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Słowo wstępne 
 

Szanowni Państwo, 
 

17 numer Przeglądu Naukowo-Metodycznego prezentuje bogaty wybór 
artykułów z zakresu bezpieczeństwa, pedagogiki i zarządzania. To wydanie 
otwiera artykuł Romualda Kalinowskiego na temat obrony cywilnej w sytuacjach 
zagrożeń kryzysowych społeczeństwa. Autor tekstu podkreśla istotną rolę obrony 
cywilnej w całokształcie działalności z zakresu ochrony ludności, przedstawiając 
rozmaite sposoby postrzegania tego zjawiska, m.in. wzajemne relacje pomiędzy 
obroną cywilną a zarządzaniem kryzysowym. 

W kolejnym artykule Magdalena Adamczyk prezentuje wyniki badań nad 
rozmiarami przestępczości w województwie wielkopolskim w latach 2000-2011. 
Badaczka poddaje analizie liczbę osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, 
wykrywalność przestępstw, wskazuje także region, w którym skala przestępczości 
w omawianym okresie jest najwyższa. Na uwagę zasługuje przypomnienie autorki 
o naturalnych następstwach poczucia zagrożenia w społeczeństwie, a mianowicie  
o obniżeniu poczucia bezpieczeństwa jednostki oraz wynikających zeń 
ograniczeniu kontaktów międzyludzkich, podejrzliwości, nieufności, agresji czy 
wreszcie zwiększeniu aprobaty dla zaostrzania kar. 

Problemem ochrony przed przestępczością zajmuje się w swoim artykule 
Alicja Fijałkowska, podejmująca zagadnienie ochrony miru domowego jako 
podstawy poczucia bezpieczeństwa jednostki. Autorka, w odnosieniu do polskiego 
ustawodawstwa, porusza m.in. kwestię nietykalności miejsca zamieszkania i sfery 
prywatnej człowieka. Jak zauważa, „w dobie wzrastającej przestępczości dochodzi 
do paradoksu polegającego na tym, że boimy się bronić najcenniejszych wartości, 
jak życie i zdrowie.”  

Z kolei w dziale Bezpieczeństwa Narodowego, Rafał Klimek podejmuje 
kwestię niezwykle istotną dla funkcjonowania współczesnego świata, 
zdominowanego przez Internet jako podstawowe źródło informacji. Wskazuje on  
w swoim tekście na konieczność stworzenia skutecznego systemu bezpieczeństwa 
informacyjnego, uniemożliwiającego dostęp do informacji osobom do tego 
nieuprawnionym. Jak zauważa autor, „współczesne regulacje prawne nie nadążają 
za zmianami wywołanymi przez ogólnoświatową rewolucję teleinformatyczną,  
a bezpieczeństwo informacyjne staje się bardzo szybko jednym z najistotniejszych 
elementów większości systemów bezpieczeństwa, dlatego też należy traktować je 
zdecydowanie priorytetowo.” 

Autorem kolejnego artykułu z zakresu bezpieczeństwa nardowego jest 
Mirosław Banasik, Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego MON. Opisuje on 
proces transformacyjny sił zbrojnych, w wyniku którego doszło do zmiany 
paradygmatu prowadzenia walki zbrojnej: wraz z zaprzestaniem stosowania 
zasady zadawania przeciwnikowi jak największych strat, zmniejszeniu uległa rola 
sił zbrojnych. Jak podkreśla Mirosław Banasik, mimo to należy modernizować siły 
zbrojne i pozyskiwać nowe zdolności tak, aby mogły one skutecznie podejmować 
przyszłe wyzwania i przeciwstawiać się zagrożeniom oraz być bardziej efektywne  
w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. 
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Cezary Tomasz Szyjko z kolei opisuje rolę prawa międzynarodowego  
w zarządzaniu kryzysowym. Rozpoczyna on swój wywód od uwagi o zmianie 
sposobu postrzegania kryzysu; dowodzi, że klasycznie rozumiane kryzysy ustępują 
miejsca nowym zagrożeniom takim jak działania terrorystyczne czy zakłócenia  
w funkcjonowaniu systemów informatycznych i energetycznych. Autor omawia 
następnie wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysem, kładąc główny 
nacisk na aspekt komunikowania się z otoczeniem oraz techniki przewidywania 
sytuacji kryzysowych i zarządzania nimi. 

Ostatni z artykułów w tym dziale, autorstwa Romana Svatoša, prezentuje 
zjawisko przestępczości młodzieży w Republice Czeskiej. Autor tekstu odnosi się 
do pojawiających się w prasie czeskiej stwierdzeń o wzroście ilości przestępstw, 
popełnianych przez młodzież, ich brutalizacji i obniżeniu wieku sprawców. 
Rozważa on również zagadnienie skuteczności stosowanych obecnie środków 
zapobiegawczych i represyjnych w stosunku do przestępczości młodzieży. 

Rozważania nad jakością kształcenia w Polsce skłaniają autora artykułu  
z działu Pedagogiki, Kazimierza Żegnałka, do postawienia pytania o to, czy można 
mówić o sytuacji kryzysowej lub nawet o kryzysie w edukacji. Badacz analizuje cały 
szereg czynników odpowiedzialnych za niedomagania polskiego systemu edukacji, 
od niskiego poziomu przygotowania absolwentów szkół średnich, poprzez 
przyczyny leżące po stronie uczelni, tj.m.in. niedostosowanie programów studiów 
do wyzwań społeczeństwa wiedzy i rynku pracy, profesjonalizm nauczycieli 
akademickich, organizację studiów czy też wreszcie małą troskę o język.  

W tym samym dziale Iwona Iskierka omawia zagadnienia związane  
z procesem uczenia się przez całe życie w odwołaniu do dokumentu „Perspektywa 
uczenia się przez całe życie”. Jak dowodzi, dokument ten został stworzony po to, 
aby uświadomić społeczeństwu konieczność oparcia rozwoju gospodarczego  
i społecznego na wiedzy. Autorka wskazuje na potrzebę stałego doskonalenia 
uzyskiwanych kompetencji i kwalifikacji w celu umożliwienia osobom w różnym 
wieku i w różnych okolicznościach życiowych sprostania wyzwaniom zmieniających 
się technologii.  

Beata Papuda-Dolińska dokonuje w swoim artykule analizy porównawczej 
postaw wobec osób niepełnosprawnych przejawianych przez studentów polskich  
i holenderskich, zwracając uwagę na najbardziej znamienne podobieństwa  
i różnice między badanymi grupami. Autorka podkreśla rangę zjawiska, dowodzi, 
że postawy społeczeństwa wobec ludzi niepełnosprawnych odzwierciedlają poziom 
rozwoju moralno-kulturowego społeczeństw, ich spójność i zdolność do 
harmonijnego współżycia oraz reagowania na heterogeniczność. Szczególnie 
warte analizy – jak zauważa – wydają się być postawy wobec niepełnosprawności 
ludzi młodych, uczniów, studentów, którzy wkrótce mogą stać się pracownikami, 
pracodawcami, sąsiadami odpowiedzialnymi za traktowanie i jakość życia osób 
niepełnosprawnych z bliższego lub dalszego otoczenia. 

Ewa Kochanowska wskazuje na fundamentalną rolę rodziny w kształtowaniu 
tożsamości, zachowania i funkcjonowaniu jednostki. Charakteryzuje także 
szczególną jej odmianę, czyli rodzinę dysfunkcyjną. W swoim tekście badaczka 
przedstawia wybrane wyniki badań nad funkcjonowaniem adolescentów z rodzin 
dysfunkcyjnych w roli uczniów, partnerów, rówieśników i nauczycieli. 

 



 9 
__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

W dziale Zarządzanie zamieściliśmy cztery artykuły. Pierwszy z nich, 
autorstwa Edyty Ślachcińskiej, traktuje o komunikacji marketingowej  
z wykorzystaniem Internetu: jej rodzajach, roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
możliwościach tworzenia i utrzymywania relacji z klientem czy wreszcie budowaniu 
wizerunku firmy i produktu.  

W drugim z artykułów Aneta Jakonis charakteryzuje koncepcję Lean 
Management zyskującą coraz większą popularność w Polsce. Badaczka omawia  
w swoim opracowaniu genezę, definicję oraz ogólne założenia tego podejścia do 
zarządzania. 

Tekst Magdy Wojdyły-Bednarczyk podejmuje z kolei refleksję na temat 
funduszy unijnych i ich wpływu na sytuację makroekonomiczną Polski. Autorka 
opisuje korzyści wynikające z wykorzystania funduszy unijnych, m.in. złagodzenie 
spowolnienia gospodarczego, przyspieszenie wzrostu PKB i będące jego efektem 
zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od wysoko rozwiniętych gospodarek Unii 
Europejskiej, wreszcie korzyści w wymiarze międzynarodowym.   

Zagadnienia z zakresu zarządzania podsumowuje tekst Piotra Jermakowicza, 
badający rozumienie pracy przez generację Y. Autor dowodzi, że cechy 
przypisywane ludziom z generacji Y mają swoje odzwierciedlenie w ich 
postrzeganiu pracy i dlatego podejmuje próbę ustalenia, czy obawy pracodawców 
związane z wkraczającymi na rynek pracy przedstawicielami generacji Y mają 
podstawy. Rozważania Piotra Jermakowicza wydają się interesujące nie tylko  
z punktu widzenia pracodawców i pracowników, ale także teoretyków i praktyków 
zajmujących się rynkiem pracy i prawem pracy, którzy mogliby wprowadzić 
niezbędne zmiany dostosowujące kwestie form i sposobów pracy do oczekiwań 
nowych pokoleń. 

Joanna FARYSEJ 
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Romuald KALINOWSKI 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
 

OBRONA CYWILNA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ KRYZYSOWYCH 
SPOŁECZEŃSTWA 

 
 
Wstęp 
Jedną z podstawowych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie 

obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi i realnymi 
zagrożeniami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych, zdarzeń 
spowodowanych działalnością człowieka a także wynikających z działań zbrojnych. 

Istotną, jeżeli nie najważniejszą rolę w całokształcie działalności w zakresie 
ochrony ludności, oprócz podmiotów ratowniczych funkcjonujących w czasie 
pokoju przypisano obronie cywilnej. Ma ona bowiem zapewnić warunki dla 
egzystencji człowieka, chroniąc go przed skutkami wojen i innych zagrożeń. Dodać 
należy, iż mimo takiego podejścia, obrona cywilna ukierunkowana była przede 
wszystkim na ochronę ludności w okresie zagrożenia wojennego. Nie oznacza to 
jednak, że nie będzie wykorzystana, czy też nie może być niewykorzystana,  
w czasie pokoju. Wskazuje na to cel obrony cywilnej, zgodnie z którym „obrona 
cywilna ma na celu ochronę ludności zakładów pracy i urządzeń użyteczności 
publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie 
wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska 
oraz usuwaniu ich skutków”.

1
 

 
Obrona cywilna w kontekście międzynarodowym 
Obrona cywilna w kontekście definicji Międzynarodowej Organizacji Obrony 

cywilnej „to system organizacyjny działania, planowania, szkolenia i gotowości  
w nagłych wypadkach szczebla lokalnego i krajowego nastawiony na ochronę 
ludności cywilnej w przypadkach katastrof naturalnych, spowodowanych przez 
człowieka lub wynikających z działań zbrojnych”.

2
 

W rozumieniu demokracji zachodnich Obrona Cywilna (Civil Defence) to 
system środków, zwykle podejmowanych przez agencje rządową, mających na 
celu ochronę ludności cywilnej w okresie wojny i podejmowanie działań 
ratowniczych na wypadek katastrof oraz zapobieganie i łagodzenie skutków 
większych, niebezpiecznych zdarzeń w czasie pokoju. Podobny, bliskoznaczny 
termin Civil Protection należy rozumieć jako ochronę ludności lub ochronę cywilną. 
Zatem Civil Protection to bezpieczeństwo obywatela lub bezpieczeństwo publiczne 
wypełniane przez inne podmioty występujące w państwie, np. policję w ramach 
swoich uprawnień i obowiązków. Podkreślić przy tym należy, że policja w myśl 
litery naszego prawa nie jest formacją obrony cywilnej. 

W tym miejscu zasadne wydaje się wskazanie, iż w Rzeczypospolitej Polskiej 
obrona cywilna to jedno z ogniw ochronnych podsystemu (układu) niemilitarnego 
systemu obronnego państwa. Przeznaczona jest do przygotowania oraz 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (z. poz. zm.) 
Dz. Unr 7 poz. 31 

2
 Informator o obronie i ochronie cywilnej w niektórych państwach Europy Zachodniej i Północnej, 
SOCK. Warszawa 1994, s. 3-4 

 



 14 
__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

koordynowania przedsięwzięć planistycznych, zapobiegawczo-ochronnych  
i ratunkowych mających na celu ochronę ludności cywilnej przed 
niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych, klęsk żywiołowych oraz 
przezwyciężania ich bezpośrednich następstw, a także zapewnienia warunków 
koniecznych do przetrwania.

3
 

Przyjęcie innych poziomów odniesienia pozwala wyróżnić inne definicje 
obrony cywilnej. I tak, w ujęciu systemowym możemy mówić, iż obrona cywilna 
łączy ze sobą system operacyjny obrony cywilnej,

4
 podsystem wsparcia lokalnego, 

podsystem wsparcia krajowego i podsystem wsparcia międzynarodowego, 
zawierających określone podmioty stosownie do odpowiedzialności terytorialnej  
i zadaniowej. 

Jeżeli przy tym zauważymy, że obrona cywilna została wkomponowana  
w system administracji publicznej wówczas zasadne wydaje się przyjęcie,  
iż obrona cywilna w szerszym ujęciu systemowym to: system organizacji struktur 
państwa w zakresie ochrony ludności i ratownictwa; system organów kierowania  
w państwie w zakresie ochrony ludności i ratownictwa; system organizacji struktur 
ponadnarodowych w zakresie ochrony ludności ratownictwa.

5
 Tym samym przyjąć 

można, iż obrona cywilna w ujęciu strukturalnym to siły i środki podsystemu 
operacyjnego obrony cywilnej, podsystemu wsparcia lokalnego, krajowego 
(narodowego) i międzynarodowego realizujące zadania (przedsięwzięcia)  
w ramach funkcji ochrony i funkcji ratownictwa (przede wszystkim ludności) oraz 
zespół związków formalnych i nieformalnych występujących pomiędzy tymi siłami 
(podmiotami). 

W ujęciu organizacyjnym, obrona cywilna to organizacja powołana  
i doskonalona w celu niesienia pomocy ludności i jej ratowania w sytuacjach 
zagrożeń występujących zarówno w czasie pokoju, jak i w okresie kryzysu oraz 
wojny.

6
 

Z ujęciem organizacyjnym wyraźnie koresponduje ujecie funkcjonalne. W jego 
rozumieniu obrona cywilna to zespół zadań (przedsięwzięć) realizowanych  
w ramach funkcji ochrony ludności i ratownictwa (np. wykrywanie zagrożeń, 
ostrzeganie i alarmowanie, ewakuacja, przygotowanie budowli ochronnych, 
zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, powszechna 
samoobrona, ratowanie i udzielanie pomocy) przez odpowiednie organa  
i wydzielone oraz określone siły przy aktywnym współudziale społeczeństwa  
w ramach obrony powszechnej.

7
 

W tym miejscu zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na dwa elementy mające 
istotne znaczenie w całokształcie czynionych rozważań. Pierwszy z nich to organy 
władzy publicznej, drugi to ludzie (społeczeństwo). Jeden i drugi mają w tym 

                                                 
3
 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON. Warszawa 2002, s. 80 

4
 Elementy tego podsystemu to: kierowanie siły OC, infrastruktura OC, monitoring, materiały organizacji 
OC, planowanie oraz inne w ramach rozbudowy. 

5
 Elementy podsystemów wsparcia lokalnego, krajowego czy międzynarodowego to: prawo ( lokalne, 
krajowe, międzynarodowe), nauka, logistyka , gospodarka, przygotowane obronnie społeczeństwo, 
szkolnictwo, siły administracji zespolonej i nie zespolonej, siły wsparcia wojskowego, organizacje 
społeczne, organizacje międzynarodowe, władze państwowe itp. Szerzej R. Kalinowski, Obrona 
Cywilna w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011 

6
 Definicja autora. R. Kalinowski, Obrona Cywilna w Polsce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  
w Siedlcach. Siedlce 2011, s. 239 

7
 Ibidem 
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systemie do spełnienia określoną rolę wynikająca ze stosownych zapisów prawa  
i zdroworozsądkowej odpowiedzialności odnoszącej się nawet do korzyści 
własnych, nie zawsze traktowanych przez społeczeństwo poważnie. W pierwszym 
i drugim przypadku rolę wynikającą z przymusu prawnego, tak w stosunku do 
pomiotów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) jak i społeczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej. Rolę o tyle istotną, że to społeczeństwo jest biorcą 
(chociaż nie tylko) a państwo „dawcą” bezpieczeństwa (też nie tylko). 
Bezpieczeństwa, które w piramidzie potrzeb A. Maslowa znajduje się na drugim 
miejscu, po potrzebach fizjologicznych. 

W tym kontekście występują zatem dwa podmioty których podmiotowość jest 
nieco odmienna. Podmiotowość człowieka wg. koncepcji T. Tomaszewskiego

8
 to, 

iż: człowiek jest kimś (1), że ma określoną tożsamość (2); że posiada mniej lub 
bardziej wyraźną „indywidualność”, która wyróżnia go od innych (3); że jego 
własna działalność zależy w znacznym stopniu od samego siebie (4). Jest ona 
zatem określona przez wewnętrzną organizację człowieka, jego pozycję  
w otaczającym świecie poprzez rodzaj związków które go z nim łączą oraz poprzez 
wpływ jego działalności na otoczenie, a także poprzez zdolność człowieka do 
rozpoznawania swojej obiektywnej sytuacji i zrozumienia zadania do wykonania.

9
 

Z kolei podmiotowość organów władzy może być (jest) niezbędna do pełnego 
uprzedmiotowienia. Dodać należy, że realizację tego przypisano organizacjom 
(administracji) i ludziom stojącym na ich czele, w tym obronie cywilnej rozumianej 
jako organizacja i komponent powinności oraz komponent woli wypełniania zadań 
przypisanych prawem i wynikających z wewnętrznego, osobistego systemu 
wartości. W kontekście tego obywatel wiedząc o swoich prawach, nie powinien 
zapominać o swoich obowiązkach, także tym prawem narzuconym i moralnych 
wynikających ze świadomości swojej podmiotowości. Nie należy przy tym 
zapominać, że obrona cywilna jest organizacją powołaną przez ludzi dla ludzi  
i obejmującą ludzi realizujących jej założenia.  

W całokształcie miejsca i roli obrony cywilnej w sytuacjach zagrożeń 
kryzysowych społeczeństwa istotne wydają się między innymi trzy komponenty 
podmiotowości tej organizacji, w której najważniejszy jest człowiek. Pierwszy z nich 
to skuteczność, określona w sferze obiektywnych zdarzeń i stanów. Oczywiście 
musimy tu widzieć skuteczność organizacji i skuteczność człowieka. 

 
Atrybuty obrony cywilnej 
Jako organizacja wydaje się być skuteczna bo wyróżniają ją podstawowe 

atrybuty. Ma umocowanie prawne (w niektórych środowiskach ocenione jako 
niewystarczające – ale ma), ma swoją strukturę organizacyjną (także prawnie 
ustanowioną), ma wyznaczaną prawem stanowionym osobę jaką jest szef  
obrony cywilnej na każdym szczeblu administracji rządowej i samorządowej,  
ma określone siły (nazywane formacjami obrony cywilnej) przeznaczone  
i przygotowywane do realizacji zadań prawnie jej przypisanych (zgodnie  

                                                 
8
 T. Tomaszewski, Człowiek jako podmiot i człowiek jako przedmiot, (w:) J. Reykowski,  
O.W. Owczynnikowa, K. Obuchowski (red) Studia z psychologii i emocji, motywacji i osobowości, 
Wrocław 1977 za Cz. Wiśniewski, Podmiotowość wyrazem regulacji stosunków człowieka  
z otoczeniem (kontekstualność problemu)(w:) Podmiotowość w praktyce edukacyjnej. Konteksty – 
działania – zagrożenia pod red. A. Popławskiej, NWSP. Białystok 2009, s. 24 

9
 Ibidem 
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z Protokołem Dodatkowym I z 1977 do Konwencji Genewskich z 1949 jest ich 15), 
wypełnia dwie podstawowe funkcje jakimi są ochrona i ratownictwo niezależnie od 
charakteru i okresu zagrożenia. 

