że ich reakcja była zrozumiała w obliczu
zaistniałych zdarzeń traumatycznych. Ponadto, warto zwrócić uwagę na ogromną
wagę terapii, które pomagają osobom uczestniczącym w traumatycznym wydarzeniu
odzyskać poczucie kontroli własnym życiem 15. Ze względu na złożoność objawów
somatycznych, poznawczo-emocjonalnych oraz rozmaitość zachowań, które są
przejawem indywidualnego sposobu radzenia sobie przez jednostkę z niecodzienną
M.K. Grzegorzewska, Różnorodność…, op. cit., s. 126
T. Marek, M. Fafrowicz, Stres organizacyjny – próba reinterpretacji w kontekście Verońskiego Modelu
Stresu, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” 1999, nr 4.
14
M.K. Grzegorzewska, Różnorodność…, op. cit., s. 126.
15
C. Herbert, Zrozumieć traumę – poradnik dla osób, które doznały urazu i dla ich rodzin, Gdańsk 2004,
s. 20.
12
13
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i wyjątkowo trudną sytuacją, opis reakcji na traumatyczne wydarzenie nie jest
jednoznaczny16. Można sobie postawić pytanie, dlaczego reakcje na stres u różnych
uczestników tego samego zdarzenia są zgoła różne. Niemniej, obserwując osobę
doświadczającą traumatycznego zdarzenia z jej perspektywy oraz zewnętrznych
uwarunkowań, niekiedy można zrozumieć, że każda jednostka przeżywa traumę
w inny, specyficzny sposób, postrzegając ją przez pryzmat własnych doświadczeń
i uczuć. Zaburzenia po stresie traumatycznym u niektórych osób często
współwystępują z innymi zaburzeniami, np. depresją czy uzależnieniem od leków.
Problemy, które powoduje stres traumatyczny, mogą doprowadzić do upośledzenia
funkcjonowania społecznego danej jednostki, co najczęściej objawia się
w destabilizacji życia zawodowego oraz pojawienia się problemów małżeńskich lub
rodzinnych. Reasumując, interpretacja „stresu” na przestrzeni lat uległa zmianie.
Wydaje się, iż obecnie dostrzegamy wiele innych stresorów, aniżeli miało to miejsce
jeszcze kilkanaście lat temu17.
Rodzaje stresu występującego u żołnierzy podczas misji zagranicznych
Należy zaznaczyć, iż przyczyny stresu żołnierzy, którzy pełnią służbę
w jednostkach zasadniczo różnią się od sytuacji, z jakimi muszą zmagać się podczas
wykonywania obowiązków poza granicami kraju. Wyróżnić trzeba przede wszystkim
obciążenia wynikające z samej pracy, do których dochodzą ekstremalne warunki
fizyczne, sytuacje zagrożenia zdrowia i życia oraz co bardzo ważne – długotrwała
rozłąka z rodziną i przyjaciółmi. Podczas misji zagranicznych żołnierzy narażeni są
uczestnictwo w wydarzeniach traumatycznych oraz zmiany osobowości, które są
konsekwencją zdarzeń traumatycznych 18.
W większości opublikowanych do tej pory prac odnoszących się do działań
wojennych skupiono uwagę na osobistych doświadczeniach jednostek, które
podczas trwania walki podejmowały najważniejsze decyzje (generałowie, politycy).
Jeszcze kilkanaście lat temu publikacje poświęcone klinicznym aspektom
funkcjonowania jednostek, które przeżyły wojnę, skoncentrowane były na
doświadczeniach osób cywilnych, praktycznie z niemal całkowitym pominięciem
żołnierzy. Należy jednak zaznaczyć, że stresory podczas misji zagranicznych
pojawiają się bardzo często w dużych ilościach 19.
J. Maciejewski i I. Wolska-Zogata wyróżniają następujące przyczyny stresu
zawodowego żołnierzy20:
 fizyczne oraz organizacyjne warunki pracy, tj. tempo, wydłużony czas pracy,
nadmiar zadań, brak wyposażenia,
 rolę zawodowa, tj. niejasność celów, nadmierne bądź sprzeczne
wymagania, niemożność pogodzenia roli zawodowej oraz obowiązków
rodzinnych,
A. Popiel, E. Pragłowska, Psychopatologia reakcji na traumatyczne wydarzenia [w:] Konsekwencje
psychiczne traumy – uwarunkowania i terapia, (red.), J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek, Warszawa
2009, s. 34.
17
C. Herbert, Zrozumieć…, op. cit., s. 52.
18
A.C. McFarlane, Związek między osobowością a zespołem stresu pourazowego, [w:] Osobowość
a ekstremalny stres, (red). J. Strelau, Sopot 2004, s. 12.
19
D. Grossman, O zabijaniu. Psychologiczny koszt kształtowania gotowości do zabijania w trakcie pokoju
i wojny, Warszawa 2010, s. 47.
20
J. Maciejewski, I. Wolska-Zogata, Zawód oficera Wojska Polskiego w toku transformacji. Studium
socjologiczne, Wrocław 2004, s. 34.
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 ponoszenie odpowiedzialności za podwładnych (oddział),
 relacje interpersonalne, tj. niski poziom delegowania uprawnień,
niewłaściwe wsparcie przełożonych,
 tzw. klimat służby, tj. mały poziom partycypacji w podejmowaniu decyzji,
nieodpowiednia ocena działalności służbowej,
 specyficzne warunki rozwoju osobistego, tj. zbyt szybki bądź też zbyt wolny
rozwój zawodowy, brak perspektyw rozwoju.
Warto zwrócić uwagę na sytuacje, kiedy żołnierz obawia się, iż może być
postawiony przed sądem pod zarzutem zbrodni wojennej. Takie obawy mogą
spowodować unikanie prowadzenia działań zaczepno-obronnych, czego rezultatem
może być negatywny wpływ na ich bezpieczeństwo 21. W kontekście poruszanej
problematyki należy zwrócić uwagę na szereg stresorów, na które narażeni są
żołnierze podczas misji zagranicznych. Wyróżnia się stresory fizyczne, poznawcze,
emocjonalne, społeczne oraz duchowe. Do kategorii stresorów społecznych zalicza
się głównie izolację od bliskich i brak wsparcia społecznego, brak prywatności oraz
stłoczenie. Z kolei za stresory duchowe uznaje się przede wszystkim utratę wiary
i powstałe z tym problemy na płaszczyźnie egzystencjalnej 22.
Stresory fizyczne obejmują grupę czynników fizycznych, które działają na
żołnierza jego zmysły. Wyróżnia się w tutaj 23:
 temperaturę otoczenia,
 wilgotność powietrza,
 zapylenie i zadymienie powietrza,
 dźwięki o dużym natężeniu (np. eksplozje),
 niedożywienie i odwodnienie organizmu,
 brak snu,
 drobne choroby.
Z kolei w skład stresorów poznawczych wchodzą czynniki, które negatywnie
wpływają na zdolność postrzegania oraz analizy informacji przez żołnierza.
Dokonując ich porównania ze stresorami fizycznymi, są one bardziej złożone
i obejmują24:
 brak bądź nadmiar informacji, niejasność i niejednoznaczność informacji,
 niejasne priorytety misji,
 zmienne zasady wejścia do walki oraz brak możliwości jednoznacznej
identyfikacji przeciwnika,
 znużenie i monotonię służby.
Stresory emocjonalne to determinanty, które wpływają na sferę emocjonalną
żołnierza, powodując jej zaburzenia. Wśród nich należy głównie wyróżnić 25:
 utratę kolegów na polu walki,
 strach przed śmiercią, ranami bądź niewolą,
K. Kowalczyk, Echo strzałów w Nangar Khel, [w] „Polska Zbrojna” 2011, nr 24.
K. Abramczyk, System opieki socjalnej świadczonej wobec żołnierzy i ich rodzin w trakcie wykonywania
zadań służbowych poza granicami kraju i po ich powrocie, [w:] Człowiek ponad wszystko.
Funkcjonowanie służby psychologicznej oraz opieka i pomoc socjalna rodzinom żołnierzy wykonujących
zadania poza granicami kraju, (red.) M. Łuniewska, R. Goluch, Szczecin 2005, s. 7-13.
23
J. Oleksy, Źródła stresorów psychofizycznych stresorów w służbie wojskowej, [w:] „Promotor BHP”
2014, nr 7, s. 53-57.
24
Tamże.
25
Tamże.
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 odczuwanie wstydu oraz poczucie winy za dokonane czyny,
 bezsilność wobec przeciwnika,
 świadomość okrucieństwa wojny.
Z kolei W.P. Nash do najbardziej traumatycznych wydarzeń podczas walki
zalicza:
 bycie świadkiem śmierci kolegi,
 nieskuteczna próba ratowania kolegi od śmierci bądź poważnego zranienia,
 własna odpowiedzialność za śmierć kolegów,
 przeżycie zaskakującego ataku z dużą liczbą ofiar.
Należy wyraźnie zaznaczyć, iż intensywność walki, z uwagi na złożoność,
postrzegana jest za najważniejszą determinantę, która potęguje działania czynników
stresogennych. Wspomniana intensywność obejmuje wiele powiązanych ze sobą
elementów do których możemy zaliczyć m.in. poziom przygotowania do walki,
wsparcie ogniowe czy rodzaj walki. Dotychczasowe badania wskazują
jednoznacznie na następującą korelację: podatność na stres rośnie wraz ze
wzrostem intensywności walki. Ponadto, długość prowadzenia walk zwiększa
podatność na stres żołnierzy. Z kolei podatność na stres wzrasta wprost
proporcjonalnie do długości okresu działań bojowych. Niemniej jednak należy
zaznaczyć, iż żołnierze posiadają bardzo zróżnicowaną odporność psychiczną –
niedoświadczeni żołnierze są bardziej podatni na determinanty stresogenne, aniżeli
doświadczeni weterani26. R.A. Bryant, A.G. Harvey wskazali, że młody wiek oraz
skalę traumatycznych doświadczeń uznaje się za najważniejsze czynniki, które
wpływają na poziom stresu27.
Przegląd poglądów w kwestii stresu operacyjno-bojowego
Zachowania żołnierzy podczas misji zagranicznych interesowały już wczesnych
klasyków i teoretyków wojny. Autor najstarszego na świecie podręcznika sztuki
wojennej – Sun Tzu w traktacie „Sztuka wojenna” stwierdza, iż „(…) wprawny
wojskowy (...) odnosi zwycięstwa nie trudząc żołnierzy”. Z kolei w 390 r. p.n.e.
Flavius Vegetius Renatus zwrócił uwagę na odpowiedni dobór rekrutów, tak by
przyjęte jednostki wykazywały się właściwym poziomem dzielności 28.
W XVI w. N. Machiavelli uznawał wojnę za konieczność, lecz dostrzegał
w niej negatywne konsekwencje, jakie niesie dla walczących w niej jednostek 29.
Natomiast w XVII w. J. Hoffer opisywał chorobę szwajcarską, którą później określono
jako nostalgię. Stwierdzono ją u szwajcarskich wieśniaków, którzy byli przymusowo
wcielani do rozbójniczych armii. Owa nostalgia przejawiała się m.in.
w przygnębieniu, zaburzeniach snu oraz problemach z sercem.
Na ukształtowanie się poglądów na temat stresu operacyjno-bojowego miał
duży wpływ generał Carl von Clausewitz. W XIX w. w swoim dziele „O wojnie” zwrócił
uwagę na tzw. tarcie, mając na myśli obciążenia psychofizyczne wynikające
z uczestnictwa w działaniach wojennych. Według niego cechy osobowości
umożliwiają skuteczne radzenie sobie z obciążeniami występującymi podczas walki.
Tamże, s. 63.
R.A. Bryant, A.G. Harvey, Zespół ostrego stresu. Teoria, pomiar, terapia, Warszawa, 2003, s. 40.
28
A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować,
Warszawa 1995.
29
N. Machiavelli, O sztuce wojny, Warszawa 2008, s. 14.
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von Clausewitz stwierdził także, iż nawet najintensywniejsze szkolenie nie
przygotuje jednostki na wspomniane „tarcie”, ponieważ „(…) żaden wódz nie potrafi
swemu wojsku zaszczepić przyzwyczajenia do wojny, a w małym tylko stopniu mogą
je zastąpić ćwiczenia w czasie pokoju”30.
W kontekście stresu bojowego, należy także wspomnieć o pracy
A. Cygielstreicha, który napisał rozprawę doktorską na temat psychicznych
konsekwencji przeżyć związanych z wojną. Publikacja ta dotyczyła wpływu
gwałtownych przeżyć związanych z wojną na ewolucję zaburzeń psychicznych 31.
Podczas I wojny światowej pojęciem opisującym traumatyczne wydarzenia
psychiczne związane z reakcjami żołnierzy na działania wojenne był tzw. szok
artyleryjski. Na początku twierdzono, iż był on spowodowany uszkodzeniami
fizycznymi mózgu, które powstały w efekcie bezpośredniej eksplozji pocisków.
Okazało się jednak, że większość poszkodowanych żołnierzy znajdowała się
w blisko eksplozji artyleryjskich, co skutkowo tzw. nerwicą wojenną. Do typowych
objawów tej choroby zaliczono wówczas stan silnego wzburzenia, wyczerpanie,
zmienność nastroju oraz trudności z koncentracją uwagi. Nerwicę wojenną
traktowano jako chorobę woli. W celu pomocy poszkodowanym stosowano tzw.
przyczynowe terapie woli, które polegały na wyczerpujących ćwiczeniach
fizycznych. Były one jednak tak ciężkie i bolesne, że wielu pacjentów wolało od nich
wrócić na front. Należy nadmienić, iż podczas I wojny światowej ustalono, iż to
„osobowość” jest główną przyczyną powstania nerwicy, czego rezultatem były
rozstrzeliwania niektórych żołnierzy załamujących się na polu bitwy32.
W trakcie II wojny światowej wprowadzono pojęcie „zmęczenia walką”, które
obecnie jest też często stosowane w dyskusjach na temat stresu bojowego. Do
objawów tego rodzaju zmęczenia zaliczono: wyczerpanie, depresję, zaburzenia
pamięci i uwagi oraz zaburzenia funkcjonowania fizycznego. Sądzono wówczas, że
zmęczenie walką powiązane było z nagłymi eksplozjami, stresorami fizycznymi
i problemami w kraju. Leczenie tak postrzeganej choroby skupiało się na powrocie
żołnierza na front w celu podtrzymania ciągłości walki. Niemniej masowe zwolnienia
ze służby wojskowej z uwagi na problemy psychologiczne żołnierzy przyczyniły się
w ogromnym stopniu do zwrócenia uwagi na reakcje żołnierzy na stres działań
wojennych. Do 1944 r. z armii amerykańskiej zwolnionych zostało około milion
żołnierzy33.
W kontekście poglądów na temat stresu operacyjno-bojowego warto też
przyjrzeć się postaci A. Kardinera, który w swojej publikacji dotyczącej nerwic
wojennych podjął próbę opisania specyfiki psychologicznych następstw zespołu
stresu pourazowego – PTSD (Post traumatic Stress Disorder). W 1980 r. przez
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne PTSD wprowadziło do DSM, czyli
systemu kwalifikacji i diagnozy zaburzeń. Według DSM, zespół stresu pourazowego
odznacza się następującymi kryteriami34:
 ekspozycją na doświadczenia zagrożenia życia,
 powtórnym odtwarzaniem traumy,
 ciągłym unikaniem bądź zmniejszeniem ogólnej reaktywności,
C.R. Figley, W.P. Nash, Stres…, op. cit, s. 15.
M. Lis-Turlejska, Traumatyczny stres. Koncepcje i badania, Warszawa 1998, s. 17.
32
A.C. McFarlane, Związek…, op. cit., s. 5-18.
33
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 utrzymującymi się objawami zwiększonego pobudzenia.
Termin zespołu stresu pourazowego wprowadzono w związku z szeregiem
obserwacji klinicznych oraz wynikami badań na weteranach wojny w Wietnamie oraz
na jednostkach ocalałych z Holocaustu. PTSD stał się wówczas nieprecyzyjnym
synonimem zmęczenia walką oraz stresu bojowego 35.
B. Dudek określa PTSD jako „zaburzenie po stresie traumatycznym”. Według
niego zaburzenie to odnosi się przede wszystkim do psychologicznych następstw
kataklizmów, katastrof i wypadków. Ponadto, autor ten zwraca uwagę, iż PTSD
kojarzyć należy z wojennymi przeżyciami urazowymi z okresu II wojny światowej,
m.in. u ofiar obozów koncentracyjnych. Zaburzenie po stresie traumatycznym trzeba
zaliczyć do grupy zaburzeń egzogennych (zewnętrznych), ze względu na co jest to
istotne zagadnienie również w odniesieniu do osób wcześniej zdrowych
psychicznie36.
U niektórych osób z objawami PTSD po zdarzeniu urazowym nie stwierdzono
ich istnienia po upływie 30 dni. W związku z powyższym zdecydowano się na
wprowadzenie nowej jednostki chorobowej, którą określono jako zespół ostrego
stresu ASD (Acute Stress Disorder). W literaturze przedmiotu ASD uznaje się za
prekursora PTSD, z uwagi na co niezmiernie ważna jest identyfikacja jednostek
z tymi objawami. Niemniej, charakterystyka zdarzenia i symptomatologia są w obu
tych zespołach analogiczne. Różnią się wyłącznie czasem trwania, ponieważ w ASD
czas utrzymywania się objawów od urazu wynosi od 2 dni do 4 tygodni37.
Kryteria diagnostyczne PTSD obejmują trzy kategorie symptomów:
utrzymujące się doświadczanie traumy, uporczywe unikanie bodźców skojarzonych
z traumą i towarzyszące mu zmniejszenie reaktywności oraz utrzymujące się objawy
pobudzenia psychofizjologicznego.
ASD, czyli zespół stresu ostrego, jest zaburzeniem o przemijającym,
intensywnym nasileniu, które pojawia się jako reakcja na bardzo traumatyczne
zdarzenie. Ma to miejsce najczęściej w okresie od 2 dni od wydarzenia, zaś trwa
maksymalnie 30 dni. U jednostki z zaburzeniem ASD możemy obserwować m.in.:
 tzw. początkowe „oszołomienie”, skutkujące niemożnością rozumienia
bodźców oraz zaburzeniem orientacji,
 pobudzenie bądź nadmierną aktywność,
 objawy panicznego lęku,
 całkowitą bądź częściową niepamięć,
 przekonanie, iż otaczający nas świat nie jest rzeczywisty,
 poczucie utraty własnej tożsamości38.
W 1999 r. dyrektywą Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych
wprowadzono termin CSR (Combat Stress Reaction), który tłumaczy się jako reakcję
na stres bojowy. Ponadto, dzięki przedstawicielom marynarki wojennej i sił
powietrznych USA, wprowadzono pojęcie (COSR – Combat Operational Stress
Reactions), co oznacza bojowo-operacyjne reakcje stresowe. COSR opisano jako
„normalne” reakcje na „nienormalne” doświadczenia. Stwierdzono, iż bojowo-

35

R.C. Kessler, A. Sonnega, A. Bromet, M. Hughes, Ch.B. Nelson, Posttraumatic Stress Disorder in the
National Comorbidity Survey, [w:] “Archives of General Psychiatry” 1995, No. 52.
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operacyjne reakcje stresowe wyjaśniają objawy stresu na czterech płaszczyznach:
fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej 39.
Zdrowotne, psychologiczne i społeczne skutki stresu operacyjnobojowego
Według B. Dudka, zdarzenia traumatyczne wywołują zagrożenie życia bądź
fizycznej integralności ludzi. Ich skutkiem są intensywne reakcje strachu,
przerażenia oraz poczucia bezradności u ofiar oraz uczestników danego
traumatycznego zdarzenia40. Na podstawie badań skutków udziału żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych w misjach zagranicznych stwierdzono, iż relatywnie mała
liczba żołnierzy doświadczyła negatywnych zdrowotnych następstw podczas trwania
operacji bojowych41. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na uczestnictwo
w wydarzeniach wprost związanych z poczuciem bezpośredniego zagrożenia
zdrowia i życia, które doświadczane były przez zdecydowaną większość żołnierzy.
U co czwartego badanego żołnierza negatywne doświadczenia związane
z misją zagraniczną spowodowała śmierć kolegów. Dodatkowo, ustalono że 42:
 trudności z adaptacją do służby po powrocie do kraju miał co trzeci
respondent,
 wśród jednostek z uszkodzeniami ciała – a co dziesiąta odczuwa z tego
powodu uraz psychiczny,
 co szósta osoba odczuwa efekty silnego stresu,
 jednostki odczuwające silny stres doświadczają problemów rodzinnych,
czego skutkiem jest częste sięganie po używki (przede wszystkim alkohol),
 co dziesiąty badany żołnierz zdeklarował potrzebę skorzystania ze
wsparcia,
 co czwarta osoba znajdowała się pod wpływem silnego stresu podczas
wykonywania obowiązków służbowych.
Poniżej przedstawiono wyniki badań na temat udziału polskich żołnierzy
w misjach zagranicznych. Na podstawie badań przeprowadzonych przez J.