Drugi aspekt tego komponentu to skuteczność człowieka. Podnoszeniu 
skuteczności sprzyja przygotowanie społeczeństwa do działania w sytuacjach 
zagrożeń kryzysowych i zagrożeń wojennych. Wśród wielu przedsięwzięć z tego 
zakresu wymienić należy edukację dla bezpieczeństwa i samoobronę będącą 
również formą tej edukacji. Edukację dla bezpieczeństwa postrzeganą zarówno 
jako dyscyplina pedagogiczna jak i praktyka, której celem jest przygotowanie 
społeczeństwa do przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa. 
Samoobroną będącą elementem składowym obrony cywilnej, obejmującą 
kompleks przedsięwzięć mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie prac 
związanych z ochroną ludności w czasie pokoju, okresie kryzysu i okresie wojny. 

Przygotowanie społeczeństwa do działania w sytuacjach (także w okresie 
wojny) zauważa się, nie wnikając w szczegóły, w zadaniach przypisanych obronie 
cywilnej do realizacji. Wśród tych zadań wymienić należy między innymi: 
wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie nakazujące (wymuszające) 
znajomość sygnałów przez społeczeństwo; organizowanie i prowadzenie 
ewakuacji ludności; zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony 
indywidualnej wskazujące w sposób pośredni na potrzebę; doskonalenie  
przez ludzi umiejętności w zakresie jego wykorzystania; działania humanitarne 
społeczeństwa w ramach uczestnictwa w akcjach ratunkowych i udzielania pomocy 
medycznej; przygotowanie indywidualnych budowli dla siebie i najbliższych; 
utrzymywanie stosownych zapasów wody i żywności; przygotowanie ludności do 
uczestnictwa w powszechnej samoobronie. 

Realizacja wymienionych wyżej przedsięwzięć przez społeczeństwo,  
w ramach właściwego przygotowania, ułatwia realizację zadań obrony cywilnej 
przez określone siły nazywane formacjami obrony cywilnej. 

Charakterystyczne zadania, charakterystyczne bo w zdecydowanej 
większości odnoszące się do rozważnego problemu przygotowania społeczeństwa 
do działania w sytuacjach kryzysowych, to przygotowanie do powszechnej 
samoobrony wyrażające się jako nakazowa forma przygotowania się obywateli  
do samoobrony i udziału w szkoleniu. Istotę uczestnictwa w powszechnej 
samoobronie

10
 w sposób jednoznaczny ujmuje art. 168 pkt.1. Ustawy z dnia  

21 listopada 1967r. (z póz. zm.) o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej.

11
 Mówi się w nim, iż „osoby posiadające obywatelstwo 

polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia podlegają obowiązkowi szkolenia 
ludności w zakresie powszechnej samoobrony”. Jest więc to szkolenie formą 
przymusu, oczywiście przy uwzględnieniu zapisu art. 169 traktującego  
o odstąpieniu od udziału w tym szkoleniu określonych grup osób. 

 
 
 
 

                                                 
10

 Samoobrona-obrona samego siebie, odparcie bezpośredniego zamachu na dobro własne, akt, 
instynkt, odruch samoobrony. Słownik języka polskiego, PWN. Warszawa 1981 

11
 Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,  
Dz. U nr 210, poz. 2036 
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Nie ma zatem m. in. swego rodzaju przymusu wobec: 

 osób, które ukończyły sześćdziesiąt lat życia, 

 osób uznanych za stale lub długotrwale niezdolne do pracy  
w gospodarstwie rolnym, lub zaliczone do osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

 kobiet w ciąży i w okresie sześciu miesięcy od odbycia porodu, 

 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat ośmiu; osobami obłożnie 
chorymi; osobami wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy  
w gospodarstwie rolnym; osobami wobec których orzeczono całkowitą 
niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji; osobami zaliczonymi 
do znacznego stopnia niepełnosprawności – jeżeli osoby te wspólnie z nimi 
zamieszkują i opieki też nie można powierzać innym osobom, 

 osób pobierających naukę lub odbywających studia w szkołach wszystkich 
typów, 

 osób posiadających karty przydziału do służby w obronie cywilnej oraz do 
jednostek zmilitaryzowanych, 

 żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariuszy ABW, AW, Policji, 
SG, BOR, SW i PSP,

12
 

 żołnierzy rezerwy posiadających karty mobilizacyjne do jednostek Sił 
Zbrojnych RP, 

Powyższy zapis jest zasadny pod każdym względem. Za powyższym 
przemawia także zdroworozsądkowość ustawodawców, względy humanitarne 
wobec osób niepełnosprawnych, możliwość pozyskiwania treści stanowiących 
istotę samoobrony w szkołach i uczelniach oraz wypełnianie innych form 
ochronnych i obronnych przez osoby powołane do ich spełniania. 

Nikt jednak nie zwolni wyżej wymienionych osób od powinności przygotowania 
się do racjonalnego działania w obliczu zagrożenia. Poza tym, za powyższym 
przemawia to, iż w ramach przygotowania się do samoobrony, osoby posiadające 
obywatelstwo polskie mogą być zobowiązane do: 

 przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia 
osobistego i indywidualnego; 

 zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej; środków spożywczych przed 
zanieczyszczeniem i skażeniem; 

 utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu  
i środków ochrony; 

 utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych; 

 wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego 
życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym.

13
 

 
Edukacja na rzecz obrony cywilnej 
Odstępując zatem od przymusu tego szkolenia wchodzimy w zakres prawnej  

i zdroworozsądkowej powinności. Prawnej powinności dlatego, że wymienione  
w powyższych podpunktach obowiązki nakładają wójtowie lub burmistrzowie 

                                                 
12

 Ibidem, art. 169 
13

 Ibidem, art. 173 
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(prezydenci miast). Z kolei zdroworozsądkowej powinności, bo tylko taka ma rację 
bytu w sytuacji zagrożenia gdy w grę wchodzi ludzkie życie. 

Istotę tej zdroworozsądkowości w sposób charakterystyczny ujął prof. 
Tadeusz Kotarbiński mówiąc, iż „(…)Tajemnicą dobrej improwizacji jest dobre 
przygotowanie”.

14
 Jeśli więc do improwizacji, to tym bardziej do poprawnego 

praktycznego działania. 
Formy edukacji w zakresie powszechnej samoobrony są określane  

w stosownych dokumentach. Wskazuje się w nich, iż szkolenie to polega na 
obowiązkowym udziale ludności w zajęciach podstawowych lub ćwiczeniach 
praktycznych. Zajęcia podstawowe prowadzi się w formie zorganizowanego 
szkolenia lub w formie samokształcenia. Ćwiczenia z kolei polegają na 
bezpośrednim wykonywaniu przedsięwzięć w celu nabycia praktycznych 
umiejętności wykonywania zadań z zakresu samoobrony. 

W rezultacie tego szkolenia każdy obywatel powinien być przygotowany do: 

 samoobrony indywidualnej i zespołowej przed środkami zagrożenia, w tym 
środków rażenia przeciwnika, 

 niesienie innym pomocy w nagłych wypadkach, 

 udziału w zapobieganiu skutkom katastrof, klęsk żywiołowych i zagrożeń 
kryzysowych, jakie mogą wystąpić w czasie pokoju oraz ich likwidacji. 

Powszechna samoobrona będzie dawała poczucie bezpieczeństwa  
i sposobność uczestniczenia w zarządzaniu oraz decydowaniu o sobie i swoim 
życiu, gdy będzie wynikała z poczucia obywatelskiej odpowiedzialności  
i świadomości. Musi być wynikiem przymusu i powinności realizowanych przy 
pełnym zaangażowaniu się ludności oraz władzy szczebla lokalnego. Ma to istotne 
znaczenie przy ogólnym zniechęceniu do różnych form szkolenia realizowanego 
„na siłę”. 

Z kolei edukacja dla bezpieczeństwa to nowy przedmiot w szkolnych 
programach edukacyjnych, wprowadzonych sukcesywnie do szkolnych programów 
edukacyjnych od 2009 roku. Jest on dostosowany do poziomów (etapów) 
edukacyjnych. Zakres wiedzy z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w pełnym 
jej zakresie (w znaczeniu ogólnospołecznym) odnajdujemy dopiero na trzecim  
i czwartym etapie edukacyjnym (gimnazjum i liceum). W tym miejscu podkreślenia 
wymaga to, iż program edukacji dla bezpieczeństwa został dostosowany do 
każdego etapu tej edukacji. 

Wyraźnie jednak należy zaznaczyć, iż edukacja dla bezpieczeństwa nie 
powinna być utożsamiana wyłącznie z edukacja ujętą w szkolnych programach 
edukacyjnych. Różne są bowiem formy edukacji dla bezpieczeństwa.

15
 W różnym 

też stopniu dotyczy to określonych grup społecznych naszego społeczeństwa. 
Różny jest także zakres tematyczny, dostosowany jednak do określonych 
podmiotów, grup społecznych i ewentualnych zadań przypisanych do realizacji tym 
jednostkom. 

 
 

                                                 
14

 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, ZN im. Ossolińskich. Wrocław-Warszawa 1958, Wyd. II,  
s. 177 

15
 Jedną z nich jest omawiana wcześniej samoobrona. 
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Szczególną formą edukacji dla bezpieczeństwa jest edukacja ludności  
w zakresie obrony cywilnej. Ma ona na celu: 

a) przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji zadań  
z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej; 

b) przygotowanie pracowników administracji publicznej, zakładów pracy oraz 
komendantów formacji obrony cywilnej i jej członków do realizacji zadań  
z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej; 

c) doskonalenie nabytych umiejętności (przez podmioty wskazane wyżej) do 
realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

16
 

Szkoleniu temu nadaje się znaczącą rolę. Obowiązkowi szkolenia podlegają 
bowiem: wojewodowie, marszałkowie województw, starostowie; wójtowie, 
burmistrzowie i prezydenci miast; dyrektorzy wydziałów urzędów wojewódzkich; 
dyrektorzy departamentów (wydziałów) urzędów marszałkowskich; dyrektorzy lub 
kierownicy komórek organizacyjnych ministerstw i urzędów centralnych właściwych 
do spraw obronnych; Komendanci Główni Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Granicznej, szefowie oddziałów SG oraz dyrektorzy Biur Komend Głównych 
Policji, PSP, SG właściwych do spraw obronnych; kierownicy zakładów pracy, 
osoby zatrudnione w zakładach pracy, wykonujące zadania z zakresu ochrony 
ludności i obrony cywilnej; dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych; osoby 
zatrudnione na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw obrony cywilnej 
w urzędach wojewódzkich, na szczeblu powiatów i gmin; komendanci formacji 
obrony cywilnej; ludność i pracownicy zakładów pracy z zakresu powszechnej 
samoobrony.

17
 

Edukacja dla bezpieczeństwa jest zatem częścią szkolenia obronnego 
realizowanego w państwie. Jest przy tym, jak się wydaje, najtańszym środkiem  
do uzyskania chociażby tylko poczucia bezpieczeństwa własnego, rodziny, narodu 
czy państwa. 

W tym miejscu zadać musimy sobie pytanie, w jakim stopniu, w jakim zakresie 
i z jakim zaangażowaniem my, a szczególnie ja uczestniczę w tym procesie? 
Badania dowodzą że w stopniu niewłaściwym. Objawia się to między innymi 
nieznajomością sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, 
odstąpieniem od szkolenia i fikcyjnym jego odnotowaniem, decyzjami 
podejmowanymi w zakresie OC przez niekompetentne osoby, zanikiem 
odpowiedzialności, poczucia wstydu i oceny własnych decyzji i działań. Zjawisko  
o tyle groźne, gdy dotyczy (a dotyczy) także podmiotów z obszaru kierownictwa. 
Nie możemy w tej sytuacji mówić o podmiotowości ludzkiej, ponieważ wszelka 
działalność nie będzie rozwijana w sposób świadomy, stosownie do założonych lub 
wypracowanych własnych wartości. Nie będzie można w takim przypadku mówić o 
racjonalnym (na miarę potrzeb i możliwości) działaniu w określonej sytuacji. Będą 
to zatem działania nieudolne, raczej obojętne lub paniczne, a to oczywiście 
zaprzecza skuteczności. Pamiętać przy tym musimy, że każdy system jest 
skuteczny na tyle na ile mocne jest najsłabsze jego ogniwo. 

 
 

                                                 
16

 Wytyczne w sprawie zasad organizacji i sposobów przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony 
ludności i obrony cywilnej zatwierdzone w dniu 21 kwietnia 2009r. przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju. 

17
 Wytyczne w sprawie zasad.., s. 1 
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Obrona cywilna w systemie zarządzania kryzysowego 
Kolejny, drugi komponent w całokształcie miejsca i roli obrony cywilnej  

w sytuacjach kryzysowych to sens utrzymywania tej organizacji i jej wykorzystania 
w przypadku zagrożeń kryzysowych społeczeństwa. Mając powyższe na uwadze 
należy zaznaczyć, że obrona cywilna jest opisana prawnie, zadaniowo  
i organizacyjnie. Ma również uzasadnienie swojego funkcjonowania. Dysponuje 
zalegalizowanymi strukturami organizacyjnymi oraz opisem realizacji określonych 
zadań. Podlega stosownym zmianom prawnym i organizacyjnym w majestacie 
prawa stanowiącego w Polsce jak i w świecie. 

Podkreślić przy tym należy, że współcześnie na obronę cywilną patrzy się 
nieco szerzej niż to wynika z zapisów prawa. Wchodzi ona bowiem poza ramy 
opisu i niejednokrotnie korzysta z pomocy innych podmiotów realizujących 
przypisane jej zadania. Sama zresztą uczestniczy w przedsięwzięciach innych 
podmiotów w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia  
ludzi oraz zagrożeniom środowiska, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom a także w zwalczaniu i usuwaniu ich skutków na 
zasadach określonych w przepisach.

18
 

Współcześnie obrona cywilna może być różnie postrzegana. Jest to związane 
z tworzonym systemem zarządzania kryzysowego, który w założeniach laików miał 
ją zastąpić. Tak się jednak nie stało. Równolegle obok siebie funkcjonuje 
„zarządzanie kryzysowe” i obrona cywilna. Mało tego, oba podmioty korzystają  
ze wspólnych organów pomocniczych i wykonawczych

19
 a przedstawiciele 

administracji rządowej i samorządowej (wojewoda, starosta, wójt, burmistrz, 
prezydent miasta) są jednocześnie szefami obrony cywilnej i organami właściwymi 
w zakresie zarządzania kryzysowego na administrowanym terenie. 

Trzeci komponent w całokształcie miejsca i roli obrony cywilnej w sytuacjach 
zagrożeń kryzysowych społeczeństwa to identyfikacja w sferze „bycia w świecie”. 
Jest zatem obrona cywilna komponentem powinności i komponentem woli. Tworzy 
i odtwarza rzeczywistość, jest organizacją wywierającą wpływ na zdarzenia  
i zjawiska. Spełnia kierowniczą rolę w systemie ochrony ludności i ratownictwa, 
chociaż w założeniach przygotowywana jest na okres zagrożenia wojennego. 

Analizując działalność obrony cywilnej w sytuacjach zagrożeń kryzysowych, 
należy postrzegać także problem samorządowości i aktywności społecznej, 
wynikających ze zrozumienia problemu i właściwego przygotowania się. Postawy 
patriotyczno-obronne poszczególnych ludzi, zespołów i całego społeczeństwa 
określają (warunkują) bowiem stosunek do spraw obronnych oraz wywierają 
istotny wpływ na zachowania ludzkie, szczególnie w sytuacji zagrożenia. Ogromną 
rolę w tym procesie odgrywa świadomość społeczna, doświadczenie i wiedza  
oraz zaangażowanie władz samorządu terytorialnego, na którym spoczywa 
odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. 

 
 
 
 

                                                 
18

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. Dz. U z 1998 r. poz. 577 
19

 Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Centra Zarządzania Kryzysowego, Zespoły 
Zarządzania Kryzysowego. 
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Podsumowanie 
Reasumując, w budowaniu bezpieczeństwa społecznego i ratownictwa istotne 

znaczenie odgrywa wiele podmiotów, w tym także Obrona Cywilna, której elementy 
są wykorzystywane w sytuacji, gdy występuje niedostatek stale (permanentnie) 
działających podmiotów ratowniczych ukierunkowanych na likwidację zagrożenia 
„dnia codziennego”. Istotne znaczenie ma również samoorganizacja społeczności 
lokalnej w rozwiązywaniu problemów lub osiąganiu celów, które uważane są za 
ważne dla dobra publicznego. 

Właściwe przygotowanie podmiotów obrony cywilnej do wypełnienia misji 
ochrony ludności i jej ratownictwa (traktowanej priorytetowo) pozwoli w każdej 
sytuacji zagrożenia zachować chłodne spojrzenie na problem i podejść do niego  
w sposób zdroworozsądkowy. Pozwoli także pozbyć się przesądów i uprzedzeń, 
pozwoli umiejętnie posługiwać się informacją, wyobraźnia a niekiedy i fantazją, aby 
w sytuacjach zagrożeń kryzysowych działać jak najbardziej sprawnie i skutecznie. 

 
Streszczenie  
Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów 

pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie 
pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu 
skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Organizacją obrony cywilnej w Polsce 
zajmuje się Obrona Cywilna Kraju. Szefowie Obrony Cywilnej na poziomie gminy, 
powiatu i województwa opracowują i opiniują tzw. plany obrony cywilnej, które są 
najważniejszą instrukcją dla władz cywilnych w przypadku wystąpienia zagrożenia 
dla ludności. Szefem Obrony Cywilnej na poziomie województwa jest wojewoda, 
na poziomie powiatu lub miasta na prawach powiatu – starosta lub prezydent 
miasta, na poziomie gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta. Obrona cywilna 
realizuje zadania które, są również przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego, 
tj.: planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych 
zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej  
oraz dóbr kultury; wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania  
i alarmowania ludności; przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz 
utrzymanie ich w gotowości do użycia; gromadzenie i przechowywanie 
indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności; 
wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, 
przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń; systematyczne 
szkolenie w zakresie OC; współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych  
i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków.  

 
Summary 
Civil defense – a system whose purpose is to protect the population, 

workplaces and public facilities, cultural, rescue and assistance to victims of the 
war and co-operation in combating the effects of natural disasters and 
catastrophes. Civil defense organization in Poland is the National Civil Defence. 
Heads of Civil Defence at the county, district and province develop and provide an 
opinion on the so-called. civil defense plans, which are the most important 
instructions to the civil authorities in the event of a threat to the population. Head of 
Civil Defense at the regional level is governor, at the county or cities and towns - 
the governor or mayor, at the municipal level – the mayor, the mayor, the president 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_ludno%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99ska_%C5%BCywio%C5%82owa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_obrony_cywilnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewoda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_grodzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_miasta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_miasta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3jt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Burmistrz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_miasta
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of the city. Civil Defence carries out the tasks which are also crisis management 
projects, such as planning activities for the protection against the effects of 
hostilities in both the public and workplaces and public facilities as well as cultural, 
detect threats and to create conditions for warning and alerting the population; 
prepare shelters and hide to the public and keep them ready for use, collection and 
storage of personal protective equipment for the formation of civil defense and the 
public; formation of civil defense equipment in specialized rescue equipment, 
instruments and apparatus for detecting various types of threats; systematic 
training in OC, co-operation in the fight against natural disasters and environmental 
hazards, and remove their effects. 
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ROZMIARY PRZESTĘPCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM  
W LATACH 2000-2011 

 
 

Wstęp 
Sytuacja ekonomiczna w Polsce, okres przemian lat 90. sprawiły, że warunki 

na rynku pracy się zmieniły i praca stała się dobrem rzadkim. Proces transformacji 
ustrojowej spowodował demokratyzację życia, wprowadzenie mechanizmów 
rynkowych, ale jednocześnie przyczynił się do powstawania licznych zagrożeń. 
Najczęściej do nich zalicza się: wzrost niepewności, bezrobocie, zagrożenie 
bezpieczeństwa socjalnego i równości, rozszerzenie się strefy biedy i niedostatku, 
pogorszenie dostępu do usług społecznych w sferze edukacji, ochrony zdrowia, 
mieszkalnictwa, opieki nad dzieckiem, kultury, wypoczynku, wzrost zagrożenia 
przestępczością i nasilenie alkoholizmu. 

Warunki wymogły na społeczeństwie migracje z mniejszych do większych 
miejscowości. Miasta zaczęły tworzyć duże aglomeracje miejskie, w których wiele 
osób nie dostosowało się do panujących tam kultur i obyczajów oraz norm 
prawnych. Czynnikiem decydującym o zmianie miejsca zamieszkania stało się 
nasilające bezrobocie, ubóstwo, które wywołało poczucie zagrożenia warunków 
egzystencji. Ludzie zaczęli dopuszczać się przestępstw, a kiedy stało się to zbyt 
łatwe, mało wykrywalne przez służby mundurowe, wówczas było ono sposobem na 
życie. W konsekwencji ludzie zaczęli czerpać z tego wzorce.  

Mimo upływu czasu i rozwoju cywilizacji problem przestępczości pozostał. 
Pomimo ciągłego wzrostu wykrywalności sprawców, nadal popełniane są czyny 
zabronione. Problem przestępstw istniał zawsze tam, gdzie występowały 
różnorakie problemy egzystencjalne lub w środowisku zmarginalizowanym, czy 
wśród grup wykluczonych. Równocześnie na przestrzeni lat zmieniały się techniki 
śledcze, ale natężenie przestępczości i tak narastało, szczególnie wśród ludzi 
coraz młodszych, sfrustrowanych trudnościami i niejasnymi perspektywami życia 
codziennego. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozmiarów przestępczości  
w powiatach województwa wielkopolskiego oraz ocenę jej wykrywalności. Analizą 
objęto lata 2000-2011. W opracowaniu zastosowano metody statystyki opisowej  
i analizy dynamiki.  

Nie wszystkie dewiacje ścigane są przez Kodeks Karny tak, więc nie 
wszystkie odstępstwa od norm kwalifikowane są, jako przestępstwa czy występki. 
Zjawisko przestępczości przedstawili wybitni socjolodzy: Emile Durkheim i Robert 
K. Merton. Durkheimowi zawdzięcza socjologia, także socjologia kryminalistyczna, 
pojęcie anomii. Anomia to sytuacja aktualnego braku norm postępowania.  
Z reguły bywa tak zwłaszcza w społeczeństwach ostatnich dziesięcioleci,  
a właściwie ostatnich kilku stuleci, że w związku z zawirowaniami historycznymi 
pewne normy tradycyjne przeżywają się, upadają, a w ich miejscu nie pojawiają się 
nowe normy. U podstaw spostrzeżenia Durkheima na temat anomii leży koncepcja, 
iż przeciętnemu człowiekowi potrzebne są do „poruszania się w życiu” wskazówki, 
normy, których należy przestrzegać. Przeciętny człowiek chciałby być  
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„w porządku”, mieć czyste sumienie, do tego jednak potrzebny jest kodeks norm, 
których można by wyuczyć się, a następnie przestrzegać. Brak takiego kodeksu 
prowadzi do niepewności i może spowodować skłonność ku zachowaniom 
dewiacyjnym co do innych norm ciągle obowiązujących, tych zwłaszcza, o których 
mowa jest w kodeksach karnych. O pół wieku późniejszy od Durkheima  
R.K. Merton zmodyfikował pojęcie anomii. W jego ujęciu anomia pojawia się 
wówczas, gdy obowiązujące normy „nie przystają” do rzeczywistości społecznej. 
Oto na przykład cenione są jednostki, które osiągnęły sukces materialny. Ów 
sukces to norma dla zyskania szacunku. Z drugiej strony inna norma głosi, że 
źródłami sukcesu materialnego są uporczywa praca, oszczędzanie, wyrzeczenia. 
Tymczasem okazuje się, że najczęściej ludzie pracujący i z trudem „ciułający” 
oszczędności wcale nie dochodzą do majątku, nie osiągają sukcesu materialnego. 
Bywa on natomiast udziałem ludzi nietrudniących się ciężką pracą, natomiast 
odznaczających się sprytem, popełniających przekręty wprawdzie ścigane prze 
Kodeks Karny, w praktyce jednak pozostających bezkarnymi.

1
 Gdy w XIX wieku  

i pierwszej połowie XX wieku dominował pogląd o odmienności cech psychicznych 
osób wkraczających na drogę przestępczą, to w latach późniejszych  
i współcześnie o wiele bardziej rozpowszechnione są teorie interakcjonistyczne. Tu 
szczególnie ważną pozycję zajmuje Edwin H. Sutherland. To on wprowadził  
w połowie zeszłego stulecia pojęcie powiązań zróżnicowanych. Społeczeństwo 
jakiegoś kraju czy społeczność lokalna dzieli się na rozmaite odłamy, którym 
odpowiadają różne subkultury. Subkultura to zespół poglądów, w tym wartości  
i norm wyznawanych przez dane środowisko. W subkulturach niektórych środowisk 
mieszczą się przyzwolenia, nawet postulaty podejmowania działalności uznawanej 
ogólnie przez społeczeństwo za przestępczą. Krótko mówiąc, gdy ktoś urodził się 
w środowisku złodziejskim czy tylko ludzi żyjących na pograniczu prawa to jest 
wysoce prawdopodobne, że przyjmie normy owej subkultury, nieakceptowane  
w pozostałej części społeczeństwa, jako normy wyuczone. Jeszcze nowsze teorie, 
bo rozpowszechnianie zwłaszcza w ostatnim ćwierćwieczu, określa się jako teorie 
kontroli. Tu podstawową tezą jest przeświadczenie, że źródłem działań 
przestępczych jest górowanie motywacji przestępczej nad mechanizmami kontroli 
społecznej. IM silniej jednostka umotywowana jest ku działaniom przestępczym, im 
słabiej odczuwa oddziaływanie mechanizmów kontroli społecznej, tym bardziej 
skłonna jest do zachowań przestępczych. Travis Hirschi twierdzi, że jeśli  
u jednostki zabraknie owych wskazanych typów motywacji, to wówczas jednostka 
nie ma żadnych zahamowań przed podjęciem działalności przestępczej.  

Omawiane teorie wskazują, w jaki sposób dochodzi do tego, że człowiek staje 
się przestępcą, a przynajmniej dewiantem. Również teoria piętnowania przynosi 
swoistą odpowiedź na pytanie o powody stania się przestępcą. Człowiek staje się 
przestępcą jeśli inni ujrzą w im przestępcę, jeśli zaliczą go do kategorii 
przestępców. Nie zalicza się jednak do kategorii przestępców ludzi bez powodu. 
Osoby należące do elit oceniane są znacznie łagodniej, również w odczuciu ogółu 
społeczeństwa niż osoby pozostające poza środowiskiem elitarnym. Pod koniec 
ubiegłego stulecia i współcześnie uważa się za ważne źródło kryminogenne 
wykluczenie społeczne, dokładniej zaś jego poczucie doznawane przez wiele 
 

                                                 
1
 B. Hołyst, Socjologia kryminalistyczna, Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 2007, s. 112-113 
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członków społeczeństwa. Wykluczenie społeczne to sytuacja, kiedy jednostka 
bądź cała grupa nie może uczestniczyć w życiu gospodarczym, politycznym czy 
kulturalnym społeczeństwa. Dzieje się tak najczęściej ze względów 
ekonomicznych. Osoby ubogie wśród nich bezrobotni, nie mogą sobie pozwolić na 
zakup rozmaitych urządzeń rozpowszechnionych w gospodarstwach domowych, 
przez co nie mogą uczestniczyć w rozmaitych przedsięwzięciach kulturalnych. 
Również ze względu na ubóstwo, na trudności związane z miejscem 
zamieszkania, a także w związku z tradycjami rodzinnymi całe grupy ludzi 
poprzestają na najniższym poziomie wykształcenia, co także powoduje ich 
wykluczenie społeczne w wielu rozmaitych dziedzinach. Wykluczenie społeczne 
ma wiele wspólnego z anomią, brak motywacji do więzi ze społeczeństwem 
powoduje zanik hamulców motywacyjnych wobec przestępczości. Człowiek 
doznający poczucia wykluczenia społecznego uznaje zarazem za naturalny brak 
własnych zobowiązań wobec społeczeństwa, stąd zaś krok tylko do udzielenia 
sobie przyzwolenia na wejście na ścieżkę przestępczości.

2
 

Przestępczość podobnie jak inne zjawiska społeczne wymagają opisu 
statystycznego. Wiedza o rozmiarach, strukturze i trendach zmian zjawiska ułatwia 
jego wyjaśnianie, kontrolę oraz możliwości przeciwdziałania mu. Świadomość 
potrzeby tego rodzaju działań dostrzegana była już pod koniec XVIII wieku a ich 
realizacja rozpoczęła się pod koniec XIX wieku. Statystyczny obraz zjawiska 
przestępczości zmieniał się wraz ze zmieniającymi się paradygmatami 
kryminologicznymi. Różne koncepcje przestępstwa, przestępcy, stosowane metody 
i techniki ich interpretacji. Pomiar przestępczości nigdy nie był zabiegiem łatwym  
i zawsze wzbudzał wiele kontrowersji.

3
 

Kwestia społeczna przestępczości wiąże się z takimi określeniami jak: 
dezorganizacja, dewiacja, dysfunkcja. Określenia te odzwierciedlają stan 
nierównowagi społecznej, który zmienia jedynie swoje cechy. Kwestie społeczne 
można analizować w wymiarze narodowym oraz międzynarodowym. Analizując 
kwestię społeczną nie sposób nie zauważyć iż przestępczość jest konsekwencją 
wzajemnie się przeplatających przyczyn o charakterze ekonomicznym  
i społecznym.  

Zjawiska przestępczości, które w danym społeczeństwie występują masowo  
i dotyczą znacznej części społeczeństwa, stają się problem nie tylko społecznym, 
ale i ekonomicznym, wywołując negatywne zachowania w postaci różnych 
znamion przestępczości. Przestępczość dotyka zarówno osób bezrobotnych, jak  
i ludzi zamożnych. Problemy społeczne są często używane w życiu codziennym, 
nie jest jednak do końca w pełni określone i nie można go przypisać tylko jednemu 
konkretnemu zjawisku mającemu już charakter problemu społecznego. W życiu 
każdej zorganizowanej ludzkiej zbiorowości, poczynając od rodziny czy grupy 
rówieśniczej, na złożonych, nowoczesnych społeczeństwach kończąc, nieustannie 
pojawiają się trudności naruszające codzienną równowagę i harmonię stosunków 
między ludźmi. Część z nich ma charakter naturalny: to choroby, klęski żywiołowe, 
głód spowodowany nieurodzajem itp., inne natomiast są konsekwencjami 
 

                                                 
2
 Materiały pokonferencyjne pod red. M. Zdanowicz, Konferencja zorganizowana przez Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej  oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 14 grudnia 2006 r., s. 17 

3
 J. Błachut, Archiwum kryminologii, t. XXV, 1999-2000”, s. 123-124 
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rozmaitych zakłóceń organizacji życia zbiorowego. Te drugie uznajemy zwykle za 
problemy społeczne. Fala przestępczości, która przetoczyła się w ciągu ostatnich 
lat przez Polskę, pomimo środków zaradczych podejmowanych przez powołane do 
tego instytucje, ciągle nie maleje. Zjawisko to wywołuje ciągłe spory polityków, 
socjologów, kryminologów, psychologów, pedagogów oraz przedstawicieli nauk 
prawnych, jak ograniczać skalę zjawiska przestępczości, jak zmniejszyć 
zagrożenie przestępczością. Przy dużym nasileniu się skali przestępstw, może 
pojawiać się przekonanie o słabości systemu państwowego, powołanego do 
przestrzegania prawa i porządku publicznego. Prawie każdego dnia opinia 
publiczna jest zasypywana informacjami na temat przestępstw, o przestępcach  
i ich ofiarach, na temat napadów, strzelanin, kradzieży, ucieczek i innych zjawisk 
kryminalnych. Natłok informacji na ten temat powoduje, że ludzie nie tylko są 
zdezorientowani, co do tego, jak faktycznie wygląda zjawisko przestępczości, ale 
także i co do skutków przestępczości dla kraju, dla społeczności lokalnej, a także 
dla jednostki. Powstające poczucie zagrożenia przestępczością wpływa na 
obniżenie się poczucia bezpieczeństwa jednostki. W takim przypadku jednostka 
ma trudność w określeniu tego, czy czuje się bezpiecznie na poziomie 
indywidualnym, lokalnym i ogólnospołecznym. Strach przed przestępczością, który 
jest zjawiskiem negatywnym, rodzi kolejne negatywne zachowania, gdyż obawa 
przed wiktymizacją ogranicza wydatnie zakres kontaktów międzyludzkich, rodzi 
wzajemną podejrzliwość i nieufność, a też ewokuje zachowania agresywne,  
w stosunku do sprawców czynów karalnych. Istotne jest także i to, że utrata 
poczucia bezpieczeństwa wpływa na zwiększenie rygoryzmu społecznego  
w odniesieniu do postępowania z przestępcami.

4
 Strach przed przestępczością 

generuje określone zachowania społeczne, tym bardziej, że zjawiska postrzegane, 
jako realne wywołują realne konsekwencje. Zwiększająca się liczba osób 
postrzegających przestępczość, jako problem społeczny, musi wpływać na 
odczuwane przez nich zagrożenie przestępczością, co ma wpływ na ich 
zachowanie. Z tego też powodu pojawia się chęć ograniczania własnej swobody 
poruszania się, szczególnie wieczorami i nocą, unikania miejsc uznawanych za 
niebezpieczne, montowania w mieszkaniach dodatkowych zabezpieczeń przed 
włamaniem, w podejrzliwości w stosunku do niektórych grup ludzi. W ten sposób 
poczucie zagrożenia wywołuje ograniczenie własnej wolności i społeczne 
wyobcowanie. Prowadzi to również do zmniejszania akceptacji dla takich 
instrumentów polityki karnej jak dekryminalizacja czy resocjalizacja oraz do 
zwiększenia aprobaty dla zaostrzania kar i rozszerzania katalogu czynów 
zabronionych przez prawo. Podważanie skuteczności prawa oraz zwątpienie  
w sprawiedliwe i nieuchronne wyroki sądów stanowić mogą podstawę samosądów. 
Odczuwane poczucie zagrożenia może umacniać przeświadczenie, że sprawca 
nie zostanie sprawiedliwie ukarany, a ofiara przestępstwa nie ma możliwości 
uzyskania rzeczywistej rekompensaty za poniesione straty. Strach przed 
przestępczością nie jest, zatem prostą konsekwencją poziomu przestępczości  
w momencie jego badania. Strachu nie wolno postrzegać jedynie, jako problemu 
polityki karnej. Ograniczenie wolności osobistej, jak też niebezpieczeństwo 

                                                 
4
 J. Szumski, Lęk przed przestępczością oraz rygoryzm społeczny w świetle wyników badań opinii 
publicznej w Polsce, s. 243-244, (w:) E. Bieńkowska (red.), Wiktymologia w Europie. Materiały 
pierwszej międzynarodowej konferencji na temat wiktymologii w Europie Wschodniej i Zachodniej. 
(Konstancin k.Warszawy 17-22 marca 1991). Warszawa 1993 
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wyobcowania zastraszonych obywateli, nie dają się przezwyciężyć wyłącznie 
poprzez walkę z przestępczością.

5
 Strach przed byciem ofiarą przestępstwa 

powoduje powstawanie u jednostki zachowań zmierzających do unikania sytuacji 
zagrażających, a zagrożeniem jest taka sekwencja zadań w otoczeniu systemu, 
wewnątrz systemu i w relacjach systemu z otoczeniem zewnętrznym, która 
prowadzi do: 

1. pogorszenia pozycji względem innych systemów w otoczeniu 
zewnętrznym, w zasadniczym zakresie ich działania 

2. konieczności przeznaczania pewnych zasobów systemu na adaptację do 
wymagań otoczenia; 

3. zmniejszania nakładów na zachowanie funkcji systemu na 
dotychczasowym poziomie; 

4. zredukowania ilości funkcji systemu, zmniejszania możliwości realizacji 
podstawowych funkcji; 

5. zamierzonych oddziaływań innych systemów, prowadzących do osłabienia, 
wyeliminowania systemu, (przedmiotu oddziaływania) z konkurencji  
o założone cele, wartości; 

6. dezorganizacji, destrukcji systemu.
6
 

Można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że społeczność 
zagrożona pozostaje społecznością zróżnicowaną. Tylko pewna jej część doznaje 
uczucia niepewności. Jednych chroni przed nią ignorancja, innych nadzieja  
lub umiejętność abstrahowania od rzeczywistości, jeszcze innych wiara  
w sprawiedliwość boską.

7
 Dlatego też, na sytuację zagrożenia, ludzie będą  

w rozmaity sposób reagować. Najbardziej liczna grupa osób zajmie postawę 
bierną, spowodowaną niewiarą w to, że można w danych warunkach coś zmienić, 
niewiarą w siebie, fatalizmem życiowym, a także przekonaniem, że zagrożenie 
zostanie usunięte przez kompetentne instytucje lub osoby, czy siły 
transcendentalne. Kolejna grupa ludzi będzie starać się uniknąć 
niebezpieczeństwa, wydostając się z sytuacji zagrożenia, czasem nastawiając się 
na inne niebezpieczeństwo. Inna grupa osób, najmniej liczna, będzie działać na 
rzecz społeczności, której są członkami, aby usunąć przyczyny zagrożenia  
i niepewności.

8
 

Przestępstwa stwierdzone to takie przestępstwa, które zostały popełnione,  
a informacje o tych przestępstwach dotarły do organów ścigania poprzez 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osobę poszkodowaną lub ze 
źródeł własnych organów ścigania. W roku 2011 liczba przestępstw stwierdzonych 
w Wielkopolsce wyniosła 103 372 przestępstwa. Średnia arytmetyczna we 
wszystkich powiatach pokazała wartość na poziomie 106 202 przestępstwa  
w latach 2000-2011. Najwięcej przestępstw w powiatach województwa 
wielkopolskiego wystąpiło w latach 2000-2005. Jedynie w sześciu powiatach 
 

                                                 
5
 J. Czapska, Poczucie społecznego zagrożenia przestępczością, (w:) J. Błachut, J. Czapska,  
J. Widacki, Zagrożenie przestępczością. Warszawa-Kraków 1997, s. 26-27 

6
 W. Grygolec, L. Kościuk, Bezpieczeństwo militarne państwa. Pojęcia. Uwarunkowania. Polityka. 
Warszawa 1998, s. 7 

7
 T. Kowalak, Niepewność społeczna jako kwestia społeczna, (w:) B. Rysz-Kowalczyk (red.), Studia  
o kwestiach społecznych. Warszawa 1991, s. 179 

8
 Ibidem, s. 179-180 
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zanotowano wzrost w latach 2006-2011. Na wykresie 1 autorka przedstawiła 
zbiorcze zestawienie przestępczości w powiatach województwa wielkopolskiego  
w roku 2011. 

 

Wykres nr 1: Skala przestępczości w powiatach  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Poznaniu – analiza badań 
 

Miary dynamiki o podstawie stałej (jednopodstawowe) określają one zmiany, 
które występowały w kolejnych okresach w odniesieniu do okresu przyjętego, jako 
podstawę.