Darmetko należy stwierdzić, iż negatywny wpływ stresu na funkcjonowanie rodzinne
odnotowało 11% respondentów. Ponadto, jedynie 10% żołnierzy, mając już za sobą
bagaż doświadczeń, nie zdecydowałoby się wziąć ponownie udziału w misji
zagranicznej43. Z kolei według S. Ilnickiego u około 1,5% żołnierzy służących w Iraku
odnotowano zaburzenia psychiczne trudne do zdiagnozowania i leczenia. Należy
zaznaczyć, iż nie odnotowano jednak przypadków zwolnień do rezerwy z powodu
zespołu stresu pourazowego (PTSD). Specjaliści, którzy zajmują się tzw. treningiem
antystresowym uczestników misji poza granicami kraju podczas turnusów
profilaktycznych wskazują, iż żołnierze bagatelizują symptomy natury psychicznej 44.
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Dotąd przeprowadzono bardzo małą ilość badań w kontekście stresu na polu
walki wśród polskich żołnierzy.
Po przeprowadzeniu badań na weteranach wojny wietnamskiej wykazano, że
blisko 30% mężczyzn i 26% kobiet miało objawy charakterystyczne dla zespołu
stresu pourazowego (PTSD) w konsekwencji działań wojennych. Stwierdzono też
wyższy poziom powojennych problemów psychicznych u badanych weteranów
w porównaniu z jednostkami niebiorącymi bezpośredniego udziału w walce.
Ponadto, osoby objęte badaniem, u których stwierdzono PTSD mieli wyższe
powojenne wskaźniki chorób przewlekłych, tj. choroby: układu krążenia, układu
nerwowego, układu trawiennego, układu mięśniowo-szkieletowego i układu
oddechowego.
Wykazano również związki pomiędzy narażeniem na działanie traumatycznego
stresu walki a chorobami układu sercowo-naczyniowego45. W innym badaniu
ujawniono, że weterani z CSR 6 razy częściej są predysponowani do doświadczenia
PTSD, który wtedy przebiega o wiele ciężej w porównaniu z żołnierzami
niedoświadczonymi reakcją na stres bojowy. Należy również zaznaczyć, iż żołnierze
po doświadczeniu CSR zgłaszają mnóstwo objawów psychiatrycznych, zaburzeń
społecznych i zdrowotnych nawet kilkanaście lat od traumatycznych wydarzeń 46.
O. Truszczyński twierdzi, że sam udział w walce nie ma pejoratywnego wpływu
na funkcjonowanie społeczne, lecz doświadczenie CSR i PTSD wpływa
bezpośrednio na obniżenie jakości powojennego funkcjonowania społecznego.
Stres bojowo-operacyjny ma wpływ nie tylko na jednostkę, która go doświadcza, ale
również na najbliższe jej osoby. Różne rodzaje zaburzeń (emocjonalne, poznawcze,
społeczne) mogą wpływać na jakość życia małżeńskiego. Stwierdzono, iż żony
weteranów dotkniętych CSR zgłaszają dużo konfliktów małżeńskich, nie czerpią
satysfakcji z małżeństwa w porównaniu do żon weteranów niemających CSR.
Małżeństwa, w których mężczyzna doznał CSR, charakteryzuje obniżony poziom
intymności, zgodności, porozumienia oraz zwiększona ilość konfliktów Część
przeprowadzonych do tej pory analiz pokazuje, iż brak odpowiedniej reakcji rodziny
na objawy traumy u żołnierzy zwiększa odsetek rozwodów 47.
Należy także zwrócić uwagę na to, że w rezultacie reakcji na stres bojowy
cierpieć może intensywność popędu seksualnego. Jednostki, które osobiście nie
doświadczyły silnego stresu – a pozostające w bliskich relacjach z ofiarami
traumatycznych wydarzeń – doznawać mogą tzw. traumatyzacji wtórnej. W szerokim
ujęciu pojęcie to odnosi się do „przenoszenia cierpienia” z kogoś, kto doświadczył
urazu, na osobę z bliskiego otoczenia. Doświadczenie stresu bojowego skutkuje też
problemami, które związane są z pełnieniem roli rodzicielskiej, przez co komórka
rodzinna może stać się mniej wydolna wychowawczo. Konsekwencje CSR, PTSD,
jak i ASD przenoszone są też na dzieci żołnierzy. Wspomniana traumatyzacja
wtórna powoduje u dzieci weteranów deficyty poziomu poczucia lęku oraz
agresywności. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż koszty stresu bojowego
przenoszą się na następne pokolenia48.
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Reasumując, obciążeniami psychicznymi powstającymi w trakcie działań
o charakterze militarnym zaczęto zajmować się bardzo dawno. Ewolucja podglądów
na temat stresu operacyjno-bojowego sięga starożytności, przez chorobę
szwajcarską, aż po zespół stresu pourazowego (PTSD) i bojowo-operacyjne reakcje
stresowe. Owa ewolucja była możliwa przede wszystkim dzięki ilości prowadzonych
konfliktów oraz coraz większym pejoratywnym skutkom powstającymi podczas walki
u żołnierzy.
Funkcjonowanie żołnierzy po powrocie z misji zagranicznych
Leczenie PTSD
Na wstępie rozważań na temat leczenia PTSD należy wskazać jego celowość.
Oksfordzki model poznawczy za główne cele terapeutyczne w przypadku PTSD
przyjmuje49:
 rozpoznanie przeważających treści poznawczych związanych bezpośrednio
z przeżytym urazem,
 eksplorację najtrudniejszych chwil w pamięci o traumie,
 wskazanie natury i struktury pamięci o traumie, flashbacków, koszmarów
sennych,
 czynniki wpływające i podtrzymujące zaburzenie.
Podstawowy pakiet terapii w modelu oksfordzkim składa się z ekspozycji
edukacyjnej, ekspozycji wyobrażeniowej, terapii poznawczej stosowanej wobec
negatywnych ocen urazu, działań zmierzających do odzyskania przez pacjenta
kontroli nad życiem oraz powrotu do miejsca doznania urazu wraz z terapeutą (tzw.
ekspozycja in vivo).
Na podstawie dostępnej literatury do kluczowych formy terapii PTSD należy
zaliczyć50:
 wczesną interwencję (tzw. debriefing),
 farmakoterapię:
 selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny,
 inne leki przeciwdepresyjne,
 leki przeciwdrgawkowe,
 benzodwuazepiny,
 atypowe leki przeciwpsychotyczne.
Na potrzeby niniejszego opracowania wskazano następujące metody
psychoterapeutyczne wykorzystywane w terapii PTSD 51:
1. Supresja myśli – szczególnie pomocna dla pacjentów, którzy usiłują walczyć
z intruzjami za pośrednictwem tzw. wyrzucania ich z umysłu. Podczas stosowania
tej techniki uczy się pacjenta, aby pozwalał on „intruzyjnym myślom” swobodnie
przepływać przez umysł. Pacjenci dzięki zastosowaniu tej techniki zauważają
zmniejszenie częstości, jak i nasilenia objawów.
2. Psychoedukacja – technika ta polega na wyjaśnieniu pacjentowi natury
zaburzenia, psychologiczno-somatycznych reakcji na wydarzenie traumatyczne,
których większość pacjent odczuwa, ale błędnie interpretuje.
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3. Przywracanie dawnego stylu życia – niejednokrotnie pacjenci z PTSD mają
wrażenie, że ich życie zatrzymało się w chwili traumatycznego wydarzenia. Z tego
powodu rezygnują z dotychczasowej aktywności towarzyskiej i społecznej. Głównym
celem stosowania tej techniki jest pokazanie pacjentowi, że życie toczy się dalej
i można podjąć próbę powrotu do dawnego sposobu życia. Podczas analiz
zauważono, że niekiedy nawet drobne zmiany (np. regularna aktywność fizyczna)
mogą wpłynąć na poprawę funkcjonowania pacjenta i wyeliminowania procesu
„zatrzymania w czasie”.
4. Ekspozycja w wyobraźni – technika ta polega na bardzo szczegółowym
wyobrażaniu sobie przez pacjenta traumatycznego wydarzenia w celu
desensytyzacji traumatycznych wspomnień. Liczne badania potwierdziły
skuteczność tej metody, jednakże nie można stosować jej u wszystkich pacjentów.
5. Ekspozycja in vivo – wykorzystuje się w niej zjawisko habituacji, które polega
na ponownym uczestniczeniu w sytuacjach wywołujących lęk i wspomnienia traumy,
których pacjent unika.
6. Kierowanie wyobrażeniem – z pomocą terapeuty chory wyobraża sobie
traumatyczne zdarzenie, wybierając sobie pozytywne zakończenie, które ma
umożliwić mu poczucie kontroli nad daną sytuacją.
7. Radzenie sobie ze stresem – metoda ta opiera się na nauce relaksacji,
oddychaniu, pozytywnym myśleniu.
8. Desensytyzacja i powtórne przetwarzanie bodźców za pośrednictwem
ruchów gałek ocznych. Technika ta polega na tym, że chory skupia wzrok na
obiekcie poruszającym się w poziomie, równocześnie koncentrując się na
traumatycznych wspomnieniach. W kolejnym fazie następuje zamiana negatywnych
myśli na pozytywne wspomnienia oraz odczucia.
9. Terapia poznawcza – forma ta opiera się na rozpoznawaniu myśli oraz ich
wpływu na emocje, reakcje organizmu, jak i zachowanie. Badania udowodniły, że
pacjenci z PTSD mają tendencję do zdeformowanego wzorca myślenia, który
podtrzymuje objawy. Celem tej terapii jest nauka rozpoznawania deformacji, jak i też
znormalizowanie myślenia.
10. Trening oswajania stresu – celem stosowania tej techniki jest radzenie sobie
z ekspozycją, następstwami przebytej traumy oraz wykształcanie umiejętności
radzenia sobie ze stresem w przyszłości. Ta forma psychoterapii składa się z trzech
faz: konceptualizacji, nabycia umiejętności oraz ich wykorzystania w odniesieniu do
rozmaitych stresorów.
Nie sposób opisać dokładnie wszystkich wymienionych technik, dlatego też
skupiono się na typowej terapii poznawczo-behawioralnej pacjenta cierpiącego na
PTSD składającej się z 8 do 12 sesji. Należy podkreślić, iż w rozpatrywanym nurcie
poznawczo-behawioralnym przeprowadzono najwięcej skutecznych metodologicznie badań nad efektywnością psychoterapii. W literaturze przedmiotu możemy
odnaleźć krytyczny przegląd badań dotyczących leczenia PTSD w odniesieniu do
najważniejszych standardów (tzw. gold standards). Niemniej jednak, techniki
poznawczo-behawioralne są stosowane w terapii zaburzenia PTSD dopiero od
niedawna. Należy podkreślić, że pojawiło się już mnóstwo publikacji z zakresu
psychiatrii i psychologii, ukazujących dużą skuteczność i efektywność terapii
poznawczo-behawioralnej w leczeniu PTSD52. Współcześnie, można powiedzieć, że
D. Richards, K. Lovell, Behavioural…, op. cit.
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jest to zalecana technika w leczeniu analizowanego zaburzenia, a ekspozycja na
realne bodźce (ekspozycja in vivo) jest bardziej skuteczna i efektywna, aniżeli
ekspozycja na bodźce wyobrażone53.