9
 

Z zebranych materiałów statystycznych widać, że dynamika w powiecie 
poznańskim w roku 2011 zmalała o 25% pomimo, że w tym samym roku 
zarejestrowano największy udział przestępczości w stosunku do całej wielkopolski. 
W powiatach o stosunkowo niskim udziale, wystąpiła dynamika rosnąca osiągając 
w powiecie kaliskim ok. 32% i w powiecie gnieźnieńskim ok. 40%. Zatem widząc 
tylko same przestępstwa, a nie analizując dynamiki społeczeństwo jest  
w przekonaniu, że fala przestępczości w Wielkopolsce ulega zmniejszeniu.  

                                                 
9
 M. Adamczyk, „Nauka i gospodarka” nr 2011/2, s. 65 



 29 
__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Największy udział przestępstwa w powiatach w stosunku do całej wielkopolski 
wystąpił w powiecie poznańskim osiągając ok.35% w roku 2011. Następnie ok.7% 
zanotowano w powiecie kaliskim, ok. 6% w powiecie konińskim i ok.5%  
w gnieźnieńskim i pilskim. Wszystkie pozostałe powiaty mieściły się w przedziale 
do ok. 3% w stosunku do przestępczości ogółem. W osiemnastu powiatach 
wielkopolski wskaźnik udziału nie przekroczył 2%. W 26 powiatach wzrosła 
dynamika w ciągu dwunastu lat. Wykres 2 ilustruje dynamikę zjawisk 
jednopodstawowych. 

 

Wykres nr 2: Dynamika o podstawie stałej przestępstw stwierdzonych w powiatach 

Wielkopolski w latach 2000-2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Poznaniu – analiza badań  
 

Ponadto można zauważyć, że dynamika o podstawie ruchomej przestępstw 
stwierdzonych (określają zmiany, które występowały w kolejnych okresach  
w odniesieniu do okresu bezpośrednio go poprzedzającego)

10
 w latach 2000-2011 

rosła tylko na przestrzeni lat 2008-2009. Szacując materiał empiryczny należy 
uznać, że stwierdzone przestępstwa przeciwko mieniu w Polsce cechują się  
dość dobrą dynamiką. Największa dynamika wśród wszystkich przestępstw 
stwierdzonych wystąpiła w powiecie szamotulskim osiągając wzrost o 112%  
a najniższa w powiecie poznańskim wzrost o 11%. 

                                                 
10

 Ibidem, s. 65 
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Tabela nr 1: Dynamika o podstawie ruchomej przestępstw stwierdzonych w powiatach 

wielkopolski 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Poznaniu – analiza badań  
 

Wśród przestępstw stwierdzonych występują te, określane mianem osób 
podejrzanych. Podejrzanym w postępowaniu karnym (art. 71 § 1 KPK) jest osoba: 

1) wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów (art. 313 § 
1 KPK) albo 

POWIATY 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

chodzieski 1 357 1 418 1 414 1 297 1 291 1 375 1 618 1 419 1 325 1 344 1 208 1 414

dynamika 100% 104% 100% 92% 100% 107% 118% 88% 93% 101% 90% 117%

czarnkowsko-czarniecki 2 041 2 352 2 582 2 926 3 143 2 971 2 401 1 873 1 935 1 541 1 680 1 665

dynamika 100% 115% 110% 113% 107% 95% 81% 78% 103% 80% 109% 99%

gnieźnieńśki 3 309 3 422 3 544 3 647 4 074 3 644 3 521 2 923 3 455 3 825 3 342 4 633

dynamika 100% 103% 104% 103% 112% 89% 97% 83% 118% 111% 87% 139%

gostyński 952 1 334 1 632 1 422 1 546 1 591 1 486 1 250 1 166 1 271 1 501 1 526

dynamika 100% 140% 122% 87% 109% 103% 93% 84% 93% 109% 118% 102%

grodziński 557 718 643 723 791 743 799 738 682 691 833 855

dynamika 100% 129% 90% 112% 109% 94% 108% 92% 92% 101% 121% 103%

jarociński 1 029 1 344 1 292 1 379 1 506 1 728 1 148 1 105 1 137 1 092 1 144 1 255

dynamika 100% 131% 96% 107% 109% 115% 66% 96% 103% 96% 105% 110%

kaliski 4 952 5 637 5 951 7 031 6 910 6 851 7 112 5 887 6 457 6 329 6 431 6 516

dynamika 100% 114% 106% 118% 98% 99% 104% 83% 110% 98% 102% 101%

kępiński 700 975 1 052 1 069 1 681 1 424 1 130 1 378 1 415 1 716 1 428 1 263

dynamika 100% 139% 108% 102% 157% 85% 79% 122% 103% 121% 83% 88%

kolski 1 651 2 448 2 596 3 109 3 531 3 195 2 578 2 270 2 669 2 321 2 406 2 521

dynamika 100% 148% 106% 120% 114% 90% 81% 88% 118% 87% 104% 105%

koniński 5 780 6 644 6 720 6 908 6 464 6 520 5 658 4 795 4 722 5 859 5 511 5 658

dynamika 100% 115% 101% 103% 94% 101% 87% 85% 98% 124% 94% 103%

kościański 1 321 1 636 2 231 2 071 1 917 1 839 1 941 1 670 1 602 1 689 1 724 2 230

dynamika 100% 124% 136% 93% 93% 96% 106% 86% 96% 105% 102% 129%

krotoszyński 1 249 1 661 1 796 1 748 1 873 1 696 1 701 1 374 1 578 1 292 1 068 1 468

dynamika 100% 133% 108% 97% 107% 91% 100% 81% 115% 82% 83% 137%

leszczyński 3 437 4 084 4 297 4 266 3 948 3 820 3 827 3 322 3 342 3 581 3 097 2 711

dynamika 100% 119% 105% 99% 93% 97% 100% 87% 101% 107% 86% 88%

międzychodzki 703 917 838 934 762 735 856 785 819 860 806 902

dynamika 100% 130% 91% 111% 82% 96% 116% 92% 104% 105% 94% 112%

nowotomyski 1 043 1 221 1 286 1 192 1 212 1 362 1 582 1 619 1 432 1 685 1 874 1 735

dynamika 100% 117% 105% 93% 102% 112% 116% 102% 88% 118% 111% 93%

obornicki 1 225 1 608 1 961 1 501 1 564 1 435 1 382 1 302 1 227 1 335 1 447 1 519

dynamika 100% 131% 122% 77% 104% 92% 96% 94% 94% 109% 108% 105%

ostrowski 3 297 3 815 3 975 4 240 4 699 5 129 5 104 3 816 3 583 3 840 3 916 3 757

dynamika 100% 116% 104% 107% 111% 109% 100% 75% 94% 107% 102% 96%

ostrzeszowski 648 1 088 1 002 1 111 1 188 1 473 1 202 1 083 1 140 1 192 1 201 1 353

dynamika 100% 168% 92% 111% 107% 124% 82% 90% 105% 105% 101% 113%

pilski 5 061 5 311 5 814 5 495 5 409 4 831 4 833 4 356 4 257 4 885 4 515 5 003

dynamika 100% 105% 109% 95% 98% 89% 100% 90% 98% 115% 92% 111%

pleszewski 1 069 1 238 1 368 1 277 1 282 1 071 1 294 1 229 1 046 1 028 1 090 1 245

dynamika 100% 116% 111% 93% 100% 84% 121% 95% 85% 98% 106% 114%

poznański 47 434 51 507 49 416 49 936 45 227 42 683 36 342 31 588 31 369 34 860 35 767 35 462

dynamika 100% 109% 96% 101% 91% 94% 85% 87% 99% 111% 103% 99%

rawicki 884 1 141 975 1 137 950 853 881 800 837 905 912 1 063

dynamika 100% 129% 85% 117% 84% 90% 103% 91% 105% 108% 101% 117%

słupecki 1 071 1 300 1 249 1 452 1 262 1 274 1 257 1 028 1 103 1 321 1 167 1 203

dynamika 100% 121% 96% 116% 87% 101% 99% 82% 107% 120% 88% 103%

szamotulski 1 775 2 158 2 314 2 472 2 459 5 221 2 876 2 559 2 521 2 907 2 319 3 001

dynamika 100% 122% 107% 107% 99% 212% 55% 89% 99% 115% 80% 129%

średzki 937 1 087 1 036 1 734 1 217 1 163 1 393 1 237 1 174 1 038 1 138 1 068

dynamika 100% 116% 95% 167% 70% 96% 120% 89% 95% 88% 110% 94%

śremski 1 217 1 247 1 193 1 884 1 154 1 266 1 131 1 012 1 330 1 092 1 417 1 365

dynamika 100% 102% 96% 158% 61% 110% 89% 89% 131% 82% 130% 96%

turecki 1 964 2 261 2 256 2 509 1 983 2 123 1 954 2 010 1 750 1 940 1 936 2 183

dynamika 100% 115% 100% 111% 79% 107% 92% 103% 87% 111% 100% 113%

wągrowiecki 1 780 2 292 2 382 2 296 1 967 2 000 1 972 1 723 1 855 1 896 1 648 1 894

dynamika 100% 129% 104% 96% 86% 102% 99% 87% 108% 102% 87% 115%

wolsztyński 1 062 1 159 1 465 1 593 2 471 1 932 1 746 1 090 1 054 1 066 1 160 1 506

dynamika 100% 109% 126% 109% 155% 78% 90% 62% 97% 101% 109% 130%

wrzesiński 1 148 1 272 1 412 1 623 1 825 1 714 1 601 1 595 1 447 1 500 1 356 1 431

dynamika 100% 111% 111% 115% 112% 94% 93% 100% 91% 104% 90% 106%

złotowski 1 742 2 447 2 221 2 145 2 111 2 011 1 888 1 862 1 808 1 802 1 887 1 967

dynamika 100% 140% 91% 97% 98% 95% 94% 99% 97% 100% 105% 104%

http://pl.wikipedia.org/wiki/Post%C4%99powanie_karne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_post%C4%99powania_karnego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Postanowienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_post%C4%99powania_karnego
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2) której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku  
z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego (zob. jednak 
art. 308 § 3 KPK). 

Przepisy kodeksowe w procedurze karnej, jeżeli posługują się określeniem 
„oskarżony” w znaczeniu ogólnym, stosuje się bezpośrednio także wobec 
podejrzanego (art. 71 § 3 KPK). 

Uwaga: nie należy mylić podejrzanego z kodeksowym pojęciem osoby 
podejrzanej (art. 308 § 3 KPK), którą przesłuchano w toku czynności 
niecierpiących zwłoki (zwłaszcza przy groźbie zatarcia śladów i dowodów 
przestępstwa). W ciągu 5 dni od dnia przesłuchania w przypadkach, w których 
formą postępowania przygotowawczego musi być śledztwo, osobie takiej należy 

przedstawić postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo sprawę umorzyć.11
 

Wskaźnik struktury jest udziałem części w całości jako badanej zbiorowości. 
W omawianym artykule badana populacja dotyczy lat 2000-2011. Zatem wskaźnik 
struktury o największej rozpiętości wystąpił w latach 2005-2006. W roku 2007 
największy wskaźnik struktury wystąpił jedynie w powiecie średzkim, w roku 2008 
w powiecie kępińskim, w roku 2009 w powiecie konińskim, w roku 2010 w powiecie 
ostrzeszowskim i tureckim,a w roku 2011 aż w 3 powiatach: gnieźnieńskim, 
kaliskim, nowotomyskim. Wykres 3 przedstawia wskaźnik struktury dla wybranych 
powiatów uwagi na najwyższe wskaźniki.  

 

Wykres nr 3: Wskaźnik struktury osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa  

w latach 2000-2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Poznaniu – analiza badań 
 

W oparciu o program IBM SPSS autorka oszacowała udział osób 
podejrzanych we wszystkich powiatach w roku 2011 w odniesieniu do przestępstw 
ogółem tego samego roku. Dane zostały zaprezentowane na wykresie  
4. Największy udział wystąpił w powiecie czarnkowsko-trzcianieckim 0,74%  
i w powiecie słupeckim na poziomie 0,72%. Najniższy udział zanotowano  
w powiecie poznańskim 0,32% i w powiecie gnieźnieński 0,35%. Zatem powstaje 

                                                 
11

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Podejrzany, (pobrano 20.01.2011 r.) 
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pytanie: O czym świadczy taki udział? Czy w powiecie, w którym wystąpił niski 
udział podejrzanych to wystąpiła wysoka przestępczość? Udzielając odpowiedzi na 
postawione wyżej pytania, autorka posłużyła się zestawieniem zaprezentowanym 
na wykresie 1. Hipotetycznie ujmując, można stwierdzić, że im wyższy  
wskaźnik przestępstw stwierdzonych, tym niższy wskaźnik osób podejrzanych  
o przestępstwo. 

 

Wykres nr 4: Udział osób podejrzanych w stosunku do przestępstw stwierdzonych  

w roku 2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Poznaniu – analiza badań  
 

Tabela nr 2: Poziom zależności pomiędzy przestępstwami stwierdzonymi a ludnością 

w powiatach Wielkopolski w roku 2011 
 

Korelacje 
Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000
N=31

Zmienna

Średnia Odch.std POWIATY LUDNOŚĆ W
2011

PRZESTĘSTW
A

STWIERDZON
EPOWIATY

LUDNOŚĆ W 2011

PRZESTĘSTWA STWIERDZONE

116,00 9,09 1,000000 0,011983 0,052267

84435,19 53494,24 0,011983 1,000000 0,911911

3270,06 6147,12 0,052267 0,911911 1,000000
  

Źródło: opracowanie własne w programie Statistica na  podstawie danych z Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – analiza badań, 
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/portal/KWP/959/3874/Zestawienie_danych_statystyczny
ch.html (pobrano 16.11.2012 r.) 
 

Patrząc na tabelę 2 widać, że występuje pełna zależność. Dodatni związek 
oznacza, że wzrostowi wyników na jednej zmiennej towarzyszy wzrost wyników na 
drugiej zmiennej. Skoro istnieje duża siła związku należy zatem przedstawić 
regresję pozwalającą zbadać siłę związku pomiędzy wielkościami danych.   

Na podstawie wyliczonych wartości należy stwierdzić, że dla zmiennej 
zależnej ludność istotne znaczenie ma zmienna niezależna jaką są przestępstwa 
stwierdzone. Przystępując do analizy studenta widać, że zachodzi związek liniowy 
między zmiennymi ponieważ wszystkie współczynniki b1 są mocno istotne, więc 
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należy odrzucić (Ho) hipotezę zerową. Parametr zmiennej ludność b0 = 0,10, co 
oznacza, że jeśli liczba ludności zwiększy się o jednostkę to oczekujemy,  
że przestępstwa zwiększą się o 1,003. Wyliczone współczynniki regresji b0 i b1  

są oszacowaniami współczynników regresji dla całej populacji. Nasuwa się wiec 
pytanie, jakim błędem są obciążone? Zatem średni błąd szacunku parametru 
(odchylenie standardowe reszt) stanowi on oszacowanie średniej rozbieżności 
między parametrami modelu a jego możliwymi ocenami. Oceny parametru   
b0 odchylają  się od tego parametru Sb1 = 0,0088 dla zmiennej liczba ludności i dla 
wyrazu wolnego Sb1=871,2579. Szacując współczynnik kierunkowy na poziomie 
0,10 mylimy się średnio o 0,0088. Dla parametru b1 błąd szacunku stanowi  
około 0,8% i 1,5% dla wyrazu wolnego. Najbardziej znaną metodą statystyczną 
jest współczynnik determinacji, który informuje o tym, jaka część zmienności 

zmiennej objaśnianej została wyjaśniona przez model.12
 W zmiennej zależnej 

przestępstwa stwierdzone współczynnik ten wynosi 0,83158245 mówiąc, że model 
wyjaśnia 82,57% zaobserwowanej zmienności a nie wyjaśnia 17,43% zmienności. 
Błąd standardowy estymacji wynosi 2565,8. Co oznacza, że przewidywanie 
wartości zmiennej liczba ludności różnią się od wartości empirycznych średnio  
o 2565,8. 
 

Tabela nr 3: Siła związku pomiędzy przestępstwami stwierdzonymi kradzieży  

a ludnością w powiatach Wielkopolski w roku 2011 
 

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej:   PRZESTĘSTWA STWIERDZONE 

R= ,91191143 R 2̂= ,83158245 Popraw. R2= ,82577495

F(1,29)=143,19 p<,00000 Błąd std. estymacji: 2565,8

N=31
b* Bł. std.

z b*

b Bł. std.

z b

t(29) p

W. wolny

LUDNOŚĆ W 2011

-5577,85 871,2579 -6,40206 0,000001

0,911911 0,076207 0,10 0,0088 11,96625 0,000000

 Źródło: opracowanie własne w programie Statistica na podstawie danych z Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – analiza badań, 
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/portal/KWP/959/3874/Zestawienie_danych_statyst

ycznych.html (pobrano 16.11.2012 r.) 
 

Wykrywalność przestępstw  
Reasumując dotychczasowe rozważania, należy podjąć próbę odpowiedzi jak 

wygląda wykrywalność w Wielkopolsce i jej znaczenie. 
Wykrywalność oznacza pewien stosunek liczby wykrytych przestępstw  

w danym roku przez liczbę przestępstw stwierdzonych w danym roku  
oraz powiększonej o przestępstwa stwierdzone w podjętych postępowaniach,  
a umorzonych w latach poprzednich z powodu nie wykrycia sprawcy. Największą 
wykrywalnością w ciągu 12 lat odznaczał się powiat kościański ok.70%  
a najmniejszą słupecki ok.9%. Z uwagi na taką rozpiętość pomiędzy zmiennymi, 
autorka zilustrowała te zmienne na wykresie 4, sugerując jak w tabeli 2, iż 
występuje silna zależność pomiędzy zmienną ludność a zmienną przestępstwa. 
Analizując wskaźnik wykrywalności, należy zwrócić uwagę na zadania, które 
komenda powiatowa każdego roku otrzymuje od komendy wojewódzkiej – 

                                                 
12

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_determinacji (pobrano 17.11.2012 r.) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zmienna_obja%C5%9Bniana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_statystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_determinacji
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wyznaczone zadania i cele, na podstawie, których ustalana jest wykrywalność 
przestępstw pospolitych. Dlatego też nie należy oceniać pracy policji pod 
względem „lepiej” czy „gorzej”, lecz po wykonaniu zadań i oceny efektywności 
wyników pracy. Ponadto nie można szacować, że wskaźnik ludności określa 
poziom zależności pomiędzy ludnością a wykrywalnością przestępstw. Zatem 
powstaje pytanie, jaki jest związek wykrywalności z liczbą ludności.  
W każdym regionie kraju zamieszkuje zróżnicowane społeczeństwo. Tak więc są 
ludzie, którzy dokonują przestępstw sukcesywnie, selektywnie i ich przestępstwa 
zostają wykryte, a jest grupa społecznościowa, która dokonuje takich przestępstw 
bez wykrycia sprawcy. Jednocześnie występuje też liczba ciemnych przestępstw,  
o których policja nie pisze. Zastanawiającym faktem jest wyższy wskaźnik 
postępowań wszczętych w stosunku do przestępstw stwierdzonych. Jednocześnie 
sprawca zdarzenia w danym regionie nie musi być jego mieszkańcem a jego 
wykrywalność zostanie ujawniona w innym miejscu wówczas wzrasta poziom 
wykrywalności dla regionu, w którym został ujęty sprawca. Wykres 5 przedstawia 
dynamikę wykrywalności w dwóch powiatach o największej i najmniejszej 
rozpiętości w latach poddanych badaniu (2000-2011). 

 

Wykres nr 5: Dynamika wykrywalności w powiatach Wielkopolski w latach 2000-2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Poznaniu – analiza badań 
 

W ostatnich latach dużo mówi się o wykrywalności, o poczuciu 
bezpieczeństwa Polaków. Z raportów policyjnych wynika, że przestępczość maleje 
a wykrywalność rośnie. Chcąc obalić takową tezę autorka chciała przedstawić 
sytuację przestępczości i jej wykrywalności na podstawie materiałów źródłowych 
pochodzących z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, a zamieszczonych na 
dostępnych stronach internetowych. Tak więc, szacując podejście wykrywalności 
do przestępczości we wszystkich powiatach województwa Wielkopolskiego należy 
wskazać, że wykrywalność wcale nie rosła sukcesywnie jak to się „mówi”. 
Przypatrując się tabeli 2 widać, że dynamika miary o podstawie ruchomej pokazuje 
jak w roku 2001 nastąpił wzrost wykrywalności we wszystkich powiatach po czym 
w roku 2001 wzrost odnotowano tylko w 7 powiatach, w kolejnych latach 2002-
2003 aż w 13 powiatach. W roku 2005 wykrywalność wzrosła osiągając 15 
powiatów, natomiast w roku 2006 już tylko w 12 powiatach był wzrost. Tak więc 
można mówić, że wykrywalność miała tendencję skokową na co wskazują kolejne 
lata 2007-2011. Wszystkich powiatów w województwie wielkopolskim jest 31  
a tylko w 19 powiatach odnotowano wzrost w całym okresie poddanym badaniu.  
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Tabela nr 4: Dynamika o podstawie ruchomej wykrywalności w powiatach 

Wielkopolski 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Poznaniu – analiza badań 
 

Podsumowanie 
Reasumując, przedstawione badania pokazują, że największe natężenie 

przestępczości w powiatach województwa wielkopolskiego w latach 2000-2011 
miało miejsce w powiecie poznańskim, a najmniejsze w powiecie grodziskim. 

POWIATY 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

chodzieski 69,2 75,1 76,7 76,0 77,8 81,0 83,4 82,3 83,7 84,2 85,9 89,0

dynamika 100,00% 108,53% 102,13% 99,09% 102,37% 104,11% 102,96% 98,68% 101,70% 100,60% 102,02% 103,61%

czarnkowsko-czarniecki 58,2 63,3 70,6 73,2 81,4 83,9 84,6 80,5 83,5 86,7 88,4 89,4

dynamika 100,00% 108,76% 111,53% 103,68% 111,20% 103,07% 100,83% 95,15% 103,73% 103,83% 101,96% 101,13%

gnieźnieńśki 51,1 56,9 60,0 62,5 69,4 68,1 67,5 71,5 79,3 82,8 79,2 84,1

dynamika 100,00% 111,35% 105,45% 104,17% 111,04% 98,13% 99,12% 105,93% 110,91% 104,41% 95,65% 106,19%

gostyński 83,2 88,7 91,9 90,8 90,9 93,9 92,2 90,9 92,0 91,8 93,5 95,8

dynamika 100,00% 106,61% 103,61% 98,80% 100,11% 103,30% 98,19% 98,59% 101,21% 99,78% 101,85% 102,46%

grodziński 64,8 73,2 73,8 80,7 79,0 81,8 81,9 83,6 86,0 86,3 87,5 88,1

dynamika 100,00% 112,96% 100,82% 109,35% 97,89% 103,54% 100,12% 102,08% 102,87% 100,35% 101,39% 100,69%

jarociński 64,1 67,9 70,7 71,4 75,8 78,2 77,3 79,6 83,7 82,7 79,6 82,4

dynamika 100,00% 105,93% 104,12% 100,99% 106,16% 103,17% 98,85% 102,98% 105,15% 98,81% 96,25% 103,52%

kaliski 51,8 53,1 53,4 56,8 54,6 57,1 62,1 64,0 75,4 78,9 79,3 81,3

dynamika 100,00% 102,51% 100,56% 106,37% 96,13% 104,58% 108,76% 103,06% 117,81% 104,64% 100,51% 102,52%

kępiński 72,1 76,4 75,9 80,2 86,6 83,1 79,7 83,9 85,4 90,4 87,3 85,2

dynamika 100,00% 105,96% 99,35% 105,67% 107,98% 95,96% 95,91% 105,27% 101,79% 105,85% 96,57% 97,59%

kolski 63,0 73,2 74,1 77,5 80,5 81,6 80,8 83,0 86,0 83,6 86,5 87,9

dynamika 100,00% 116,19% 101,23% 104,59% 103,87% 101,37% 99,02% 102,72% 103,61% 97,21% 103,47% 101,62%

koniński 47,3 53,3 53,4 60,3 64,2 65,3 66,5 68,4 75,3 79,2 79,8 79,2

dynamika 100,00% 112,68% 100,19% 112,92% 106,47% 101,71% 101,84% 102,86% 110,09% 105,18% 100,76% 99,25%

kościański 79,6 84,6 90,9 90,2 90,0 89,9 90,9 91,6 91,8 91,8 92,7 93,2

dynamika 100,00% 106,28% 107,45% 99,23% 99,78% 99,89% 101,11% 100,77% 100,22% 100,00% 100,98% 100,54%

krotoszyński 66,9 72,5 75,6 80,2 82,2 80,1 83,8 81,4 87,4 86,5 85,7 86,2

dynamika 100,00% 108,37% 104,28% 106,08% 102,49% 97,45% 104,62% 97,14% 107,37% 98,97% 99,08% 100,58%

leszczyński 67,4 68,7 7330% 74,4 73,1 73,0 76,7 76,1 80,7 83,1 80,6 81,3

dynamika 100,00% 101,93% 106,70% 101,50% 98,25% 99,86% 105,07% 99,22% 106,04% 102,97% 96,99% 100,87%

międzychodzki 72,4 76,9 77,7 78,9 79,3 79,1 80,7 80,6 83,4 82,9 83,2 86,1

dynamika 100,00% 106,22% 101,04% 101,54% 100,51% 99,75% 102,02% 99,88% 103,47% 99,40% 100,36% 103,49%

nowotomyski 61,9 71,0 74,3 74,6 75,3 76,5 76,5 79,8 79,8 80,4 84,3 86,5

dynamika 100,00% 114,70% 104,65% 100,40% 100,94% 101,59% 100,00% 104,31% 100,00% 100,75% 104,85% 102,61%

obornicki 57,7 68,7 72,6 70,5 72,4 72,7 79,6 78,4 78,8 83,4 83,5 84,1

dynamika 100,00% 119,06% 105,68% 97,11% 102,70% 100,41% 109,49% 98,49% 100,51% 105,84% 100,12% 100,72%

ostrowski 58,4 60,2 61,3 64,9 68,3 72,7 76,3 74,8 77,9 77,6 78,4 77,7

dynamika 100,00% 103,08% 101,83% 105,87% 105,24% 106,44% 104,95% 98,03% 104,14% 99,61% 101,03% 99,11%

ostrzeszowski 77,9 85,6 84,9 83,3 84,1 82,2 83,9 84,4 84,5 86,0 84,4 85,9

dynamika 100,00% 109,88% 99,18% 98,12% 100,96% 97,74% 102,07% 100,60% 100,12% 101,78% 98,14% 101,78%

pilski 51,5 59,6 64,5 67,3 68,0 67,3 70,0 67,2 70,2 74,6 74,0 76,8

dynamika 100,00% 115,73% 108,22% 104,34% 101,04% 98,97% 104,01% 96,00% 104,46% 106,27% 99,20% 103,78%

pleszewski 66,9 68,6 72,4 75,7 79,3 82,8 84,7 84,8 83,9 83,4 81,0 80,7

dynamika 100,00% 102,54% 105,54% 104,56% 104,76% 104,41% 102,29% 100,12% 98,94% 99,40% 97,12% 99,63%

poznański 31,1 42,6 45,0 43,9 45,8 49,7 50,1 51,8 54,1 56,2 56,9 58,5

dynamika 100,00% 136,98% 105,63% 97,56% 104,33% 108,52% 100,80% 103,39% 104,44% 103,88% 101,25% 102,81%

rawicki 81,3 81,6 82,0 84,8 85,0 85,4 85,7 86,2 85,1 87,2 86,2 87,8

dynamika 100,00% 100,37% 100,49% 103,41% 100,24% 100,47% 100,35% 100,58% 98,72% 102,47% 98,85% 101,86%

słupecki 68,4 78,2 80,7 79,5 81,7 85,7 87,9 87,2 89,3 90,8 91,1 91,6

dynamika 100,00% 114,33% 103,20% 98,51% 102,77% 104,90% 102,57% 99,20% 102,41% 101,68% 100,33% 100,55%

szamotulski 67,3 72,5 74,8 75,8 74,4 88,2 82,2 86,3 88,2 89,9 89,7 91,6

dynamika 100,00% 107,73% 103,17% 101,34% 98,15% 118,55% 93,20% 104,99% 102,20% 101,93% 99,78% 102,12%

średzki 67,2 74,4 74,6 83,4 76,1 74,7 74,3 78,1 79,9 80,3 83,2 85,2

dynamika 100,00% 110,71% 100,27% 111,80% 91,25% 98,16% 99,46% 105,11% 102,30% 100,50% 103,61% 102,40%

śremski 67,2 70,6 70,8 81,9 73,6 80,0 76,0 82,3 89,1 88,1 91,5 93,3

dynamika 100,00% 105,06% 100,28% 115,68% 89,87% 108,70% 95,00% 108,29% 108,26% 98,88% 103,86% 101,97%

turecki 71,9 72,9 77,2 77,8 75,3 77,8 80,8 82,5 83,6 83,8 85,9 87,9

dynamika 100,00% 101,39% 105,90% 100,78% 96,79% 103,32% 103,86% 102,10% 101,33% 100,24% 102,51% 102,33%

wągrowiecki 59,4 69,0 74,6 77,1 75,9 78,0 82,0 80,3 84,2 86,2 82,3 84,0

dynamika 100,00% 116,16% 108,12% 103,35% 98,44% 102,77% 105,13% 97,93% 104,86% 102,38% 95,48% 102,07%

wolsztyński 65,3 71,3 72,6 74,4 84,6 81,5 77,6 75,3 77,3 79,2 83,2 85,2

dynamika 100,00% 109,19% 101,82% 102,48% 113,71% 96,34% 95,21% 97,04% 102,66% 102,46% 105,05% 102,40%

wrzesiński 57,4 63,0 66,0 71,0 68,4 76,0 75,1 75,8 77,7 78,8 78,2 76,4

dynamika 100,00% 109,76% 104,76% 107,58% 96,34% 111,11% 98,82% 100,93% 102,51% 101,42% 99,24% 97,70%

złotowski 66,6 73,3 76,7 72,3 74,2 78,1 81,0 83,0 83,6 86,3 86,2 85,8

dynamika 100,00% 110,06% 104,64% 94,26% 102,63% 105,26% 103,71% 102,47% 100,72% 103,23% 99,88% 99,54%
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Analizując wszystkie powiaty, widać, że im większa statystyka przestępstw 
stwierdzonych, tym mniej odnotowano osób podejrzanych o popełnienie 
przestępstwa. Dynamika zjawisk jednopodstawowych pokazała, że w roku 2011  
w powiecie poznańskim przestępstwa zmalały o 25%. Jako jedyny powiat posiadał 
on taką statystykę. Ponadto w 26 powiatach w roku 2001 dynamika o podstawie 
stałej pokazała wskaźnik przekraczający 100% przestępstw stwierdzonych.  
Z badań statystycznych wynika, że udział osób podejrzanych w stosunku do 
przestępstw stwierdzonych ogółem wystąpił największy wskaźnik w powiecie 
czarnkowsko-trzcianieckim. Z obliczeń zaprezentowanych w programie Statistica 
wynika, że występuje duża zależność pomiędzy zmienną ludność a przestępstwa 
stwierdzone. Przystępując do analizy wykrywalności można stwierdzić, iż miała 
tendencję skokową. Dopiero w roku 2011 dynamika o podstawie ruchomej 
zanotowała w 19 powiatach wzrost wykrywalności. W latach 2000-2010 średnia 
arytmetyczna wyniosła 1,03%. 

 
Streszczenie 
W artykule omówiono pojęcie przestępczości. Zanalizowano liczbę osób 

podejrzanych o popełnienie przestępstwa z uwzględnieniem zmiennej 
objaśniającej. Wskazano na wykrywalność, która jest istotnym elementem 
wpływającym na przestępczość. W artykule położono duży nacisk na próbę 
odpowiedzi, w jakim regionie występuje najwięcej przestępstw w oparciu  
o zmienne zależne. 

 
Summary 
In summary, the studies show that the offenses established 

in counties in the Wielkopolska region 2000-2011 were the most 
in the district of Poznan and the smallest in the county Grodzisk. Analyzing all the 
counties can be seen that the greater the crime statistics found that there was less 
people suspected of committing crimes. The dynamics of the dynamics has 
showed that in the year 2011 in the district of Poznan crime decreased by 25%. As 
the only district had such statistics. In addition, in 26 counties in 2001, the 
dynamics of the fixed-rate showed more than 100% of recorded crimes. The 
surveys show that the proportion of suspects in relation to the total of recorded 
crimes was the highest rate in the county czarnkowsko-trzcianieckim. The 
calculations presented in the program Statistica shows that there is a high 
correlation between the variable and the population identified offenses. By entering 
the detection analysis can be stated that tended step. It was only in 2011, the 
dynamics of the mobile reported in 19 counties increased detection. The arithmetic 
average of the period 2000-2010 was 1.03%. 
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Alicja FIAŁKOWSKA  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu 
 

OCHRONA A OBRONA MIRU DOMOWEGO.  
MIR DOMOWY JAKO PODSTAWA NASZEGO POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA. 

 
 

Problematyka bezpieczeństwa obecna jest niemal w każdej dziedzinie życia. 
Mówiąc „bezpieczeństwo”, mam na myśli nie tylko porządek publiczny, brak 
zagrożeń ze strony obcych państw, nienaruszalność terytorium, ale także 
bezpieczeństwo jednostki. Dotychczas pojęcie bezpieczeństwa oznaczało głównie 
bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Z uwagi na współczesne zagrożenia 
atakami terrorystycznymi, czy też wzrastającą przestępczość zorganizowaną 
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa jest w dalszym ciągu priorytetowe. Rozwój 
społeczno-gospodarczy oraz globalizacja spowodowały, iż pojawiło się dużo 
„odmian” jeśli chodzi o pojęcie bezpieczeństwa. Wyróżniamy między innymi 
bezpieczeństwo: ekonomiczne, ekologiczne, w transporcie, medyczne itp. Katalog 
ten z pewnością nie jest zamknięty. Konieczność zapewnienia ochrony  
i przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom istnieje w każdej dziedzinie życia 
związanej z naszym życiem prywatnym i zawodowym. Powoduje to, że niemal 
każdy pracodawca posiada w swoim zakładzie pracy specjalistów lub nawet zespół 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa. O tym, jak istotne znaczenie  
ma we współczesnym świecie bezpieczeństwo, świadczy przede wszystkim to,  
że wyodrębniono osobną dziedzinę nauki związaną bezpośrednio  
z bezpieczeństwem, tzw. securitologia (czyli nauka o bezpieczeństwie). Pojęcie to 
odnosi się do dziedziny stosunków międzynarodowych, nauk praktycznych, która w 
sposób naukowy wskazuje perspektywę niwelowania zagrożeń dla istnienia  
i normalnego funkcjonowania człowieka, w centrum zainteresowania stawiając 
właśnie człowieka, jego funkcjonowanie i rozwój.

1
   

W środowisku akademickim można spotkać odmienne stanowiska, jeśli chodzi 
o zasadność zakwalifikowania problematyki bezpieczeństwa do rangi nauki. 
Wydaje się jednak, że z uwagi na współczesne zagrożenia choćby nawet atakami 
terrorystycznymi, epidemiami, czy też ze strony sił przyrody zasadne jest zebranie 
wszystkich istotnych zagadnień i problemów dotyczących bezpieczeństwa w jedną 
dziedzinę. Zakres przedmiotowy bezpieczeństwa w takim rozumieniu jest bardzo 
szeroki i obejmuje wiele ważnych dziedzin życia, które bardzo różnią się od siebie. 
Jednak mimo to posiadają one wspólny, łączący je element, jakim jest zapewnienie 
bezpieczeństwa.  Z uwagi na powyższe bardzo trudne jest sformułowanie jednolitej 
definicji bezpieczeństwa. W literaturze występuje wiele definicji bezpieczeństwa 
wewnętrznego, bezpieczeństwa zewnętrznego, porządku publicznego. Przez 
termin „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozumie się: „stabilność i harmonijność 
funkcjonowania systemu państwa, natomiast bezpieczeństwo zewnętrzne – brak 
zagrożeń ze strony podmiotów i źródeł zagranicznych”.

2
 Krótko mówiąc 

                                                 
1
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Securitologia 

2
 Z. Nowakowski, Bezpieczeństwo narodowe – ewolucja pojęcia i zakresu, (w:) http://com.home.pl 
dobra uczelnia.pl /upload/Fail/konferencje 

 

http://com.home.pl/
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bezpieczeństwo to brak zagrożeń. Przyjmując wykładnię językową, 
„bezpieczeństwo” to – stan niezagrożenia, spokoju i pewności.

3
 W literaturze 

można spotkać wiele definicji „bezpieczeństwa”. Według A. Misiuka  
o bezpieczeństwie można mówić w kontekście ludzi, bezpieczeństwa publicznego 
oraz porządku publicznego.

4
 Zdaniem autora: „przez bezpieczeństwo ludzi należy 

rozumieć taki stan braku zagrożenia dla jakiegokolwiek dobra prawnego człowieka, 
który umożliwia normalne funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie,  
a w szczególności zachowanie życia, zdrowia, mienia, swobodę korzystania  
z wszelkich przysługujących jednostce praw podmiotowych, który jest 
zagwarantowany konstytucją i innymi przepisami prawa, nad którego utrzymaniem 
i zachowaniem czuwają organy państwa wyposażone we właściwe kompetencje.”

5
 

Natomiast za bezpieczeństwo publiczne uważa Misiuk: „stan braku zagrożenia dla 
funkcjonowania organizacji państwowej i realizacji jej interesów, umożliwiający 
normalny, swobodny jej rozwój”.

6
 Z terminem „bezpieczeństwo” wiąże się  

więc nieuchronnie pojęcie „zagrożenia”. Zagrożenie możemy podzielić na 
przewidywalne (katastrofy, zamachy, kataklizmy, które już miały już miejsce kiedyś 
i teraz jesteśmy w stanie je przewidzieć bądź zapobiegać) oraz nieprzewidywalne 
(np. nagła katastrofa spowodowana np. przez siły przyrody, zjawisko, które 
wcześniej nie występowało).Bezpieczeństwo jest więc dobrem publicznym, a co się 
z tym wiąże państwo, a raczej organy państwowe obowiązane są do 
wypracowania i wdrażania struktur mających na celu ochronę obywateli przed 
różnego typu zagrożeniami. Nie chodzi tutaj wyłącznie o zagrożenia militarne, 
terrorystyczne, ale również przed katastrofami spowodowanymi siłami przyrody  
i ich konsekwencjami. Państwo ma obowiązek skutecznie przewidywać, 
przeciwdziałać jakimkolwiek niebezpieczeństwom, które mogłyby zakłócić poczucie 
bezpieczeństwa osobom przebywającym na jego terytorium. Wszelkie zagrożenia 
uderzają przecież bezpośrednio w człowieka. To właśnie człowiek jest podmiotem 
ochrony jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Państwo bowiem tworzą ludzie  
je zamieszkujący. Dlatego tak istotne jest właśnie poczucie bezpieczeństwa, 
którego potrzebuje każdy z nas. Aktualnie poczucie bezpieczeństwa to nie tylko 
przekonanie o braku zagrożenia ze strony innych państw, osób trzecich. W dobie 
kryzysu ekonomicznego poczucie bezpieczeństwa daje nam – stabilność 
finansowa, w tym wystarczająca ilość środków finansowych na zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb rodziny, pewność zatrudnienia, godna emerytura, opieka 
na wypadek choroby, zabezpieczenie medyczne, możliwość kształcenia się  
i podnoszenia kwalifikacji. 