Należy nadmienić, iż czas trwania oraz przebieg terapii w wysokim stopniu
zależy od tego, jakiego typu urazu doświadczy pacjent oraz tego, czy PTSD ma
charakter ostry, czy chroniczny. W literaturze wyróżnia się urazy stopnia pierwszego
(jednorazowe i krótkotrwałe – np. przeżycie wypadku samochodowego), urazy
stopnia drugiego (wielokrotne, długotrwałe – np. doświadczanie wieloletniej
przemocy w dzieciństwie) oraz urazy stopnia trzeciego (jednostka tylko obserwuje
traumatyczne zdarzenie lub o nim słyszy). Ostatni z wymienionych rodzajów może
zaistnieć w sytuacji, kiedy ktoś jest np. świadkiem napadu na inną osobę54.
Należy zwrócić uwagę na to, że podczas każdego rodzaju psychoterapii,
terapeuta winien na wstępie przekazać pacjentowi dokładne informacje w kontekście
specyfiki reakcji pourazowych oraz strategii radzenia sobie z tymi reakcjami, które
są kluczowym powodem podtrzymywania symptomów. Warto nadmienić, że ta
część cyklu terapeutycznego ma podstawowe znaczenie dla powodzenia terapii.
Pierwszym krokiem w każdej terapii leczenia PTSD jest wskazanie pacjentowi
potrzeby jej zastosowania. Jest to powodem tego, że unikanie myśli i reakcji
emocjonalnych związanych z urazem początkowo jednostka uznaje za zbawienne,
lecz w dłuższej perspektywie reakcja ta jest bardzo niekorzystna. D. Richards i K.
Lovell proponują, aby w tej kwestii stosować tzw. metaforę fabryki. W metaforze tej
chodzi o to, że umysł jest swoistą fabryką, w której surowy materiał (doświadczenie
zmysłowe) poddaje się maszynowej obróbce, czego rezultatem ma być funkcjonalny
produkt końcowy. Traumatyczne informacje mogą być tak trudne do zniesienia, że
pacjent unika myślenia o urazie, który przeżył. W takim wypadku proces
przetwarzania materiału zostaje wstrzymany. Powstaje wtedy błędne koło unikania
oraz intruzji wspomnień o traumie, a traumatyczne informacje są ciągle
zatrzymywane w punkcie wyjścia wspomnianego przetwarzania materiału. D.
Richards i K. Lovell wskazują również, że metafora fabryki może służyć
przedstawianiu rozmaitych form terapii pacjentom. Za przykład może posłużyć
stosowanie techniki behawioralnej jak ekspozycji, której celem jest wywołanie
krótkotrwałego dystresu. Staje się wtedy skumulowanymi zanieczyszczeniami
z fabryki, które prowadzą do udoskonalenia produkcji. Z kolei techniki poznawcze
w przytoczonej metaforze reprezentują naprawę urządzeń, natomiast status quo to
kontynuacja błędnego koła intruzji i unikania55.
Inną przenośnią w terapii PTSD jest tzw. metafora szafy. PTSD jest w niej
zamkniętą szafą, w której panuje ogromny chaos i bałagan. Celem terapii jest
wówczas otworzenie szafy i zrobienie w niej, kolokwialnie mówiąc, porządku, który
należy rozumieć jako zintegrowanie różnych informacji o traumie zapisanych
zarówno w pamięci VAM, jak i SAM56.
Bardzo ważną rolę odgrywa to, by podczas wyjaśniania procesów – które
przyczyniły się do rozwoju PTSD – podkreślić ich normalność. W relacji
terapeutycznej kluczowe znaczenie ma zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa
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chorego. Terapeuta winien w tym wypadku zwrócić szczególną uwagę na
dokładność i jasność formułowanych swych wypowiedzi oraz przewidywalność
działań. Pod koniec części edukacyjnej należy uzyskać informacje zwrotne na temat,
jak leczony zrozumiał wyjaśnienia dotyczące przebiegu reakcji pourazowej
w odniesieniu do swojej osoby. Praktyka tego rodzaju umożliwia terapeutom
możliwość uzupełnienia przekazanych dotychczas informacji przed przystąpieniem
do dalszych działań57.
W literaturze przedmiotu odnoszącej się do terapii poznawczo-behawioralnej
podkreśla się rolę trzech zasadniczych technik terapeutycznych stosowanych
w leczeniu PTSD58:
 techniki ekspozycji przedłużonej,
 techniki restrukturyzacji poznawczej (terapii poznawczej)
 techniki opanowywania lęku (anxiety management techniques), zwanej też
treningiem uodparniania na stres (stress inoculation training — SIT), który
jest grupą metod pomocnych w kontrolowaniu przeżywanego lęku oraz
innych objawów.
Pacjenci podczas terapii poznawczo-behawioralnej uczą się kontrolowania
oddechu, zatrzymywania myśli, relaksacji mięśni i prowadzenia ukierunkowanego
dialogu wewnętrznego, co następnie ćwiczą samodzielnie w domu. Powyższe
czynności odbywają się na bazie instrukcji, modelowania bądź odgrywania ról.
Ponadto, metody te są niejednokrotnie stosowane w początkowym etapie terapii
w celu umożliwienia uzyskania przez pacjentów wstępnej kontroli nad odczuwanym
dystresem59.
Współcześnie w terapii PTSD najczęściej stosuje się ekspozycję jako jedną
z technik terapii behawioralnej. Polega ona na skonfrontowaniu bodźców
związanych bezpośrednio, jak i pośrednio z urazem. Przypuszcza się, że ekspozycja
ma duży wpływ na redukcję objawów na czterech płaszczyznach, tj. jako60:
 bodźce przypominające uraz w rzeczywistości, które nie czynią krzywdy,
 przypominanie sobie urazu, który nie powoduje przeżywania zagrożenia na
nowo,
 pozostawanie w kontakcie z zagrażającymi wspomnieniami, którego
konsekwencją jest habituacja lęku,
 doświadczanie lęku związanego z urazem, który nie prowadzi do utraty
kontroli.
W terapii PTSD najczęściej stosowana jest ekspozycja wyobrażeniowa, z uwagi
na potrzebę uzyskania dostępu do urazowych wspomnień. Przykładem może być
oksfordzki poznawczy model PTSD, który wykorzystywany jest do ekspozycji zwanej
ponownym przeżywaniem (reliving). Posługiwanie się wyobraźnią pacjenta polega
na tym, że chory kilkakrotnie przywołuje podczas terapii wspomnienia dotyczące
urazu, którego doświadczył. Bardzo ważne jest w tym miejscu to, aby ćwiczenia tego
typu odbywało się w dokładnie określony sposób. Zgodnie z regułami ekspozycji
pacjent m.in. powinien opowiadać o swym traumatycznym doświadczeniu
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w pierwszej osobie oraz w czasie teraźniejszym. Ma to na celu imitację ponownego
przeżycia traumy. Standardowa sesja terapeutyczna z wykorzystaniem ekspozycji
wyobrażeniowej trwa około 90 min., z czego sama ekspozycja zajmuje przynajmniej
połowę tego czasu, po czym następuje habituacja lęku. Pozostały czas poświęca się
na przygotowanie planu sesji, informacje zwrotne czy też ustalanie pracy domowej.
W ramach pracy domowej zaleca się codzienne powtarzanie przez pacjenta tego,
co dokładnie działo się podczas odbytej sesji. Badania pokazały, że po jednej do
trzech sesji (podczas których stosuje się ekspozycję wyobrażeniową) pacjenci są
w stanie zidentyfikować tzw. gorące punkty, leżące w pamięci dotyczącej traumy,
które powodują największy dystres. Aby monitorować poziom nasilania się
pobudzenia emocjonalnego oraz habituacji, dotyczącej poszczególnych wyobrażeń,
stosuje się zwykle proste skale mierzące poziom lęku (np. 10-stopniowe, gdzie 0
oznacza brak lęku, a 10 – bardzo silny lęk). Niemniej jednak, trzeba w tym miejscu
wskazać, iż wśród pacjentów cierpiących na PTSD bardzo często możemy
zaobserwować tendencję do pomijania aspektów traumy, związanych ze
szczególnym dystresem. Konsekwencją powyższego jest to, że niekiedy pacjenci
dopiero podczas dalszych sesji opowiadają o najbardziej stresujących
uwarunkowaniach swojego doświadczenia. W wypadku, gdy pacjent nie wykazuje
obniżenia poziomu lęku podczas sesji wstępnej, rekomenduje się ustalenie
dodatkowych sesji ekspozycji w odstępie kilku dni 61.
Bardzo ważną cechą ekspozycji wyobrażeniowej jest celowe wywoływanie lęku
w kontrolowanych warunkach podczas terapii oraz wpływanie na kształtowanie się
w umyśle chorego nowego rodzaju pamięci odnoszącej się do traumy. W trakcie
głośnego opowiadania o traumatycznym doświadczeniu dokonuje się bowiem
przetwarzanie informacji. Opowiadanie o traumie zmniejsza zarówno lęk i poczucie
winy wstydu pacjenta, jak też poczucie kontroli. Stwierdzono, że statystycznie po
zaledwie kilku próbach opowiadania wzrasta dystans emocjonalny pacjenta oraz
pojawiają się również zmiany w stylu wypowiedzi. Wówczas osoba poddana terapii
postrzega siebie już nie jako ofiarę, ale jednostkę, która przeżyła uraz. Dodatkowo,
technika ekspozycji umożliwia częściowo rozpoznanie dysfunkcjonalnych treści
poznawczych, którymi można się zająć za pośrednictwem zastosowania technik
poznawczych po każdej sesji ekspozycji. Podczas analizy tego rodzaju treści
niezwykle ważną rolę ogrywa dotarcie do znaczenia, jakie pacjent przypisuje samej
traumie oraz jej następstwom. Zdaniem E. Hembree i E. Foa transformacja sensu
urazu ma kluczowe znaczenie w procesie zdrowienia 62.
Na potrzeby niniejszego opracowania należy wspomnieć, iż w terapii PTSD
bardzo ważne jest również uczenie pacjenta radzenia sobie z tymi sytuacjami, które
mogą wydawać się bezpośrednio, jak i pośrednio niezwiązane z przeżytą traumą.
Zidentyfikowanie sytuacji, w których można zaobserwować wpływ traumy, może
umożliwić rozpoczęcie procesu radzenia sobie z nimi. Według oksfordzkiego modelu
terapii PTSD kluczową rolę odgrywa uczenie pacjentów radzenia sobie z intruzjami
oraz niespodziewanymi nawrotami urazu, które wzbudzają silny niepokój (epizody
typu flashback). W tym celu wykorzystuje się rozmaite techniki, skupione przede
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wszystkim na ukazaniu skutków tłumienia myśli, odróżnianiu wydarzeń przeszłych
od teraźniejszości oraz monitorowaniu rodzaju i częstości tzw. myśli intruzywnych 63.