A przede wszystkim największa wartość, czyli wolność i możliwość 
korzystania z zagwarantowanych konstytucyjnie praw. Nie bez powodu podkreśla 
się, iż poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych, jak nie 
najważniejszych wartości człowieka. Każda żywa istota na swój sposób, na  
miarę swoich możliwości stara sobie zapewnić bezpieczeństwo przynajmniej  
w dostatecznym stopniu, począwszy od zachowania gatunku, zdobywania 

                                                 
3
  Pod red. M. Szymczaka, Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, t. I,  
s. 147 

4
  A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwa Akcydensowe  
i Profesjonalne. Warszawa 2008, s. 16 

5
  Ibidem, s. 16 

6
  Ibidem, s. 17 
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pożywienia, zapewnienie schronienia, ochrona potomstwa itp. Nie jest to wartość 
zarezerwowana wyłącznie dla człowieka. Dążenie człowieka poprzez stulecia do 
osiągania coraz to wyższych form rozwoju pociąga za sobą powstawanie coraz to 
nowych zagrożeń, a co za tym idzie poszukiwania środków do przeciwdziałania im. 
Postęp techniczny, zmiany społeczne, ustrojowe, jakie mają miejsce w ostatnich 
latach na świecie stawiają naukę o bezpieczeństwie przed coraz trudniejszymi 
wyzwaniami jak np. terroryzm, klęski żywiołowe, walka z przestępczością 
zorganizowaną, w tym z cyberprzestępczością. Jak widać wachlarz współczesnych 
zagrożeń jest bardzo szeroki i różnorodny. Pomimo intensywnego rozwoju, 
globalizacji, stawiania człowieka przed coraz trudniejszymi wyzwaniami, pewne 
kategorie składające się na nasze bezpieczeństwo pozostają bez zmian i ich 
znaczenie nie traci na wartości. Należą do nich wcześniej wymienione wartości: 
wolność, swoboda wyrażania własnych poglądów, podejmowania decyzji, prawo 
do rozwoju, a także – bardzo istotne: prawo do niezakłócania miru domowego. Jak 
wcześniej już wspomniano, jednym z elementów dającym nam poczucie 
bezpieczeństwa jest posiadanie swojego miejsca zamieszkania. Posiadanie 
swojego własnego „kąta”, w którym możemy odciąć się od środowiska pracy, 
stanowi dla nas pewnego rodzaju ochronę, schronienie przed problemami, 
zagrożeniami codziennego życia. Brak takiego miejsca wywołuje poczucie 
bezradności, samotności, niższego poczucia wartości. Jest to więc jeden  
z najistotniejszych elementów bezpieczeństwa związany z naszą stabilnością 
życiową. Jest to miejsce, w którym pielęgnujemy prywatność swoją i swojej 
rodziny. Ochronę miru prywatnego można rozpatrywać przez pryzmat prawa 
cywilnego, prawa karnego, a także w pewnym stopniu prawa autorskiego.  
W kodeksie cywilnym ustawodawca przewidział ochronę miru prywatnego  
w ramach ochrony dóbr osobistych. Zgodnie z treścią art. 23 k.c.: ”dobra osobiste 
człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, 
nazwisko lub pseudonim, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania (…) 
pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej  
w innych przepisach”.

7
 Celem tego przepisu jest zapewnienie nietykalności miejsca 

zamieszkania oraz sfery prywatnej człowieka i tym samym ochrona przed 
niepokojeniem jej w miejscu prywatnym. W razie naruszenia miru domowego 
zgodnie z art. 24 k.c. można żądać zaprzestania takich działań. Jest to też 
podstawa do dochodzenia roszczeń w tym zakresie na podstawie prawa 
cywilnego. J. Barty i R. Markiewicz powołują się na orzeczenie Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie, który przyjął stanowisko, iż: „prawo do zachowania nietykalności 
mieszkania w rozumieniu art. 23 i 24 kc. musi być pojmowane w aspekcie 
niematerialnym, jako prawo do ochrony przed bezprawnym wtargnięciem w sferę 
nie samej substancji mieszkaniowej, lecz w sferę określonego stanu psychicznego 
i emocjonalnego, jaki daje człowiekowi poczucie bezprawności i niezakłóconego 
posiadania miejsca, w którym koncentruje swoje istotne sprawy życiowe.”

8
 

Wykładania przyjęta przez Sąd Apelacyjny wyraźnie wskazuje, że przedmiotem 
ochrony miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 23 k.c. nie jest miejsce 
zamieszkania w rozumieniu dosłownym, fizycznym, tylko odnosi się do dobra 

                                                 
7
 Art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, Nr 16 poz. 93 z póź.zm 

8
 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2004 r, VI ACa 1062/2003, za: J. Barty,  
S. Markiewicz, „Dobra osobiste osób fizycznych”, Media a dobra osobiste, Oficyna Wolters Kluwer 
business. Warszawa 2009, s. 150 
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niematerialnego jakim jest sfera psychiczna i emocjonalna. Czy analogicznie 
przedstawia się sprawa ochrony miru prywatnego w rozumieniu kodeksu karnego? 
Co w takim razie z poczuciem naszego bezpieczeństwa jeśli chodzi o ochronę 
naszego miejsca zamieszkania? Mir domowy kojarzy się z bezpieczeństwem 
przede wszystkim dlatego, że jest to miejsce zarezerwowane tylko dla nas i nikt nie 
ma prawa przebywać w naszym mieszkaniu, posiadłości bez naszej zgody, za 
wyjątkiem przypadków regulowanych przez przepisy prawa, a które podyktowane 
są niczym innym jak realizowaniem zadań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa (np. przeszukanie, zatrzymanie przestępcy, udzielenie pomocy 
itp.). Wspomnianych czynności procesowych dokonuje się wówczas, gdy istnieją 
uzasadnione przesłanki do ich przeprowadzenia i dokonywane są na podstawie 
przepisów kodeksu postępowania karnego i na zasadach w nim określonych. 
Miejsce naszego zamieszkania jest więc objęte ochroną prawną, co wynika już  
z art. 50 Konstytucji RP stanowiącego, że: „zapewnia się nienaruszalność 
mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić 
jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony”.

9
 

Ponadto należy wspomnieć o art. 47 Konstytucji RP, według którego: „każdy ma 
prawo do ochrony  prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia 
oraz decydowania o swoim życiu osobistym”.

10
 Przez pojęcie „miru domowego” 

rozumiemy: „prawo do niezakłóconego korzystania z domu, mieszkania, lokalu, 
pomieszczenia, ogrodzonego terenu, a więc czynienia w tych miejscach – 
oczywiście w ramach porządku prawnego, tego co się chce, w sposób 
nieskrępowany, oraz decydowania o tym, jakie osoby postronne, kiedy i na jakich 
warunkach mogą w tych miejscach przebywać”.

11
 Ochrona prawna miru 

domowego przewidziana została przez ustawodawcę w art. 193 kk. Zgodnie  
z treścią tego przepisu: „Kto wdziera się do cudzego domu, lokalu, pomieszczenia 
albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego 
nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.

12
 Co jest więc przedmiotem ochrony według art. 193 kk? 

wolność i niezakłócony spokój jednostki, czy też jego mieszkanie? Cytowane 
powyżej artykuły Konstytucji RP wskazywałyby, że przedmiotem ochrony jest życie 
prywatne osoby oraz prawo do nienaruszalności mieszkania. Sam artykuł 193 kk 
zamieszczony został w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko wolności. 
Oznacza to, ze w przypadku miru domowego chodzi o ochronę naszej wolności, na 
którą składa się także prawo do niezakłóconego przebywania w miejscu naszego 
zamieszkania. W przepisie tym ustawodawca dokładnie wymienił zakres 
przedmiotowy objęty ochroną. Zarówno z definicji miru domowego oraz z treści 
cytowanego przepisu wynika, że mamy prawo do swobodnego korzystania  
z przysługujących nam pomieszczeń i przebywania w tych miejscach w sposób 
nieskrępowany. Czy jest to jednak wolność do korzystania nieograniczona?  
Z pewnością nie. Należy bowiem pamiętać, że „moja wolność kończy się tam, 
gdzie zaczyna się twoja”.

13
 Oznacza to, że z prawa do miru domowego możemy 

                                                 
9
  Art. 50 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

10
  Art. 47 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

11
  L. Tyszkiewicz, S. Hoc, M.Filar. Kodeks karny część szczególna, art. 193 kk, http://sip. 
strazganiczna.pl/plweb-cgi/lp.pl 

12
  Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553  

13
 http://pl.wikiquote.org/wiki/Voltaire 
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korzystać swobodnie pod warunkiem, że nasze zachowanie będzie zgodne  
z obowiązującym porządkiem prawnym oraz nie będzie uciążliwe dla innych. Czyli 
z przysługującego nam prawa do miru domowego możemy korzystać w zakresie 
takim, aby nie naruszać miru domowego oraz praw innych osób. Mir domowy jest 
więc istotną częścią naszego poczucia bezpieczeństwa. Świadomość, iż nikt nie 
może bezprawnie wtargnąć do naszego domu, mieszkania itp. gwarantuje nam 
możliwość przebywania w zarezerwowanym tylko dla nas i bliskich nam osób 
terytorium, niezakłóconego spokoju, co przekłada się na nasze bezpieczeństwo. 
Czy jest to jednak ochrona wystarczająca biorąc pod uwagę mające miejsca  
w ostatnich latach zdarzenia polegające na naruszeniu czyjegoś terytorium przez 
osoby trzecie?. Jakie instrumenty prawne przysługują nam w przypadku 
bezprawnego wtargnięcia osób trzeci na nasz teren i tym samym zakłócających 
nasza prywatność, spokój, a przede wszystkim bezpieczeństwo? W dobie 
wzrastającej przestępczości rozpatrywanie kwestii naruszenia miru domowego  
w ramach naszego bezpieczeństwa jest godne uwagi. Nie zawsze bowiem 
jesteśmy w stanie w miarę szybko dokonać oceny, jakie są intencje osoby 
wdzierającej się do naszego domu. Statystyki dotyczące przestępczości oraz 
modus operandi sprawców dowodzą, że nie zawsze dokonanie takiej szybkiej 
oceny jest możliwe. Chodzi tu o sytuacje, w których w wyniku nasuszenia miru 
domowego może dojść do bezpośredniego zagrożenia dla naszego życia lub 
zdrowia. W takich przypadkach, w momencie gdy dojdzie już niestety do 
bezpośredniego zamachu na nasze życie w grę wchodzi już inna kwalifikacja 
prawna. Czy jednak oznacza to, że mamy „czekać” aż do takiego zamachu 
dojdzie? Są to przypadki z punktu prawnego trudne do oceny, bowiem osoba która 
dopuściła się wtargnięcia na nasz teren i została na tym przyłapana przeważnie 
tłumaczy się tym, iż przyszła po szklankę wody, chce skorzystać z telefonu itp. 
Tymczasem może to być /i tak z reguły jest/, że wdarła się na nasz teren w celach 
zupełnie innych np. dokonania kradzieży. Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
jak w takich przypadkach potoczy się dalej sytuacja. Czy zdążymy zawiadomić 
policję? Czy osoba taka nie wyrządzi nam krzywdy? Każdy przecież ma 
świadomość, że do cudzego domu nie wchodzi się bez pukania i raczej nikt 
uczciwy nie przekracza progu cudzej posiadłości w taki sposób. Pojawia się 
pytanie: czy zakres ochrony naszego miru domowego jest w polskim prawie 
wystarczający? Czy ochrona ta ogranicza się wyłącznie do ochrony naszej 
prywatności? W jaki sposób możemy bronić naszego terytorium, naszej 
prywatności, nie narażając się przy tam na odpowiedzialność karną? Z drugiej 
strony, patrząc na regulacje prawne w innych państwach, do jakich granic może 
sięgać taka ochrona? Czy fakt, iż w prawie każdym amerykańskim domu znajduje 
się broń nie stanowi przekroczenia granic ochrony?  A może powyższe jest 
skutkiem bardzo wysokiej przestępczości w tym kraju? Problem ten najlepiej 
przedstawić na przykładach wziętych w życia oraz z naszego orzecznictwa. Będąc 
właścicielami, czy na podstawie innego tytułu prawnego osobami uprawnionymi do 
stałego przebywania na terenie danej posiadłości, domu, mieszkania, mamy prawo 
decydować kto może na naszym prywatnym terenie przebywać. W przypadku 
niepożądanych „gości”, wdzierających się do naszego obiektu mieszkalnego 
możemy żądać opuszczenia przez nich tego terytorium bez podania konkretnego 
powodu. Nie jest to uzależnione od niestosowanego lub naruszającego porządek 
publiczny zachowania intruza. Mamy prawo nie być nękanym przez osoby trzecie 
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na terenie swojego miejsca zamieszkania. Dotyczy to zarówno domu, mieszkania, 
lokalu, ogrodzonego w widoczny sposób terenu i to niezależnie od przysługującego 
nam do danego obiektu tytułu prawnego (tj. aktu własności, wynajmu itp.). Co to 
jest takiego naruszenie miru domowego? Nie jest to wyłącznie naruszenie naszego 
spokoju. Naruszenie miru domowego to zamach na naszą prywatność (np.  
w przypadku śledzenia przez dziennikarzy sławnych osób przebywających  
w swoich prywatnych posiadłościach). Przede wszystkim jednak naruszenie miru 
domowego to nieuprawnione wejście do naszego domu, mieszkania, czy 
posiadłości, jak również nieopuszczanie tego miejsca pomimo naszych wezwań.

14
 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach: „przedmiotem ochrony jest 
wolność od bezprawnych ingerencji zakłócających spokój zamieszkiwania, 
obejmuje on wszelkie formy przedostania się (wejścia) do cudzego zamkniętego 
mieszkania, czy innego pomieszczenia chronionego mirem domowym, wbrew 
wyraźniej woli jego dysponenta”.

15
 Jak wcześniej wskazano osobą naruszającą 

nasz mir domowy jest zwykle osoba trzecia, czyli ktoś nam nieznany bądź też 
znany, ale nieuprawniony do przebywania w naszym domu. Zgodnie  
z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2011 r. (I KZP 5/2011) 
sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego w rozumieniu art. 193 kk może 
być także właściciel domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego 
terenu.

16
 Powyższe może mieć miejsce w sytuacji, gdy właściciel mieszkania 

wdziera się do niego wbrew wyraźnemu sprzeciwowi osoby uprawnionej zgodnie  
z prawem do jego użytkowania. Osoba mająca tytuł prawny do korzystania  
z mieszkania, lokalu itp. ma prawo korzystać z miru domowego i prawo to objęte 
jest ochroną w rozumieniu art. 193 kk. W doktrynie przyjmuje się, że wykładania 
art. 193 kk obejmuje swoim zakresem każdą osobę uprawnioną do korzystania  
z lokalu, w tym także najemcę nie będącego właścicielem lokalu z ograniczeniami 
wynikającymi z prawa cywilnego.

17
 Słusznie zauważa Sąd Najwyższy,  

iż: „właściciel, wynajmując mieszkanie, wyzbywa się przez to na rzecz najemcy 
uprawnień w zakresie korzystania z lokalu. Do ochrony praw najemcy lokalu 
stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności (zgodnie z art. 690 
kc.).Treść art. 193 kk gwarantuje lokatorowi niezależną od właściciela rzeczy 
prawnokarną ochronę wynajętego mieszkania. W ten sposób (zdaniem SN) 
urzeczywistnia się ochrona nietykalności mieszkania jako dobra osobistego”.

18
 

Zgodnie z prawem właściciel ma prawo wejścia w takich sytuacjach tylko  
w przypadku nagłym tj.: „w razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej 
bezpośrednio powstaniem szkody, pod warunkiem, że najemca jest nieobecny lub 
odmawia udostępnienia lokalu. Wynajmujący ma jednak prawo wejścia w takim 
przypadku do lokalu w obecności policji lub straży miejskiej.

19
 Wcześniej 

                                                 
14

  L.Tyszkiewicz, S. Hoc, M.Filar. Kodeks karny część szczególna, art. 193 kk, 
http://sip.strazganiczna.pl/plweb-cgi/lp.pl 

15
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2007 r.  II Aka 57/2007 

16
  Postanowienie Sądu Najwyższego Izba Karna z dnia 21 lipca 2011 r. I KZP 5/2011, Lex Polonica  
nr 2573503, oraz OSNKW 2011/8 poz. 65 

17
  Postanowienie Sądu Najwyższego Izba Karna z dnia 21 lipca 2011 r. I KZP 5/2011, Lex Polonica  
nr 2573503, oraz OSNKW 2011/8 poz. 65 

18
  Postanowienie Sądu Najwyższego Izba Karna z dnia 21 lipca 2011 r. I KZP 5/2011, Lex Polonica  
nr 2573503, oraz OSNKW 2011/8 poz. 65 

19
  Postanowienie Sądu Najwyższego Izba Karna z dnia 21 lipca 2011 r. I KZP 5/2011, Lex Polonica  
nr 2573503, oraz OSNKW 2011/8 poz. 65  zob. też: art. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  
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wspomniano, powołując się na przepisy Konstytucji RP, iż wtargnięcie do 
mieszkania wbrew woli osoby uprawnionej do korzystania z niego, może nastąpić 
tylko w sytuacjach określonych prawem, czyli na podstawie przepisów ustawy i na 
zasadach w niej określonych. Rozumie się przez to, że ustawodawca miał na myśl 
czynności procesowe określone w kodeksie postępowania karnego, tj. 
przeszukanie mieszkania, pomieszczenia. Chodzi tutaj o sytuacje związane ze 
zwalczaniem przestępczości, z bezpieczeństwem, porządkiem publicznym. Jednak 
zarówno przepisy Ustawy Zasadniczej, jak i przepisy kodeksu postępowania 
karnego nie dają legitymacji prawnej przedstawicielom zakładów Energetyki, czy 
kontrolerom innych tego typu zakładów. W tej sprawie wypowiedział się Sąd 
Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 sierpnia 2001 r., według którego:”nie istnieje 
ustawowa podstawa ingerencji kontrolerów Energetyki w sferę nienaruszalności 
mieszkania.

20
 Według stanowiska SN:”ingerencja kontrolerów Energetyki w sferę 

miru domowego jest dopuszczalna wyłącznie w ramach przeszukania na 
podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego, dokonywanego w celu 
znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie (jakim może być kradzież 
energii elektrycznej), pod warunkiem, że istnieją uzasadnione podstawy do 
przypuszczenia, że tego rodzaju przestępstwo ma miejsce. Ingerencja kontrolerów 
Energetyki może wiec mieć miejsce tylko w obecności prokuratora lub Policji.

21
  

W zakresie ochrony miru domowego trzeba rozważyć jeszcze inną sytuację. 
Chodzi o sytuację, w której mamy do czynienia z bezprawnym wejściem osoby 
trzeciej na prywatną posesję. W sytuacji, gdy teren jest ogrodzony, furtka 
zamknięta na klucz, przy furtce w widocznym miejscu umieszczone są zarówno 
dzwonek jak i tabliczka z ostrzeżeniem, iż na posesji znajduje się pies. Osoba 
trzecia najwyraźniej ignorując zabezpieczenia, dzwonek oraz ostrzeżenie o psie 
wchodzi na teren posesji. Zakładamy, że furtkę otwiera sobie za pomocą klucza – 
ale co trzeba zaznaczyć, znajdującego się po wewnętrznej stronie furtki, po czym 
zostaje pogryziona przez znajdującego się na posesji psa. Osoba tłumaczy się, że 
przyszła po szklankę wody, przy czym osoba ma przy sobie pełną butelkę wody 
mineralnej. W wyniku dalszych ustaleń w sprawie okazuje się, że osoba ta była już 
kilkakrotnie skazana za kradzieże, które odbywały się na podstawie podobnego 
modus operandii. Nie podlega wątpliwości, że mamy do czynienia z „wtargnięciem” 
w rozumieniu art. 193 kk. Powstaje pytanie: czy aby tylko? co było prawdziwym 
celem wtargnięcia osoby na teren prywatny?  Przez pojęcie „wtargnięcia do 
mieszkania” rozumie się wszelkie formy przedostania się (wejścia) do cudzego 
zamkniętego mieszkania czy innego pomieszczenia chronionego mirem domowym 
wbrew wyraźnej woli jego dysponenta.

22
 W omawianym przypadku mamy do 

czynienia z wtargnięciem, przy samowolnym otwarciu sobie zamkniętej furtki, 
wbrew woli właściciela posesji. Pojawia się pytanie, czy według polskiego prawa 
fakt, iż intruz został pogryziony przez psa, stanowi przekroczenie granic obrony 

                                                                                                                            
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. 
2005 r. Nr 31 poz. 266 

20
  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 sierpnia 2001 r., V KKN 338/98, Lex 
Polonica nr 392315 

21
  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 sierpnia 2001 r., V KKN 338/98, Lex 
Polonica nr 392315 

22
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 26 kwietnia 2007 r., II Aka 57/07, Lex Polonica  
nr 2626322 
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koniecznej lub inne naruszenie prawa przez właściciela posesji? Do kradzieży 
(czyli bezpośredniego zamachu na dobro chronione prawem) przecież nie doszło, 
można domniemywać, że dzięki reakcji psa została ona udaremniona. Właściciel 
posesji narażony jest na poniesienie odpowiedzialności z kodeksu cywilnego za 
brak nadzoru nad zwierzęciem (trudno uznać za brak nadzoru fakt, iż teren był 
bardzo dobrze zabezpieczony, a ponadto była tabliczka ostrzegawcza) oraz  
z kodeksu karnego w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała. Pojawia się pytanie, 
gdzie w tym wszystkim jest ochrona własności prywatnej oraz naszego 
bezpieczeństwa. W dobie wzrastającej przestępczości dochodzi do paradoksu 
polegającego na tym, że boimy się bronić najcenniejszych wartości jak życie  
i zdrowie. Potencjalny napastnik staje się ofiarą, a niedoszła ofiara staje się 
oprawcą. Czy wynika z tego, że czasami lepiej stać się ofiarą? Wiadomo jest, że 
pies ma ostrzegać, a w uzasadnionych przypadkach (a za taki można uznać 
przedstawiony w kazusie) bronić. Przy obecnym stanie prawnym można 
przewidywać, że przy postępującym wzroście przestępczości będziemy coraz 
bardziej bezbronni w obliczu oprawców  i przepisów prawa, co niewątpliwe doda 
pewności siebie przestępcom. W ostatnich latach głośno było mediach  
o przypadkach tzw. przekroczenia granic obrony koniecznej przez osoby, które 
stanęły w obliczu realnego zagrożenia życia. Można przyjąć, że w omawianym 
przypadku doszło do zamachu na dobro chronione prawem – mianowicie miało 
miejsce naruszenie miru domowego. Czy można taki przypadek rozpatrywać jako 
działanie w ramach obrony koniecznej? Ze strony osoby, która dopuściła się 
wtargnięcia na teren prywatny nie doszło do ataku na inne dobro chronione 
prawem jak np. życie (też można domniemywać, że na skutek interwencji psa). 
Zasadą obrony koniecznej jest odparcie bezprawnego, bezpośredniego zamachu 
na jakiekolwiek dobro chronione prawem

23
. W literaturze prawniczej podkreśla się, 

że działanie odpierającego zamach ma charakter prawny tylko wtedy, gdy mieści 
się w granicach konieczności, która wystąpi wtedy gdy osoba zaatakowana 
wybierze najskuteczniejsze środki spośród skutecznych i możliwych w konkretnej 
sytuacji środków i sposobów przeciwdziałania bezprawnemu i bezpośredniemu 
zamachowi.

24
 Pojawia się kolejne pytanie: w  jakim zakresie wtargnięcie na teren 

prywatny nosi znamiona zamachu na dobro chronione prawem? Rozważając ten 
problem należy zacząć od zdefiniowania w prawie karnym pojęcia „zamachu”. 
Mianowicie w prawie karnym „zamach” oznacza działanie (np. atak nożem)  
lub zaniechanie (niedopuszczenie lokalu pomimo jego nieprawnego zajmowania), 
które stwarza niebezpieczeństwo dla dobra chronionego prawem.

25
 Jak 

wspomniano zamach musi być bezprawny i bezpośredni. Słusznie zauważa 
Grandys, że sam fakt działania sprawcy nie jest równoznaczne z tym, że stwarza 
ona niebezpieczeństwo.

26
 Podejmowane przez nią działania nie muszą w każdym 

przypadku oznaczać niebezpieczeństwa. Analizując powyższe rozważania można 
powiedzieć, że bezprawne wtargnięcie na cudzy teren jest formą zamachu, jest to 
bowiem dobro chronione prawem. Sąd Apelacyjny w Krakowie w orzeczeniu z dnia 
8 listopada 2001 r. orzekł, że w sprawie o napad rabunkowy na dom: „zbędne jest 

                                                 
23

 Art. 25 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. kodeks karny,  Dz.U. z 1997  Nr 88 poz. 553 
24

  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1982 r,  III Kr 31/82, OSNPG 1982 , nr 11, poz. 142.  
25

  W. Grondys, Zmiany w instytucji obrony koniecznej, http://www.prawo-online.pl/2-4ae9a966 
826d2.htm 

26
  Ibidem 

http://www.prawo-online.pl/2-4ae9a966
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używać kwalifikacji prawnej z art. 193 kk (naruszenie miru domowego), bowiem 
naruszenie miru domowego jest czynem współkaranym z uprzednim”.

27
 Mamy tutaj 

do czynienia z nieco inną sytuacją, mianowicie doszło już do popełnienia innego 
przestępstwa jakim jest napad rabunkowy. W pracach dotyczących wprowadzenia 
zmian w kodeksie karnym odnośnie obrony koniecznej podnoszono zasadność 
rozszerzenia zakresu obrony koniecznej.  

W Propozycjach programowych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w zakresie 
spraw wewnętrznych przygotowanym przez SLD wskazano, że: „ważnym 
elementem zmian powinno być wzmocnienie pozycji prawnej osoby zaatakowanej 
przez przestępcę oraz ofiary przestępstwa. Należy rozszerzyć zakres pojęcia 
obrony koniecznej. W przypadku zagrożenia we własnym mieszkaniu, czy  
na terenie własnej posesji powinna obowiązywać zasada „mój dom moją twierdzą” 
i intruz czy napastnik powinien ponosić pełne ryzyko zamachu. W związku z tym 
należy ułatwić dostęp do posiadania broni służącej do odpierania zamachu na 
mieszkanie czy dom oraz oddzielnie rozpatrywać prawo do jej noszenia „przy 
sobie”.

28
 Wskazana powyżej teza: „mój dom moją twierdzą” jest najlepszym 

określeniem dla ochrony miru domowego. Niestety nie ma przełożenia  
w orzecznictwie i teza ta nie przyjęła się w polskim ustawodawstwie. Nie chodzi 
tutaj o kwestię zasadności, czy niezasadności posiadania broni  w każdym domu. 
Użycie broni do odpierania zamachu jest już środkiem ostatecznym i wiąże się  
z ryzykiem jej nieuzasadnionego użycia, który niestety może okazać się 
nieodwracalny w skutkach. Skoro wtargnięcie bezprawne do cudzego domu jest 
formą zamachu na dobro chronione prawem,  to dlaczego intruz nie mógłby 
ponosić ryzyka zamachu w postaci użycia środków obrony mniej drastycznych od 
użycia broni? Fakt, że działanie polegające na naruszeniu miru domowego może 
polegać wyłącznie na bezprawnym wtargnięciu, ale w praktyce nigdy nie można 
przewidzieć jak potoczy się dalej sytuacja i jakie są prawdziwe zamiary intruza. 
Wówczas samo wezwanie do opuszczenia pomieszczenia może okazać się 
niewystarczające, a niebezpieczeństwo w takich przypadkach przekroczenia granic 
obrony koniecznej w rozumieniu obowiązujących przepisów wstrzymuje osobę, 
której dobro zostało naruszone przed działaniem mającym na celu zmuszenia 
intruza do opuszczenia lokalu. Czekanie na ewentualny atak ze strony intruza  
(co usprawiedliwiałoby w takim przypadku podjecie z naszej strony działań 
zmierzających do odparcia zamachu) może okazać się tragiczne w skutkach.  
W czasie prac nad zmianami w kodeksie karnym odnośnie obrony koniecznej miały 
na łamach prasy miejsca nieporozumienia wynikające z niewłaściwej interpretacji 
proponowanych zmian. Dotyczyło to proponowanego art. 25 § 2a kk, który 
rzekomo miał rozciągać wyłączenie od odpowiedzialności karnej osoby, która 
przekroczyła grancie obrony koniecznej podczas odpierania zamachu związanego 
z wdarciem się do domu, czyli zamachu na mir domowy.

29
 Tymczasem przepis ten 

miał dotyczyć sytuacji, w której nie budzącym wątpliwości celem zamachu jest 
dobro inne niż mir domowy tj. życie, zdrowie, wolność, a naruszenie miru 
domowego stanowiłoby jedynie pewien element pośredni do osiągnięcia przez 

                                                 
27

  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 listopada 2001 r, II Aka 258/01 
28

  Komunikat Rzecznika Prasowego SLD z dnia 1 kwietnia 2001 r. (niepublikowany) 
29

  T. Szafrański, Prawo i bezprawie na swoich miejscach, http://www.rpo.gov.pl/pliki/1186729917.pdf 
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sprawcę celu.
30

 Powyższe wyraźnie ukazuje nam cienką linię jaka zachodzi 
pomiędzy zamachem na mir domowy i będącym jego wynikiem 
niebezpieczeństwem zamachu na inne, ważniejsze dobro jakim jest życie, zdrowie. 
Szafrański podaje, iż: „nieporozumieniem jest twierdzenie, że właściciel mieszkania 
lub domu, czy też inny dysponent tego miejsca będzie mógł bezkarnie i na zimno 
zabić naruszającego bez zezwolenia”.

31
 Autor wskazuje dalej, że: „ograniczenie 

zamachu jedynie do godzenia w mir domowy w sytuacji rozpoznawalności takiego 
stanu rzeczy przez odpierającego zamach, obronę polegającą na umyślnym 
godzeniu w życie lub zdrowie napastnika sytuować będzie poza zakresem 
projektowanego przepisu, jako wypadek rażącego przekroczenia granic 
dopuszczalnej obrony”.

32
 Szafrański zwraca uwagę na jeszcze jedną istotną 

kwestię, mianowicie czynności związane z wykonywaniem zawodu inkasenta lub 
listonosza. Jego zdaniem nieporozumieniem jest pogląd, iż: ”osoby te z racji 
wykonywanej pracy mogą dopuścić się naruszenia miru domowego”

33
. Stanowisko 

swoje uzasadnia definicją naruszenia miru domowego polegającego na: „wdarciu 
się, czyli przedostania się do cudzego mieszkania lub na cudzą posesję, wbrew 
wyraźnej woli dysponenta albo przy zastosowaniu podstępu lub przełamaniu 
zabezpieczeń”.

34
 Podążając dalej według tego stanowiska, naruszeniem miru 

domowego przez listonosza nie będzie wrzucenie listu do skrzynki znajdującej się 
na płocie lub podejście do drzwi celem przekazania przesyłki. Za naruszenie miru 
domowego przez inkasenta będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy wtargnie do 
domu po wybiciu szyby lub np. sforsuje właściciela domu”.

35
 Pozwolę sobie zwrócić 

uwagę na sytuacje, które często mają miejsce w małych miejscowościach lub 
wioskach. Niejednokrotnie mają miejsce przypadki, w których inkasenci wykonując 
swoje czynności służbowe wkraczają na teren prywatny pomimo tego, iż teren jest 
ogrodzony, zamknięty, przy furtce jest dzwonek. Pozwolę sobie na dokonanie 
oceny, iż w takiej sytuacji wejście inkasenta (listonosza) do domu, przy jeszcze 
samowolnym otwarciu bramy wjazdowej, stanowi klasyczny przypadek naruszenia 
miru domowego, tym samym prywatności właściciela posesji. Sam fakt, że osoba 
wykonuje czynności służbowe nie usprawiedliwia tutaj jej wtargnięcia na teren 
prywatny. Mamy do czynienia wówczas ze sforsowaniem zabezpieczeń. Właściciel 
w danej sytuacji może sobie tego nie życzyć. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy 
ogrodzenia nie ma lub furtka jest na oścież otwarta.  Wówczas można przyjąć,  
że właściciel nie ma nic przeciwko wejściu osoby trzeciej na jego teren. Nasuwa 
się kolejne spostrzeżenie również mające znaczenie jeśli chodzi o nasze 
bezpieczeństwo. Mianowicie nie zawsze możemy być pewni, czy osoba podająca 
się za inkasenta jest nim w rzeczywistości. Przykładów tego typu oszustw lub 
dokonanych w ten sposób kradzieży jest niemało. Warto przytoczyć rozwiązania 
prawne i orzecznictwo SN z zakresu ochrony miru domowego z roku 1933. 
Wcześniej wspomniano, że zamach może polegać na działaniu lub zaniechaniu. 
Interesujące w tym względzie jest stanowisko Makarewicza, który uważał, że nie 
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  Zob. T. Szafrański, Prawo i bezprawie na swoich miejscach, http://www.rpo.gov.pl/pliki/ 
1186729917.pdf 
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  Ibidem 
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  Ibidem 
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 Ibidem 
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jest możliwa obrona konieczna jeżeli zamach polega na zaniechaniu.
36

 Inspiracją 
do podjęcia takiego stanowiska było dla Makarewicza orzeczenie SN z 1933 r., 
według którego: „nie opuszczenie miejsca będącego pod ochroną wbrew żądaniu 
osoby uprawnionej, jest zamachem na spokój domowy, spełnionym przez 
zaniechanie i uprawniającym do jego odparcia w ramach obrony koniecznej, które 
może polegać na usunięciu intruza przemocą fizyczną z miejsca, na którym nie ma 
prawa przebywać”.

37
 Z powyższego wynika, że już wówczas zauważono 

zasadność ochrony miru domowego poprzez możliwość odparcia nieuprawnionego 
zamachu za pomocą siłowego, fizycznego usunięcia intruza, w ramach obrony 
koniecznej. Makarewicz nie zgadzał się z tym stanowiskiem w ten sposób,  
że uważał, iż w przypadku zamachu na mir domowy mamy już do czynienia  
z przestępstwem i w związku z tym, nie można zastosować tutaj obrony 
koniecznej, a jedynie słusznym będzie zastosowanie przepisów upoważniających 
do obrony swego terytorium w ramach tzw. samopomocy.

38
 Warty przytoczenia jest 

również wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach odnoszący się do interpretacji 
pojęcia „wdarcie”. Według stanowiska powyższego Sądu: „wdarcie w rozumieniu 
art. 193 kk to wejście połączone z pokonaniem przeszkody, lecz nie chodzi tu  
o przeszkodę o charakterze fizycznym, ale o przełamanie woli osoby uprawnionej, 
która dla wdzierającego się stanowi barierę do pokonania. Sposób naruszenia woli 
osoby uprawnionej może być różny, jest on przy tym okolicznością drugorzędną, 
nieistotną z punktu widzenia bytu samego przestępstwa. Niezależnie zatem od 
potocznego rozumienia i prawnej interpretacji zwrot „wdarcie się” posiada tożsame 
znaczenie”.

39
 Pojawia się pytanie: czy istnieje coś takiego jak obrona miru 

domowego? 
Na tle powyższych rozważań można zastanawiać się, czy w polskim 

ustawodawstwie ochrona miru domowego nie jest zbyt słaba. Wątpliwości co do 
tego pojawiają się przy każdym głośnym przypadku związanym z rozstrzyganiem 
zasadności zastosowania obrony koniecznej mającym miejsce podczas 
wtargnięcia na cudzą posiadłość. Okoliczności związane z wtargnięciem na cudzy 
teren mogą być różne (np. wtargnięcie w porze nocnej, niespodziewanie, na teren 
zamieszkały przez osobę starszą) i w związku z tym różna może być ocena 
sytuacji ze strony osoby, której dobro zostało naruszone. Jak można bowiem 
inaczej niż niebezpieczeństwo zamachu na nasze życie lub mienie ocenić 
sytuację, gdy ktoś w środku nocy, bez ostrzeżenia dokonuje wtargnięcia na nasz 
prywatny teren? Nie oznacza to jednocześnie, że właściwym byłoby przyjęcie 
drastycznych rozwiązań z ustawodawstwa innych państw (np. w stanie Teksas 
można zabić osobę, która wtargnęła na prywatny teren

40
, co świadczy o wysokiej 
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  G. Rejman, Wyłączenie odpowiedzialności karnej, (w:) E. Bieńkowska, G. Rejman,  
J. Wojciechowska, B. Kunicka-Michalska, Kodeks karny część ogólna, komentarz , Wydawnictwo 
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ochronie własności). Jednak przy uwzględnieniu liczby przestępstw jakie mają 
miejsce obecnie, a które pośrednio związane są z naruszeniem miru domowego 
(np. kradzież, zabójstwo na terenie prywatnym) można poczuć się bezradnym  
w obliczu aktualnych rozwiązań prawnych dotyczących ochrony miru domowego 
oraz niebezpieczeństwem przekroczenia w takich sytuacjach z naszej strony 
granic obrony koniecznej. Pozostaje nam w takich przypadkach jedynie wezwanie 
intruza do opuszczenia naszego terytorium lub wezwanie Policji, o ile nie będzie za 
późno.   

 
Streszczenie 
Problematyka bezpieczeństwa dotyczy także naszej prywatności. Dlatego tak 

istotna jest ochrona prawna i faktyczna sfery prywatnej. Nie dotyczy to tylko 
naszych uczuć, godności, ale także tzw. miru domowego.  

Według prawa ochrona miru domowego ogranicza się wyłącznie do ochrony 
przed zakłócaniem spokoju. Pytaniem jest, co w takiej sytuacji z obroną 
konieczną? Ochrona miru domowego nie obejmuje obrony przed zagrożeniem. 
Kwestia ta może być rozpatrywana jedynie w kontekście obrony koniecznej.  
Z uwagi na wysoką przestępczość wydaje się zasadne rozszerzenie kwestii 
ochrony miru domowego również na inne zagrożenia. Ochrona przed zakłócaniem 
spokoju  wydaje się aktualnie niewystarczająca.  

 
Summary 
The problem also applies to the security of our privacy. This is why it is 

important and the actual legal protection of the private sphere. This is not only our 
feelings, dignity, but also the so-called.private home.According to the law to protect 
private home is limited to protection against state intrusion. The question is what in 
this case, the defense needed? Protecting private home does not include defense 
against the threat. This issue can be considered only in the context of self-defense. 
Due to the high crime seems to be reasonable extension of the protection of the 
private home also in danger. Protection against state intrusion seems to be 

currently insufficient. 
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Rafał KLIMEK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu  

 
DEMOKRACJA CZY BEZPIECZEŃSTWO W SIECI. ASPEKTY SPOŁECZNO- 

POLITYCZNE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W XXI WIEKU 
 
 

Bezpieczeństwo informacyjne stało się dziś jedną z najważniejszych,  
a według wielu opinii najważniejszą kategorią bezpieczeństwa narodowego oraz 
bezpieczeństwa dotyczącego poszczególnych: organizacji, przedsiębiorstw, 
administracji i wreszcie poszczególnych jednostek w społeczeństwie. 

Świat ulegał w ostatnich kilkunastu latach dynamicznym, wręcz rewolucyjnym 
zmianom związanym z komunikacją. Upowszechnienie komputerów osobistych 
oraz wszelkiego rodzaju narzędzi komunikacyjnych przy jednoczesnym rozwijaniu 
sieci Internetu doprowadziło do sytuacji, gdzie nastąpić musiała zmiana 
dotychczasowych kanonów związanych z tworzeniem, przechowywaniem  
i rozpowszechnianiem informacji. 

Ludzkość przebyła do lat dziewięćdziesiątych XX wieku
1
 bardzo powolną, 

ewolucyjną drogę zmian w obszarze komunikacji. Przez stulecia wykorzystywano 
na potrzeby związane z administrowaniem danym terytorium, czy prowadzeniem 
wojen w zasadzie te same metody tworzenia i przekazywania informacji.  
W procesie tym uczestniczyły w zasadzie tylko nieliczne grupy najbardziej 
uprzywilejowanych społecznie obywateli, którzy potrafili pisać i czytać (czyli 
tworzyć i interpretować informacje) dostarczenie owych informacji odbywało się 
najczęściej przy pomocy gońców, którzy niejednokrotnie byli narażeni na różnego 
rodzaju niebezpieczeństwa czyhające na nich w drodze. Wiedza na temat działań 
suwerena nie mogła z przyczyn obiektywnych szybko i precyzyjnie docierać do 
obywateli, zatem ich uczestnictwo w życiu politycznym danego terytorium, czy  
też państwa musiało być znikome. Stopniowo wraz z epoką Oświecenia,  
a w szczególności za sprawą wynalezienia druku udział podmiotów zdolnych do 
wytwarzania i udostępniania informacji na szerszą skalę znacznie się poszerzył.  