W terapii pacjentów z PTSD często stosowane są także inne techniki
terapeutyczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na wspomnianą wcześniej
ekspozycję in vivo, terapię implozywną, systematyczną desensytyzację,
biofeedback, terapię przetwarzania poznawczego oraz przetwarzanie za pomocą
wodzenia wzrokiem (eye movement desensitization and reprocessing — EMDR)64.
Skuteczność terapii poznawczej w leczeniu PTSD jest porównywalna do
skuteczności techniki przedłużonej ekspozycji. Ponadto, przeprowadzono niewielką
ilość dobrze kontrolowanych badań na temat efektywności innych technik.
Wykazano jednak pewną skuteczność SIT (trening uodparniania na stres) i CPT
(terapia przetwarzania poznawczego). Z kolei w przypadku EMDR nie stwierdzono,
że technika ta niesie jakiekolwiek dodatkowe korzyści terapeutyczne w zestawieniu
ze standardowymi terapiami ekspozycji. Dodatkowo, niektórzy autorzy zajmujący się
terapią PTSD, ze względu na niedostateczną liczbę badań, nie zalecają
biofeedbacku oraz treningu relaksacji. W literaturze wskazuje się też na
ograniczenia każdej z metod stosowanych w terapii poznawczo-behawioralnej,
biorąc pod uwagę różnice indywidualne. Techniki poznawczo-behawioralne nie są
także rekomendowane w przypadku, gdy pacjent na przeżyty uraz reaguje gniewem,
poczuciem winy bądź wstydem. W tym miejscu zaleca się zastosowanie tylko
i włącznie technik terapii: poznawczej i opanowywania lęku 65.
Wpływ rozłąki misyjnej żołnierzy na funkcjonowanie członków rodziny
Wyjazd żołnierza na misję zagraniczną stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla
niego samego, ale i członków jego rodziny. W wypadku żołnierzy, którzy pełnią
służbę w rejonie konfliktów zbrojnych obciążenie psychiczne najbliższych staje się
niewspółmiernie większe, ponieważ do charakterystycznych problemów –
związanych z codziennym funkcjonowaniem rodziny podczas rozłąki – dochodzi
jeszcze stres połączony z nieustanną obawą o zdrowie i życie męża/ojca. Pobyty na
misjach komplikują wielu żołnierzom założenie rodziny, bowiem pomiędzy
poszczególnymi wyjazdami trudno jest poznać partnerkę na stałe. Warto nadmienić,
iż niektórzy wyjeżdżający świadomie rezygnują z nawiązywania bliższych relacji, ze
względu na rozłąkę, która według nich negatywnie wpływa na utrzymanie związku,
będąc zarazem kolejnym czynnikiem stresogennym. Według A. Polcyn-Radomskiej
istnieją także takie pary, u których zbliżający się wyjazd przyspieszył decyzję
o zawarciu małżeństwa, zakładając, że ślub niejako „zabezpieczy” ich związek przed
rozpadem66.
Podjęcie decyzji o wyjeździe na misje wpływa na posiadanie potomstwa.
Wskazuje się na przypadki, gdzie perspektywa wyjazdu oraz długotrwałego
rozdzielenia przyspiesza decyzję dotyczącą poczęcia dziecka. Bywa również i tak,
że małżonkowie odkładają ten moment na czas stałego powrotu do domu, aby ciąża
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nie stała się dodatkowym stresorem dla obydwu oddzielonych misją małżonków. Ze
względu na to w niektórych rodzinach wojskowych misje wyznaczają rytm życia 67.
Statystki pokazują, że pobyt na misji stabilizacyjnej trwa przeciętnie pół roku.
Doliczając do tego również wcześniejszy okres przygotowań do wyjazdu, to
nieobecność żołnierza w domu rodzinnym może potrwać nawet ponad 12 miesięcy.
Przez tak stosunkowo długi czas członkowie rodziny zaczynają żyć własnym
rytmem. Według M. Ryś „(…) rodzina ujmowana jako system charakteryzuje się
pewnym zespołem norm i zasad oraz środkami podtrzymującymi jego spójność.
System ten ma określone cele, sposoby zaspakajania potrzeb poszczególnych
członków rodziny i realizacji podstawowych zadań społecznych”. Właśnie
wspomniana nieobecność poza systemem rodzinnym powoduje wiele problemów
związanych z powtórnym włączeniem się w niego po powrocie 68.
A. Polcyn-Radomska podkreśla, iż zasadniczym elementem budowania
i umacniania więzi z drugim człowiekiem jest możliwość aktywnego dzielenia z nim
codzienności. Zdecydowaną większość rodzin zbliża wspólne podejmowanie decyzji
oraz rozwiązywanie codziennych problemów. Z kolei ojciec będący na misji
zagranicznej może stopniowo zacząć odsuwać od siebie problemy związane
z życiem rodzinnym. Niejednokrotnie członkowie rodziny całkowicie świadomie nie
informują go o trudnościach, żeby go niepotrzebnie nie obciążać. W porównaniu
z bezwzględnością wojny, z jaką mają do czynienia żołnierze, problemy dnia
codziennego wydają się błahe i banalne, dlatego też często nie chcą brać udziału
w ich rozwiązywaniu. W ten sposób partner pozostający w domu przejmuje na siebie
coraz więcej odpowiedzialności za rodzinę. Spowodować to może w dłuższym
okresie poczucie krzywdy. W skrajnych przypadkach, długie rozdzielenie partnerów
doprowadzić niekiedy może do zerwania kontaktów z rodziną. Podkreślić trzeba, że
żołnierze mają możliwość rozmowy telefonicznej kilka minut dziennie, co jednak
w większości przypadków nie wystarcza do podtrzymania wzajemnych więzi
emocjonalnych. Obarczone jest to ryzykiem powstania poważnego kryzysu w danej
komórce rodzinnej, co skutkuje najczęściej długotrwałym pogorszeniem
wzajemnych relacji. Konsekwencją tego jest zaburzona komunikacja, która
zwłaszcza po powrocie zaczyna ograniczać się do okazywania złości. Członkowie
rodzin wówczas odczuwają bezsilność, ból i lęk, którymi nie potrafią się z nikim
podzielić69.
Zanikać zaczyna także bliskość, intymność oraz zaangażowanie we wzajemne
sprawy. Bardzo często po powrocie żołnierza z misji nieodzowne staje się zatem
wypracowanie przez członków rodziny nowych wzorów komunikowania się. A.
Polcyn-Radomska zwraca uwagę na to, że doświadczenie ludzkiej tożsamości
zawiera dwa bardzo istotne elementy: poczucie przynależności oraz poczucie
odrębności. Z kolei S. Minuchin określa rodzinę swoistym „laboratorium”, w którym
wyżej wymienione składniki są wytwarzane i rozdzielane. Proces szczególnie
widoczny jest w momencie pojawienia się dziecka. W fazie wczesnej socjalizacji,
rodzina „programuje” zachowanie dziecka i kształtuje jego poczucie tożsamości.
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Poczucie przynależności wytwarza się natomiast podczas przystosowania się
w rodzinie, posiadającej określonych rodziców, status społeczny itp.70.
Należy zwrócić uwagę, że rotacje zmian misji często przypadają w takich
okresach roku, że wyjeżdżający żołnierze jesienią spędzają z dala od domu
większość tych dni, które przeznacza się na budowanie więzi z najbliższymi.
Wymienić tu należy przede wszystkim Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc czy
„długi weekend majowy”. Doświadczanie rozłąki w tych okresach niesie często za
sobą niebezpieczeństwo utraty wspólnych wspomnień, zaś ich brak może
spowodować rozluźnienie więzi między członkami rodziny oraz osłabić poczucie
bliskości z nieobecnym partnerem. Sytuacje tego typu zwiększają ryzyko, że każda
z rozdzielonych stron zaczyna tworzyć własny model funkcjonowania. Może to
skutkować tym, że może zabraknąć miejsca na drugą osobę po jej powrocie71.
Należy podkreślić, że żołnierze wyruszający na misje posiadający rodziny to
głównie młodzi mężczyźni, którzy są potrzebni dzieciom i ich matce. Ich nieobecność
może wywołać poważne konsekwencje w późniejszym funkcjonowaniu dzieci. S.
Ilnicki wskazuje, że wpływ braku opieki ojcowskiej zależy od wieku i płci dziecka,
które tego doświadcza. Wyjazd ojca na misję zagraniczną związany jest z dużymi
zmianami dla dzieci. Rozłąka misyjna jest bardzo charakterystycznym rodzajem
rozstania, z misji nie można wrócić w każdej chwili, tak jak z innego pobytu za
granicą (np. z pracy zarobkowej). Powrót do ojczyzny jest możliwy w szczególnych
sytuacjach oraz tylko i wyłącznie za zgodą dowódcy. Najczęściej rotacje tego
rodzaju związane są z jakimiś przykrymi wydarzeniami, np. śmiercią bliskiej osoby
bądź poważnym wypadkiem72.
Podsumowanie
Misje pokojowe są ważnym narzędziem w ręku społeczności międzynarodowej,
mającym służyć zapewnieniu pokoju, porządku i bezpieczeństwa. Polska, jako
członek najważniejszych organizacji międzynarodowych i sojuszy wojskowych,
również bierze udział w pokojowych misjach wojskowych, wysyłając swych żołnierzy
w różne punkty zapalne. Są to przedsięwzięcia niezwykle złożone pod wieloma
względami. Dużo uwagi poświęca się aspektom prawidłowego funkcjonowania
żołnierzy w warunkach stresu operacyjno-bojowego oraz adaptacji po powrocie
z misji do kraju. Wyniki badań potwierdzają bowiem, iż wielu weteranów zgłasza
problemy związane z różnymi dolegliwościami natury psychicznej, wywoływane
przez traumatyczne zdarzenia w trakcie misji. Powodują one występowanie
trudności z komunikowaniem się na gruncie rodzinnym, towarzyskim i zawodowym.
Niepodjęcie na czas interwencji prowadzić może do osobistych dramatów: rozpadu
rodzin, pogłębiania się depresji i różnych chorób.

A. Polcyn-Radomska, Skazani na rozłąkę, [w:] „Polska Zbrojna” 2008, nr 36, s. 27-29.
M. Łuniewska, Psychologia w żołnierskiej służbie: II Konferencja Psychologów Wojska Polskiego,
Warszawa 2013, s. 15.
72
S. Ilnicki, Wsparcie psychologiczne uczestników misji pokojowych w wybranych państwach
europejskich, [w:] Służba żołnierzy i funkcjonowanie służb państwowych wykonujących zadania
w warunkach ekstremalnych, O. Truszczyński, L. Konopka, K. Sikora, A. Rakowski, L. Kosiorek (red.),
Warszawa 2002, s. 78.
70
71

460

Streszczenie
Udział w pokojowych misjach wojskowych jest ważnym elementem realizacji
strategii bezpieczeństwa narodowego. Uczestnictwo polskich żołnierzy w misjach
pociąga za sobą szereg skutków, wśród których należy zwrócić uwagę na
ekspozycję na silny stres w warunkach operacyjno-bojowych. Przebywanie w tych
warunkach wywiera silny wpływ na zachowania żołnierzy nie tylko w trakcie misji,
ale także po powrocie do kraju. Z tym wiąże się problem ponownego zaadaptowania
się w środowisku rodzinnym. Wielu żołnierzy cierpi na PTSD, w związku z czym
konieczne jest udzielenie im fachowego wsparcia, aby ich funkcjonowanie po
powrocie z misji zagranicznych było prawidłowe. Wsparciem powinny być także
objęte osoby z najbliższego otoczenia weteranów, które nierzadko doświadczają
negatywnych skutków ich zmienionych zachowań pod wpływem traumatycznych
zdarzeń i stresu.
Słowa kluczowe: misje zagraniczne, stres operacyjno-bojowy, PTSD, rodzina,
wsparcie
Summary
Participation in peacekeeping military missions is an important element of
implementation of National security strategy. The participation of Polish soldiers in
missions brings a lot of consequences among which we should note the exposure
to a strong stress in operational and combat conditions. Being in that kind of
conditions exert strong influence on soldiers behavior not only during missions but
also after their back to their countries. This involves a big problem of re-adaptation
in family environment. A lot of soldiers suffer from PTSD, Therefore they need
a professional support to function properly after coming back from foreign missions.
That kind of support is also needed for their family and close friends, people from
the nearest environment. They often experience the negative results of soldiers
changed behaviors under the influence of traumatic events and strong stress.
Key words: foreign missions, operational and combat stress, PTSD, family,
support
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KULTURA SIECI W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM
Wstęp
Współcześnie ludzie korzystają z sieci we wszystkich obszarach swojej
działalności. Sieć jest pojęciem wieloznacznym a symbolizującym zarówno
przyrodniczo-materialną jak i interakcyjną sferę życia społecznego. Poczynając od
sieci pajęczej a kończąc na złożonych konstelacjach mediów elektronicznych,
dostrzegamy bezmiar funkcji, które wynikają z usieciowienia . Pająk używa sieci do
usidlenia swojej ofiary-pokarmu ale też do jego przechowywania. Człowiek używa
jej do połowu ryb, czasem ptaków. Sieci pozwalają na masowe pozyskiwanie
i przechowywanie pożywienia.
Od wieków sieć kanałów irygacyjnych pozwalała na uzyskiwanie dobrych
plonów w rolnictwie. Przyrodnicza sieć szlaków wodnych i z trudem budowane sieci
dróg umożliwiały wymianę handlową i kontakt ludzi różnych kultur. Sieć łączy,
dostarcza ale też zniewala i ogranicza, wydobywa z głębin, umożliwia
przemieszczanie się i kontakt w rozległej przestrzeni tym, którzy nią dysponują. Sieć
dostarcza zasoby takie jak żywność inne towary a także informacje. Dzięki sieciom
ludzie nawiązują, podtrzymują i rozwijają więzi. Każdy węzeł sieci to człowiek lub
grupa ludzi realizujących złożone interakcje społeczne oparte na zwyczajowo lub
prawnie ustalonych stosunkach społecznych, które rozwijają się w oparciu
o różnorodne wzory.
Kanadyjski naukowiec Mc Luhan1 unaocznił, że od czasu wynalazku prądu,
ludzie zyskali elektryczną membranę otaczającą ziemię. Sieci elektryczne,
energetyczne dostarczają energii, co zapoczątkowała skok technologiczny
społeczeństwa. Społeczeństwo industrialne i informacyjne (postindustrialne) nie
może funkcjonować bez sieci elektrycznych, te z kolei umożliwiły innowacje
technologiczne, w tym rozwój elektroniki i mikroelektroniki oraz innych nowych
technologii. Efektem tego procesu są sieci komunikacyjne, umożliwiające działanie
nowym mediom elektronicznym. Rozwinęły się one dynamicznie w globalnym
konsumpcyjnym społeczeństwie, nazywanym wprost społeczeństwem sieci2.
Kultura to komunikacja, nadawanie znaczeń, symbolizowanie aż po
symbolizowanie cyfrowe, wykorzystywane przez programistów do tworzenia coraz
doskonalszych systemów, nasycających relacje miedzy ludźmi we wszystkich
sferach ich życia. Poczynając od socjalizacji pierwotnej (elektroniczna niania)
w tym prenatalnej opieki USG i KTG, edukacji (informacja i publikacje naukowe) ,
medycyny, handlu, bankowości i usług wraz z płatnościami, rozrywki, poszukiwania
pracy i samej pracy wszystko możemy realizować dzięki sieci. Sama sfera
komunikowania się na każdą odległość, natychmiastowa łączność, coraz
powszechniejsza z dźwiękiem i obrazem, daje możliwości dostępności do każdego
i do wszystkiego, co człowiek oferuje drugiemu.
M.Mc Luhan, Zrozumieć media, Wydawnictwo Naukowo –Techniczne, Warszawa 2004.
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
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Sieć internetowa najpierw rozwijała się powoli. Dopiero w drugiej połowie XX
wieku powstała sieć ARPANET (1969 r.), łącząca wybrane uniwersytety i instytuty
badawcze z siecią wojskową, która w krótkim czasie została przekształcona przez
Departament Obrony USA i od tego czasu skokowo rzutowała na postęp społeczny
w XXI wieku. Stała się ona „globalnym systemem informacyjnym”.
Choć badania nad sieciami komputerowymi były inicjowane przez armię, to nie
wojskowi, ale naukowcy okazali się największym beneficjentem nowej technologii.
Szybkość i łatwość komunikowania się umożliwiły tworzenie dużych międzynarodowych zespołów badawczych, co miało znaczenie w tak kosztownych
dziedzinach jak astronomia czy fizyka wysokich energii. Internet zatem powstał
w środowiskach, które akcentują oświeceniowe przekonanie, że rozwój naukowy
służy dobru ludzkości oraz że należy do niego dążyć poprzez wspólną pracę.
W 1993 r. po raz pierwszy eksperci z IETF podjęli próbę zdefiniowania Internetu
jako sieci komputerowej opartej na protokole TCP/IP. Sieć umożliwia dostępność do
zasobów dzięki komputerom połączonym z siecią. Stworzyła się dzięki niej
wspólnota ludzi używająca tej sieci i rozwijających ją.
Internet a socjologia
W klasycznym ujęciu socjologia bada: „zjawiska i procesy tworzenia się różnych
form zbiorowego życia ludzi; struktury rożnych zbiorowości; zjawiska i procesy
zachodzące w tych zbiorowościach wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi
na siebie; siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości; zmiany i przekształcenia
zachodzące w tych zbiorowościach”3.
Z końcem XX wieku dynamiczne rozwinęły się subdyscypliny socjologii
badające zbiorowości skupione wokół nowych mediów komunikacyjnych, takie jak:
socjologia komunikacji społecznej, socjologia nowych mediów czy socjologia
Internetu ze względu na postęp i związane z nim zjawiska, procesy i zmiany
kulturowe zachodzące w skali globalnej.
Yochai Benkler wyróżnił trzy warstwy Internetu. Warstwa fizyczna to urządzenia
umożliwiające komunikację , czyli infrastruktura techniczna sieci. Druga warstwa
obejmuje standardy techniczne, dzięki którym infrastruktura staje się narzędziem
komunikacji. Trzecia to społecznie najistotniejsza warstwa treści: informacja i jej
znaczenie. Nadawanie znaczeń jest, jak wiadomo, sednem kultury i komunikacji
społecznej. Znak, zakodowana informacja , pismo i obraz, sygnały głosowe to
podstawowe elementy procesu komunikacji interpersonalnej, publicznej
i organizacyjnej. Te elementy stanowią treść komunikatów dostępnych w sieci
i stanowią sedno interakcji społecznych w cyberprzestrzeni, która stała się
immanentną częścią przestrzeni społecznej 4.
Internet zatem nie jest tylko narzędziem, ale też siecią komunikacyjną, żywą
przestrzenią społeczną, symbolicznym uniwersum, które powstaje w wyniku
zawartej w komunikacji cyrkulacji znaczeń i symboli. Aby opisać różnorodność
i zmienność społeczną przestrzeni Internetu, relacje, więzi, społeczności, sieci
i ruchy społeczne, socjolog potrzebuje narzędzia jakim jest kultura Internetu (sieci).

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1963 ,s.7.
Y. Benkler, Bogactwo sieci: jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, WAP 2008.
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Pojęcie kultury Internetu
Pojęcie „kultura” używane jest w wielu znaczeniach, co samo już świadczy
o złożoności tego zjawiska. W szeroko pojętym sensie kultura obejmuje odpowiednie
sposoby zachowania, postępowania i rozumienia człowieka. Obejmuje całokształt
materialnego i duchowego dorobku ludzkości, gromadzony, utrwalany i wzbogacany
z pokolenia na pokolenie. Składa się z języka, idei, przekonań, postaw, świętości,
kodów, instytucji, rytuałów i innych komponentów, a jej rozwój zależy od możliwości
uczenia się i przekazywania wiedzy następnym pokoleniom 5.
W rozumieniu Emila Durkheima można ją rozpatrywać jako:
- fakt społeczny – jest bowiem podzielna przez jednostki, zewnętrzna wobec
nich i wywierająca nacisk na ich myślenie i działanie;
- wytwór refleksyjnie i intencjonalnie działających podmiotów, który jest
reprodukowany i wykorzystywany w ich działaniach.„Durkheim nie próbuje oddzielić
społeczeństwa od kultury, a jego koncepcja zjawisk społecznych zakłada ich ścisły
związek ze zjawiskami kulturalnym” 6.
Mimo iż socjologia bywa potocznie sprowadzana do wiedzy o społeczeństwie,
inaczej o konkretnych zbiorowościach , to „ w istocie rzeczy od początku, w wielkich
systemach socjologicznych Herberta Spencera i Augusta Comte’a, rozumiana była
jako nauka (…) o rzeczywistości społeczno-kulturowej”7. W socjologii polskiej
głównie Florian Znaniecki i jego uczniowie uprawiali socjologię jako naukę o kulturze.
Pojęcie kultury Internetu posiada odrębne znaczenie i definiowane jest przez
Manuela Castellsa jako system norm i wartości określający wzory zachowań
w Internecie. Powtarzanie wzorów zachowań prowadzi do pojawienia się zwyczajów,
które są egzekwowane przez nieformalne instytucje i organizacje społeczne. Kultura
jest tworem zbiorowym, przekraczającym indywidualne preferencje i wpływającym
na postępowanie ludzi będących jej reprezentantami.
Manuel Castells akcentuje w kulturze normy i wartości, które kształtują
zachowania ludzkie. W sferze jego zainteresowań leży kultura normatywna czyli ten
fragment kultury, który określa sposoby działań oraz to czy są one zalecane czy
zabronione. Działania ludzkie są w tym ujęciu świadomymi czynnościami ludzkimi,
rozgrywającymi się w danej sytuacji, uwarunkowanymi wartościami i regułami.
Możemy mówić o ogólnej kulturze Internetu, na którą składają się występujące
w przestrzeni wirtualnej treści kulturowe, normy regulujące zachowania, zwyczaje,
konieczność istnienia jakiegoś systemu kontroli oraz o szczegółowych kulturach
Internetu 8.
Cztery warstwy kultury Internetu
Kultura Internetu nie jest monolitem, a tworem złożonym z różnych obszarów
i warstw. Na kształt Internetu wpływają elementy różnych kultur, wielość
i różnorodność kontaktów społecznych, bogactwo treści i odniesień do nich, a także

A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej,
Difin, Warszawa 2010, str. 125.
6
Z. Pucek, Kultura w refleksji socjologicznej ( w: ) Krawczyk, K. Z. Sowa,( red.) Socjologia w Polsce,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998, s.33.
7
Tamże.
8
M. Juza, Kultura Internetu: od akademickich początków do użytkowanieci w codziennym życiua sieci
w codziennym życiu, „Zeszyty Naukowe –Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie”, Zeszyt
Nr 9, str. 21-23.
5
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różnych reguł tworzących się w Internecie jak i poza nim. Kultura Internetu jest
kulturą eklektyczną – mimo iż łączy elementy różnych kultur nie jest ich prostą sumą.
Różne obszary kultury Internetu oddziałują na siebie: zmieniają się pod swoim
wpływem, popadają w konflikt, warunkują się wzajemnie.
Według Manuela Castellsa kultura Internetu jest kulturą otwartości, wolności
i dobrowolnej współpracy, zbudowanej na czterech warstwach. 9
Darin Barney zaprezentował także kulturę w kontekście warstw Internetu:
kultura wirtualno - komunitariańska:
- ukształtowała społeczne formy, procesy i zastosowania Internetu;
- wartości, reguły i instytucje dotyczące zachowań w interakcjach
zapośredniczonych przez sieci komputerowe;
- usprawnienie komunikacji oraz zapewnienie wzajemnego poszanowania
internautów;
- cyberprzestrzeń wolna od polityki, władzy państwowej, ideologii, biznesu,
mediów masowych – „Deklaracja niepodległości cyberprzestrzeni”;
- porzucenie fizykalności i przynależności do tradycyjnych społeczności na
rzecz tożsamości obywatela sieci;
kultura techno-merytokratyczna:
-zakorzeniona w instytucjach akademickich – Internet dziełem uczonych;
-wartości: wiedza, zdolność dokonywania nowych odkryć, jawność, otwartość
współpraca; -etos naukowy,
-nakazy normatywne: uniwersalizm, współpraca, upublicznienie osiągnięć,
bezinteresowność;
-status uzależniony od zasług w pracy badawczej i odkryć technicznych;
- współpraca oparta na swobodnej wymianie informacji;
- jawność wyników badań;
- poddawanie się ocenie członków środowiska naukowego;
kultura hakerska:
- „kultura daru”;
- Internet jako instrument manifestacji własnej autonomii i siły twórczej;
- eksperci w dziedzinie programowania czy zarządzania sieciami komputerowymi;
- wolność, nieskrępowane myślenie, swoboda publikowania;
- aktywność, altruizm, twórczość;
kultura przedsiębiorczości:
- odpowiedzialna za upowszechnienie się Internetu;
- zdolność do przekształcania wiedzy technologicznej i innowacji w finansowy
sukces;
- utożsamienie możliwości zarobienia dużych pieniędzy z wolnością
i sukcesem;
- przyszłość należy tworzyć teraz i konsumować natychmiast 10.
Są to w pewnym sensie postulaty odnoszące się do ideałów sieci, które nie
podkreślają czy też nie uwzględniają problemów i ciemnych stron sieci.

M. Juza, Kultura Internetu…, dz. cyt., s.. 24-25.
D. Barney, Społeczeństwo sieci, Sic, Warszawa 2008, str. 194-195.
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Aleksander Tarkowski zauważył, iż w powyższym pojmowaniu kultury Internetu
brak jest miejsca na zrozumienie jej wewnętrznych konfliktów. Komercjalizacja
Internetu, za którą odpowiedzialna jest kultura przedsiębiorczości, nie zintegrowała
całokształtu internetowej kultury, ale doprowadziła do powstania dwóch odmiennych
obszarów kulturowych w ramach przestrzeni wirtualnej 11:
Obszary kulturowe:
kultura wczesnego Internetu:
- składają się na nią kultura techno-merytokratyczna i hakerska;
- kultura ceniąca niezależność, bezinteresowność, sięciową równość, niechęć
wobec hierarchicznych struktur oraz postaw merkantylistycznych;
- Internet instrumentem manifestacji;
kultura komercyjno-masowa:
- jest wynikiem przekształceń powstałych na skutek komercjalizacji Internetu;
- wszystkie działania społeczne muszą zostać podporządkowane celowi jakim
jest sukces finansowy;
- użytkownicy nie są autonomicznymi podmiotami, ale konsumentami, którym
proponuje się gotowe do użycia produkty dostosowane do ich oczekiwań.
Popularyzacja sieci oznaczała rozbicie kultury Internetu opierającej się na
wartościach akademickich, hakerskich i społecznościowych, rozproszenie
systemów normatywnych (netykiet) oraz zbiorów znaczeń i socjolektów.
Wpływ sieci na przemiany kultury
Społeczeństwo Sieci składające się z niezależnych, autonomicznych jednostek
jest zjawiskiem jeszcze młodym, złożonym i dynamicznie zmieniającym się. Wpływ
Internetu na przemiany kultury jest analizowany w różnych aspektach, a do
najważniejszych z nich należą: tożsamość, hierarchia, płeć, prawda, orientacja
długo- i krótkoterminowa, np. w przypadku wzorów związanych z cyklem życia,
tradycyjnych i nowoczesnych.
Znaczący wpływ jest widoczny szczególnie na takie aspekty jak: tożsamość,
hierarchia i orientacja czasowa w sieci. Tożsamość jest konstruktem wynikającym
z wzajemnych relacji między jednostką a grupą, z którą ta jednostka w większym lub
mniejszy stopniu mogłaby się identyfikować. Społeczeństwo natomiast jest
rezultatem splotu interakcji i więzi między tymi jednostkami, które tworzą system
relacji społecznych, łączących ludzi w ramach jednej kultury. Tylko podczas
komunikowania się i wzajemnych interakcji możliwe jest przeświadczenie o własnej
realności i zachowanie osobowości.
W sieci powstają społeczności świadome i dobrowolnie wybrane na zasadzie
wzajemnych sentymentów i emocjonalnego zaangażowania często racjonalnego
a nie nietradycyjnego. Anonimowość pozwala na eksperymentowanie z tożsamością
i można łatwo ukryć takie cechy jak wiek, płeć i inne. Sieć zmienia nasz sposób
postrzegania i myślenia, relacje społeczne, jak i naszą tożsamość, gdyż możemy
udawać kogoś innego, tworzyć siebie od nowa, zachowując anonimowość
i zaspokajając w ten sposób potrzeby emocjonalne i psychologiczne.
Pokonywanie wielotysięcznych dystansów w ciągu nawet kilku sekund stwarza
nowy świat niezależny od uwarunkowań geograficznych – hiperprzestrzeń. Internet
wzmacnia więzi geograficzne rozproszonych grup np. etnicznych czy niszowych,
M. Juza, Kultura Internetu… ,dz. cyt., s. 27-28.
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rodzin rozproszonych w procesach migracyjnych, zapewniając kontakt globalny jak
i z lokalną społecznością.
W przestrzeni Internetu obserwujemy zacieranie się granic miedzy tym co
prywatne, a tym co publiczne. Ułatwiona jest wymiana opinii, idei, możliwość
wypowiedzi, komentowania, ustosunkowywania się do kwestii poruszanych na
forum, a przez to udział „zwykłych ludzi” w sferze publicznej. Wyposażenie
w gadżety i urządzenia mobilne, będące źródłem komunikacji i informacji, pozwala
stworzyć człowiekowi w miejscu publicznym przestrzeń prywatną np. słuchając
muzyki bądź rozmawiając głośno na bardzo intymne tematy12.
„Wirtualne wspólnoty oferują radykalnie nowy kontekst myślenia o tożsamości
ludzkiej w wieku Internetu”, jak zauważa w swoich badaniach Sherry Turkle13.
Hierarchia określa relacje między władzą a obywatelem, stopień autorytarności
i równości miedzy ludźmi. Zhierarchizowanie społeczeństwa jest również silnie
skorelowane z jego zasobnością.
Indywidualizm i wolność w sieci zmniejszają dystans do władzy – władza sama
„schodzi do ludu”. Inicjatywy typu e-government, e-administracja, dostępność online i blogi polityków przyczyniają się do spłaszczenia struktur społecznych.
Organizacje i rządy państw coraz częściej muszą liczyć się z opinią publiczną.
W polityce obserwuje się skuteczny wpływ wirtualności na wspólnotowość, więzi
społeczne i zachowania prospołeczne oraz ograniczenie zjawisk korupcyjnych
władzy. W sieci trudno mówić o władzy i rządzeniu, jednak istnieją próby kontroli
i wywierania wpływu, wzmożone w okresie wyborów i gry o władzę. Eksperci
ustępują miejsca amatorom, autorytety upadają. Dyskurs polityczny staje się
bardziej bezpośrednie ale i pełen wulgaryzmów, agresywny i niewybredny
ostracystyczny, tzw. fake news i hejt.
W Internecie na dalszy plan schodzi pozycja społeczna czy zawodowa.
Oznacza to, że na forum dyskusyjnym nasze słowa mogą mieć większy ciężar
gatunkowy, niż mogłaby na to wskazywać nasza pozycja społeczno-ekonomiczna,
bądź miejsce w hierarchii zawodowej. Zjawisko wyrównywania statusów
w Internecie może sprzyjać osłabieniu stereotypów oraz dyskryminacji wobec innych
grup.
Paradoksalnie jednak anonimowość w sieci może potęgować zjawisko
utrwalania stereotypów i dyskryminacji. Anonimowość powoduje, że w zasadzie
czujemy się bezkarni, możemy wypowiadać to co chcemy i jak chcemy. Poza tym
przez grupy dyskusyjne i czaty możemy łatwiej dotrzeć do osób o podobnych
poglądach14.
Internauci potrafią szybko organizować się, szczególnie w obronie wolności
w sieci, przykładem jest reakcja na próby ograniczenia tej wolności przy próbach
wprowadzenia umowy Akta. Mniejsze społeczności mobilizują się także w akcjach
pomocowych dla osób czy grup potrzebujących albo w akcjach ochrony przyrody
czy grup z określona deprywacją potrzeb, jednostek zagrożonych lub prześladowanych, popierania osób podziwianych. Przykład z 2019 r., dotyczący tragedii
zamordowania prezydenta Gdańska i poparcia dla Jerzego Owsiaka na facebooku.
A. Wassilew, Kultura społeczeństwa sieci, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Nr 60,
2011,s.641-643. .
13
S. Turcle, Life on the Screen: Identity In the Adeof the Internet, New York, 1995, s.267.
14
A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006,
s.203.
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Sieć globalną charakteryzuje relatywizm poznawczy i etyczny, pluralizm
kulturowy i obyczajowy, odrzucenie racjonalizmu i dążenia do prawdy.
Obserwowany jest upadek autorytetu „ekspertów”. Paradoksalnie wraz z zalewem
informacji i spadkiem jej wiarygodności wzrasta zaufanie do sieci.
Specyficznym dla sieci przejawem mądrości tłumu stał się tzw. click stream,
czyli technika gromadzenia danych o strumieniu informacji o korzystających ze
strony. Opinia i doświadczenie tłumu czy kierowanie się opinią inteligencji zbiorowej,
stały się jedną z najużyteczniejszych strategii wyszukiwania informacji. Ważniejsze
od wiedzy o danych stała się umiejętność dostępu do nich. Wiedza w sieci stała się
hiprtekstualna, co jest odwzorowaniem hiperaktywnego umysłu, uwolnieniem się od
linearnego porządku i zarazem poszerzeniem zawartości umysłu. Pamięć jednego
człowieka zostaje przekształcona w pamięć wszystkich ludzi, tworząc z sieci pamięć
ogólnoświatową: Wikipedię .
Nadmiar informacji nie ułatwia optymalnych decyzji. Przy nieograniczonym
dostępie do danych, które uzyskuje się na kliknięcie i przy braku czasu na ich
przeanalizowanie dochodzi do przeładowania poznawczego. Ciągłe innowacje
sprawiają, że wszystko staje się mniej przewidywalne, a zatem wymaga większego
nakładu czasowego i emocjonalnego. W cyberprzestrzeni można eksperymentować
bez ograniczeń, co sprzyja odważniejszym zachowaniom oraz tolerancji w stosunku
do niepewności15.
Orientacja długoterminowa/krótkoterminowa
Problemem współczesnych wspólnot jest wybór między przyszłością
a teraźniejszością, wymaga rozróżnienia między długoterminowym a krótkoterminowym nastawieniem do życia. Orientacja długoterminowa skupia się na
przyszłości, a krótkoterminowa na teraźniejszości i przeszłości.
Dzięki współczesnym urządzeniom, głównie smartfonom i nowym technologiom
komunikacyjnym czasoprzestrzeń ulega kompresji. W sieci funkcjonuje czas
nielinearny – nie wymaga natychmiastowej reakcji, ale wymiana informacji nie
odbywa się całkowicie poza czasem. Przestrzeń pokonywana jest momentalnie –
w nanosekundach, wzrasta tempo zmian. Czas podejmowania decyzji dramatycznie
się kurczy, czego efektem są szybkie i bardzo często bezrefleksyjne decyzje.
Informacja jest dostarczana błyskawicznie i jednocześnie prawie do każdego
miejsca – tworzy to świat „momentalnej wszechobecności”. Jak twierdzą
menedżerowie korporacji opartych na nowoczesnych technologach, które działają
głównie w sieci, wielość informacji, kontakty pośrednie, duża niepewność oraz
ryzyko sprzyjają podejmowaniu decyzji w oparciu o intuicję a nie na podstawie
racjonalnych, kalkulowanych wyborów16.
We współczesnym świecie doświadczenie chwili oraz nastawienie na
natychmiastową gratyfikację staje się najważniejsze. Zaburzenie poczucia czasu
może czasami przejawiać się jako uzależnienie (od sieci, informacji), a innym razem
jako przepływ bądź uczestnictwo i jest wyraźnie związane z orientacją krótkoterminową. Długoterminowe planowanie jest niemożliwe bez refleksji, bez nabrania
A. Wassilew, Kultura społeczeństwa…, dz. cyt., s. 644-645.
D.Ciukszo , Intuicja a decyzje w sytuacji ryzyka i niepewności (w:) M. Fierek, P. Siegurska-Fierek (red.)
Warmia i Mazury na tle trendów globalnych, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2013,
s. 198-207.
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krytycznego dystansu do siebie i własnych idei, a do tego potrzebne jest oderwanie
wzroku od monitora, zwolnienie tempa oraz zatrzymanie się w biegu 17.
Porozumiewanie się w Internecie
Społeczności internetowe wypracowały swój własny sposób porozumiewania
się, czego przykładem może być stosowanie określonego stylu pisania. Próżnia
ustosunkowań społecznych, jak nazwała to zjawisko P. Wallace, została wypełniona
systemem emotikonów (ang. emotion – „emocja, uczucie”), czyli tekstowych znaków
interpunkcyjnych imitujących emocje, postawy i zachowania ludzkie. Emotikony
w najprostszym rozumieniu są symbolami, a szerzej – systemem symboli, których
rola sprowadza się do wywołania w rozmówcy pożądanych efektów emocjonalnoekspresyjnych.
Emotikony, są symbolami wspieranymi całym systemem specyficznych tworów
stylistycznych, często zaczerpniętych wprost z mowy potocznej – przede wszystkim
zastępują one mowę. Mieści się w tym również cała gama skrótów myślowych,
symboli, które nagminnie wykorzystuje się w Internecie. W ten sposób następuje
właśnie homogenizacja kultury językowej Internetu, co wcale nie musi mieć wyraźnie
negatywnych następstw, takich jak na przykład ubożenie języka, ale może silnie
łączyć ludzi ze sobą.18 Następuje wtórna symbolizacja mimiki i gestów.
Podsumowanie
Internet przestał być odrębną rzeczywistością, stal się raczej narzędziem, które
jednostki biorą do ręki i dostosowują do swoich potrzeb zwanych życiem
codziennym. Ludzie coraz częściej korzystają z Internetu, spędzają w nim coraz
więcej czasu i wykonują w nim coraz bardziej zróżnicowane czynności. Użytkownicy
poszukują informacji, których potrzebują w związku z pracą, nauką, rozrywką czy
życiem towarzyskim, utrzymują kontakty społeczne, pracują i uczą się, robią zakupy,
korzystają z banku. Dzięki smart fonom mogą to robić w każdym miejscu i czasie
także poza domem i poza czasem nie zawsze prywatnym.
Internet pomaga jednostkom budować swoją indywidualną sieć kontaktów oraz
decydować, jakie znaczenie będą miały poszczególne jej relacje. Ludzie segregują
posiadane związki na mniej i bardziej ważne, a Internet pozwala im robić to
efektywnie i często przy niewielkim nakładzie sił.
Technologie cyfrowe i środowisko sieci stawiają przed kulturą nowe możliwości
i wyzwania, pojawiają się nowe formy wyrażania kultury. Postęp technologiczny
spowodował, że sztuka mogła i wstąpiła w świat sieci – książka, filmy, obrazy,
muzyka poddały się digitalizacji. Internet stwarza możliwości aktywnego
uczestnictwa w różnych formach e-kultury19.
Manuel Castells konstatuje, że sieci jako struktury otwarte, zdolne do
rozprzestrzeniania się bez ograniczeń, podzielające w procesie komunikacji te same
kody komunikacyjne, są odpowiednimi instrumentami dla „kultury niekończących się
dekonstrukcji i rekonstrukcji”. W rozumieniu socjologicznym nowe technologie
komunikacyjne wyznaczają więc dominujące procesy i struktury społeczne20. Jest to
Tamże, s.646 .
A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006,
s.205-206.
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M. Juza, Kultura Internetu: s…, dz. cyt., s., 29-30.
20
M. Castells, Społeczeństwo sieci.., dz. cyt., s. 469.
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najbardziej ogólny wniosek w rozumieniu socjologicznym, wynikający z licznych
badań nowych mediów elektronicznych, skupionych w nowej subdyscyplinie
socjologicznej, zwanej socjologią Internetu lub socjologią nowych mediów.
Upowszechnianie się wartości, norm i wzorów kultury sieci prowadzi do wzrostu
integracji jej użytkowników i pozwala intensyfikować działania na rzecz ograniczania
negatywnych zjawisk, doskonalenia kontroli zachowań dewiacyjnych w sieci co
sprzyjać będzie wzrostowi poczucia bezpieczeństwa użytkowników sieci.
Sieciowa organizacja nowych mediów sprzyja rozwojowi demokratyzacji
społeczeństwa globalnego, upowszechnianiu wiedzy, która jest aktualnie
najważniejszy kapitałem. Kontrola społeczna jest istotnym elementem więzi
społecznej a opinia internautów jest obok prawa międzynarodowego coraz
silniejszym instrumentem porządkującym działania osób i społeczności
realizujących różne rodzaje swojej aktywności w sieci. Funkcją wzorów kultury sieci
jest wzmocnienie wewnętrznej integracji uczestników. Integracja zaś pozwala na
skuteczniejsze rozwiązywanie problemów i wzrost poczucia przynależności
i bezpieczeństwa członkom.
Streszczenie
W artykule omówiono powstanie Internetu i rozwój sieci jako elementu kultury
społecznej z uwzględnieniem metafory jej znaczeń. Podkreślono, że każdy węzeł
sieci to człowiek lub grupa ludzi realizująca złożone interakcje społeczne oparte na
zwyczajowo lub prawnie ustalonych stosunkach społecznych, które rozwijają się
w oparciu o różnorodne wzory. Zwrócono uwagę na integrującą funkcję Internetu
jako współczesnego instrumentu tworzenia i rozwijania więzi społecznej. Ukazano
Internet w ujęciu socjologicznym, analizując procesy i siły integrujące i rozbijające
więzi ludzi działających w sieci, uwzględniając przemiany kultury społecznej. Różne
obszary kultury Internetu oddziałują na siebie: zmieniają się pod swoim wpływem,
popadają w konflikt, warunkują się wzajemnie.
Słowa kluczowe: kultura, sieć, Internet, wzory kultury.
Summary
The article discusses the rise of the Internet and the development of the network
as an element of social culture, including the metaphor of its meanings. It was
emphasized that each network node is a man or a group of people implementing
complex social interactions based on customarily or legally established social
relations that develop on the basis of various patterns. Attention was paid to the
integrating function of the Internet as a contemporary instrument for creating and
developing social bonds. The Internet has been presented in a sociological
perspective analyzing processes and forces that integrate and break the bonds
among people active in the network and creating its culture, taking into account its
impact on the transformations of the social culture. Various areas of the Internet
culture interact with each other: change under the influence of others, come into
conflict, condition one another.
Key words: culture, network, Internet, patterns of culture.
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