Kolejnym krokiem milowym w dziedzinie informacji stało się powszechne 
nauczenie oraz rozwój techniki, co jak Zasze związane było z prowadzeniem 
wojen. Telegraf i telefon choć dostępne przez długi czas jedynie nielicznym stały 
się kolejnym ważnym elementem rozwoju społeczeństwa w zakresie wytwarzania  
i przekazywania informacji. Każdy kolejny etap życia ludzkości miał prowadzić do 
stanu, w którym znajdujemy się dziś. Stanu, kiedy zdecydowana większość z nas 
potrafi samodzielnie wytwarzać i udostępniać wszystkim, w dowolnym czasie  
i z każdego miejsc na Ziemi różnego rodzaju informacje. Świat stał się przez to 
jakby mniejszy - wrosła partycypacja obywateli w życiu społeczno – politycznym, 
co można odebrać, jako pozytywny element na rzecz umacniania demokracji na 
świecie.  

Ilość informacji, jaka codziennie powstaje jest ogromna, toteż coraz trudniej 
jest poszczególnym reżimom i organizacjom kontrolować globalną sieć 
informacyjną. Tempo rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest niewspółmiernie 
wysokie do budowania świadomości wśród podmiotów odpowiedzialnych za 
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wytwarzanie, przechowywanie i udostępnianie różnego rodzaju informacji. Taki 
stan rzeczy wiąże się z poważnymi zagrożeniami natury: politycznej, militarnej,  
i ekonomicznej. Dzisiejsze konflikty zbrojne oraz działania na płaszczyźnie 
finansowej są nierozerwalnie związane z systemami teleinformatycznymi. Świat 
biznesu i administracji w państwach wysokorozwiniętych, jak i rozwijających się 
opiera się dziś na szybkim przetwarzaniu informacji w oparciu o odpowiednią 
infrastrukturę techniczną, dlatego też tak istotna stała się dziś zmiana paradygmatu 
bezpieczeństwa państwa, podmiotów gospodarczych, jak i poszczególnych 
obywateli. Skoro większość dzisiejszego świata opiera się na globalnych 
zależnościach sieciowych, to stało się oczywiste, że priorytetem powinno stać się 
bezpieczeństwo informacyjne, toteż tradycyjny model budowania bezpieczeństwa 
państwa – przede wszystkim na sile obronnej i liczebności armii, stracił swoją 
aktualność. Czym było by dziś nowoczesne państwo bez systemu łączności? 
Czym byłaby armia bez możliwości korzystania z sytemu GPS, czy najnowszych 
urządzeń opartych na komputerach i sieci Internet?  

Mając powyższe na uwadze, oczywista wydaje się konstatacja, że kluczowym 
elementem bezpieczeństwa współczesnego państwa, jak i współczesnych 
organizacji, powinna być odpowiednia polityka bezpieczeństwa informacji. 

W literaturze związanej z bezpieczeństwem pojawia się wiele różnego rodzaju 
definicji tego pojęcia. W szerokiej interpretacji bezpieczeństwo informacyjne 
rozumiane jest jako stan wolny od zagrożeń, które definiowane są głównie jako: 

 przekazywania informacji nieuprawnionym podmiotom; 

 szpiegostwo; 

 działalność dywersyjna lub sabotażowa.
2
 

Bezpieczeństwem informacyjnym nazywa się także wszelkie działania, 
systemy oraz metody zmierzające do zabezpieczenia zasobów informacyjnych 
gromadzonych, przetwarzanych, przekazywanych, przechowywanych w pamię-
ciach komputerów oraz w sieciach teleinformatycznych.

3
 Bezpieczeństwo, w tym 

także bezpieczeństwo informacyjne jest zarówno podstawową wartością  
i potrzebą, jak i prawem każdego człowieka i każdej organizacji społecznej.

4
 

Globalizacja, szybkość przepływu danych, powszechność dostępu do informacji  
i totalny (wszechogarniający) charakter zasobów informacji zagrażający 
jednostkom ludzkim i organizacjom wywołuje konieczność zwiększenia 
bezpieczeństwa informacji, czyli prawnej i faktycznej ochrony informacji niejawnych 
i zastrzeżonych oraz danych osobowych.

5
 

Bezpieczeństwo informacyjne bardzo często rozumiane jest przez praktyków 
jako ochrona informacji przed niepożądanym (przypadkowym lub świadomym) 
ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem lub uniemożliwieniem jej przetwarzania.

6
 

Tworzenie różnego rodzaju aktów prawnych, elektronicznych i fizycznych 
zabezpieczeń chroniących nas przed włamaniem się osób niepożądanych  
do systemów elektronicznych, baz danych, serwerowni, jak i poszczególnych 

                                                 
2
 P. Bączek, Zagrożenia informacyjne, a bezpieczeństwo państwa polskiego. Toruń 2006, s. 71 

3
 Ibidem 

4
 L.F. Korzeniowski (w:) Ochrona informacji niejawnych biznesowych i danych osobowych, materiały VII 
Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Katowice 2011, s. 59 

5
 Ibidem 

6
 K. Liedel, Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa 
narodowego. Toruń 2006, s. 19 
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pomieszczeń instytucji, w których przechowywane są dane jest katalogiem działań, 
które nie gwarantują w 100% bezpieczeństwa informacji. Powyższą tezę 
udowadnia w swej znakomitej książce najsłynniejszy haker świata Kevin Mitnick.  
W oparciu o swoje niezwykle pasjonujące, bogate i wieloletnie doświadczenia 
życiowe w zakresie legalnego, jak również nielegalnego pozyskiwania rożnego 
rodzaju informacji zastrzeżonych dla osób niepowołanych – postawił on tezę, że 
najsłabszym ogniwem we wszystkich możliwych systemach bezpieczeństwa 
informacji jest człowiek. W związku z powyższym Mitnick proponuje, że celem 
ochrony informacji należy inwestować w podnoszenie świadomości społecznej  
w zakresie coraz częściej stosowanych przez podmioty nieuprawnione metod 
socjotechniczny, na które większość z nas jest bardzo podatna. 

Do typowych metod socjotechnicznych pozwalających na zdobycie informacji 
chronionych zaliczył on wymienione poniżej. 

 udawanie pracownika tej samej firmy; 

 udawanie przedstawiciela dostawcy, firmy partnerskiej lub agencji 
rządowej; 

 udawanie kogoś, kto ma władzę; 

 udawanie nowego pracownika proszącego o pomoc; 

 udawanie przedstawiciela producenta systemu operacyjnego zalecającego 
pilną aktualizację; 

 oferowanie pomocy w razie wystąpienia jakiegoś problemu, sprawienie, by 
problem wystąpił, i manipulacja ofiarą w taki sposób, aby sama zadzwoniła 
z prośbą o pomoc; 

 wysłanie darmowego programu do aktualizacji lub zainstalowania; 

 wysłanie wirusa lub konia trojańskiego w załączniku do poczty; 

 użycie fałszywego okna dialogowego wyświetlającego prośbę o powtórne 
załogowanie się lub wprowadzenie hasła; 

 przechwytywanie naciśniętych klawiszy za pomocą specjalnego programu;  

 podrzucenie w okolicach stanowiska pracy ofiary dyskietki lub płyty CD-
ROM zawierającej niebezpieczny kod; 

 używanie wewnętrznej terminologii i żargonu w celu zbudowania zaufania; 

 oferowanie nagrody za rejestrację, poprzez wprowadzenie nazwy 
użytkownika i hasła na stronie internetowej; 

 podrzucenie dokumentu lub pliku w pomieszczeniu poczty wewnętrznej 
firmy, aby dotarł do miejsca przeznaczenia jako korespondencja 
wewnętrzna; 

 zmiana ustawień nagłówka w faksie tak, aby wydawał się pochodzić  
z wewnątrz; 

 prośba do recepcjonistki o odebranie i przesłanie faksu dalej; 

 prośba o transfer pliku do lokalizacji, która wydaje się wewnętrzna; 

 ustawienie skrzynki poczty głosowej w taki sposób, że w trakcie 
oddzwaniania napastnik jest identyfikowany, jako osoba z wewnątrz; 

 podawanie się za pracownika z innego oddziału i prośba o tymczasowe 
otwarcie konta e-mail.

7
 

                                                 
7
 K. Mitnick, W. Simon, Sztuka Podstępu. Gliwice 2011, s. 368-369 
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Najsłynniejszy haker świata podaje wiele sposobów, które poprawiają 
bezpieczeństwo informacji na poziomie społecznym (socjotechnicznym). Sugeruje 
on, że poza odpowiednim systemem szkoleń i tworzeniem polityk bezpieczeństwa 
informacji w państwie, czy też organizacji bardzo istotnym elementem powodzenia 
w obszarze bezpieczeństwa danych jest permanentne podtrzymywanie 
świadomości wśród zespołu osób mających wpływ pośredni lub bezpośredni na 
bezpieczeństwo informacyjne danego podmiotu. Program stałego podtrzymywania 
świadomości musi wykorzystywać wszelkie możliwości komunikowania o sprawach 
bezpieczeństwa, w taki sposób, żeby przekazywana treść była solidnie 
zapamiętywana i w pracownikach zostały wyrobione właściwe nawyki związane  
z tą kwestią.

8
 Kevin Mitnick w tym celu proponuje następującą listę rozwiązań: 

 zawarcie elementów informacyjnych w wewnętrznych publikacjach; 

 firmy: artykułach, ramkach (krótkich w treści i przyciągających uwagę) lub 
np. komiksach; 

 opublikowanie zdjęcia Mistrza Bezpieczeństwa na dany miesiąc; 

 wieszanie plakatów w miejscach wykonywania pracy; 

 przesyłanie uwag poprzez wewnętrzne fora firmy; 

 dołączanie ulotek do kopert zawierających np. premię; 

 wysyłanie przypominających e-maili; 

 stosowanie wygaszaczy ekranu o tematyce związanej z bezpieczeństwem; 

 zostawianie komunikatów w skrzynkach poczty głosowej pracowników; 

 wydrukowanie nalepek na telefony z napisami typu: „Czy Twój rozmówca 
jest na pewno tym, za kogo się podaje?”; 

 wprowadzenie komunikatów przypominających, pojawiających się na 
komputerze podczas logowania do systemu, np. „Jeżeli wysyłasz poufną 
informację poprzez e-mail, koniecznie ją zaszyfruj!”; 

 uwzględnienie świadomości bezpieczeństwa jako standardowego 
elementu składającego się na ocenę pracownika; 

 umieszczenie elementów „przypominających” o zasadach bezpieczeństwa 
w intranecie, np. za pomocą kreskówek, humorystycznych obrazków lub  
w inny skłaniający do zainteresowania się nimi; 

 korzystanie z elektronicznych wyświetlaczy np. w stołówce lub w firmowym 
bufecie, które od czasu do czasu prezentują komunikaty dotyczące 
bezpieczeństwa; 

 dystrybucja broszur; 

 inne pomysłowe chwyty, np. darmowe ciasteczka szczęścia zawierające 
zamiast wróżby którąś z zasad bezpieczeństwa. 

Dążenie do uregulowania od strony przepisów prawa, jak i, co za tym idzie 
stworzenie i wyposażenie w odpowiednie kompetencje organów i służb 
administracji publicznej, które mają być odpowiedzialne za nadzór i kontrolę 
szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa – jest odpowiedzią państw 
wysokorozwiniętych i rozwijających się na coraz większe zagrożenia związane  
z: wytwarzaniem, przechowywaniem, przesyłaniem i kopiowaniem szeroko 
rozumianych wartości niematerialnych i prawnych. 

                                                 
8
 Ibidem, s. 288 
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W Polsce kwestię bezpieczeństwa informacyjnego państwa regulują między 
innymi następujące akty prawne: 

 Ustawa o ochronie informacji niejawnych, (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228.); 

 Ustawa z 29 sierpnia 1997r .O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, 
poz. 883 z późn. zm.);  

 Ustawa z 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U., 
Nr 47, poz.211 z póź. zm.); 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.); 

 Ustawa z 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 
665, z późn. zm.1). 

Kwestie bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego uwzględniono 
również w dokumencie pod nazwą Strategia Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Misja społeczeństwa informacyjnego w Polsce została 
zdefiniowana następująco: Umożliwienie społeczeństwu powszechnego  
i efektywnego wykorzystania wiedzy i informacji do harmonijnego rozwoju  
w wymiarze społecznym, ekonomicznym i osobistym.

9
 

Jednocześnie przyjęto, że rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce 
powinny trwale towarzyszyć: 

 dostępność, bezpieczeństwo i zaufanie – możliwość uzyskania dostępu 
do rzetelnej informacji lub bezpiecznej usługi niezbędnej obywatelowi oraz 
przedsiębiorcy, 

 otwartość i różnorodność – brak dyskryminacji w dostępie do informacji, 
a w szczególności do informacji publicznej, 

 powszechność i akceptowalność – dążenie, aby udział w dobrach 
społeczeństwa informacyjnego był oczywisty i jak najszerszy, a także by 
oferta produktów i usług społeczeństwa informacyjnego była maksymalnie 
szeroka, 

 komunikacyjność i interoperacyjność – zapewnienie dotarcia do 
pożądanej informacji w sposób bezpieczny, szybki, prosty i niezależny od 
zastosowanej technologii.

10
 

W ramach obszaru strategicznego CZŁOWIEK, wyszczególnione zostały 
następujące cele: 

► Cel 1: Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy  
oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych. Miarą osiągnięcia celu jest wzrost umiejętności korzystania  
z narzędzi teleinformatycznych (mierzona umiejętnością wykonania 5-6 
podstawowych czynności wymienianych przez Eurostat). 

► Cel 2: Podniesienie poziomu i dostępności edukacji (od przedszkola do 
uczelni wyższej) oraz upowszechnienie zasady nauki przez całe życie poprzez 
wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Miarą osiągnięcia  
celu jest wzrost procentowego udziału osób w wieku 25-64 uczących się  
i dokształcających w ogólnej liczbie ludności w tym wieku. 

                                                 
9
 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (streszczenie), Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, grudzień 2008, s. 1 

10
 Ibidem 
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► Cel 3: Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy, którego 
istotnym elementem są technologie informacyjne i komunikacyjne. Miarą 
osiągnięcia celu jest wzrost poziomu dopasowania polskiego systemu edukacji do 
potrzeb globalnie konkurencyjnej gospodarki.

11
 

Bezpieczeństwo informacyjne znalazło także miejsce w Strategii 
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej. Należy tworzyć i rozwijać 
długofalowe plany ochrony kluczowych systemów teleinformatycznych przed 
uzyskiwaniem dostępu do danych przez podmioty do tego niepowołane, 
zakłócaniem normalnego ich funkcjonowania, kradzieżą tożsamości i sabotażem.

12
 

Trzeba stale oceniać możliwości wtargnięcia do systemów teleinformatycznych, 
przygotować możliwe formy odpowiedzi na ataki oraz rozwijać metody ewaluacji 
poniesionych strat informacyjnych. Priorytetem państwa będzie wspieranie 
narodowych programów i technologii informacyjnych. 

Współczesne systemy prawno-polityczne państwa nie nadążają często za 
dynamicznymi zmianami dokonującymi się w społeczeństwach, toteż istnieje wiele 
luk prawnych, które w doskonały sposób wykorzystują w celach ideologicznych  
i czysto ekonomicznych specjaliści z branży informatycznej. 

Jednym z najgłośniejszych przykładów ostatnich lata jest sprawa pewnego 
Niemca - Kima Dotcoma,

13
 twórcy portalu ,,Magaupload”, który dzięki swemu 

talentowi i sprytowi zarabiał miliony dolarów na udostępnianiu użytkownikom  
z całego świata treści w postaci różnego rodzaju plików elektronicznych, które 
nigdy nie były jego własnością i do których nie posiadał żadnych praw. Serwis 
,,Megaupload”, który stworzył, w krótkim czasie przyniósł mu milionowe zyski. Poza 
podejrzeniami o łamanie praw autorskich Departament Sprawiedliwości USA 
oskarżył Dotcoma o „gangsterstwo” oraz „spiskowanie w celu prania pieniędzy”.

14
 

Dzięki zarzutom kryminalnym władze amerykańskie mogły złożyć wniosek  
o ekstradycję szefa serwisu internetowego Megaupload – w USA grozi mu 55 lat 
więzienia – na co nie pozwoliłby pozew cywilny.

15
 Jednak mimo upływu roku 

Amerykanie wciąż nie potrafią poprzeć swoich oskarżeń żadnymi dowodami. 
Prawo nie nadąża za rewolucją teleinformatyczną, o czym osoby takiej, jak Kim 
Dotcom doskonale wiedzą i dlatego tak trudno jest w dzisiejszym świecie walczyć  
z piractwem komputerowym oraz innego typu przestępczością sieciową.

16
 

Wiele emocji wywołała także sprawa WikiLeaks, portalu, którego twórca Julian 
Assange postanowił zgodnie ze swoimi poglądami udostępniać całemu światu 
bezpłatnie najbardziej strzeżone przez poszczególne państwa (w tym wiodące 
mocarstwa światowe) informacje wywiadowcze i depesze dyplomatyczne. Portal 
WikiLeaks w 2010 roku opublikował poufne raporty wojsk USA w Iraku  
i Afganistanie, a także ok. 250 tys. amerykańskich depesz dyplomatycznych.

17
 

Przypadek WikiLeaks wywołał na  świecie dyskusję. Pojawiło się podstawowe 

                                                 
11

 Strategia rozwoju społeczeństwa…, op. cit., 2 
12

 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2007, s. 20 
13

 Jego prawdziwe imię i nazwisko brzmi Kim Schmitz. 
14

 M. Herma, Zemsta króla piratów, „Polityka” z 01.01.2013, s. 25 
15

 Ibidem 
16

 Więcej pod adresem http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1534033,2,kim-dotcom-wraca-do-
sieci.read#ixzz2JFp8mrjp 

17
 Powstała fundacja wolności prasy. Będzie finansować WikiLeaks, Rzeczpospolita z 17.12.2012. 
http://www.rp.pl/artykul/236296,962350-Powstala-fundacja-wolnosci-prasy--Bedzie-finansowac-
WikiLeaks.html 
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pytanie – czy istnieje granica między prawem jednostek w demokratycznym 
państwie do wiedzy na temat wszystkich, nawet najbardziej strzeżonych jego 
tajemnic, a bezpieczeństwem tego państwa jak i jego obywateli? 

Dziś świat Internetu sprawia, że żyjemy w epoce indywidualizmu sieciowego. 
Sieciowy indywidualista to człowiek skoncentrowany na swoim prywatnym życiu  
i jednocześnie prowadzący bardzo aktywne życie społeczne, tyle tylko, że nie 
potrzebuje on do tej aktywności pośrednictwa tradycyjnych organizacji 
społecznych, partii politycznych, czy instytucji kultury – wystarczy mu sieć.

18
 

Polityka bezpieczeństwa informacji dąży do coraz większego kontrolowania 
zasobów sieci, jak również użytkowników z nich korzystających w sposób 
niezgodny z prawem – w tym miejscu rodzi się sprzeczność interesów. Państwo  
i różnego rodzaju organizacje, a także wiele osób fizycznych wytwarzających  
i upowszechniających informacje chce mieć kontrolę nad procesami sieciowymi.  
Z drugiej strony dynamiczne zmiany społeczne zachodzące w społeczeństwach  
w dużej mierze wpływają na internautów, którzy często oczekują pełnego dostępu 
do informacji, argumentując to demokracją i społeczeństwem obywatelskim.  

W ostatnim czasie bardzo głośna stała się sprawa młodego amerykańskiego 
hakera Aarona Swartza, który w 2010 roku włamał się do bazy prac naukowych 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) i skopiował kilka tysięcy z nich. 
Chociaż uczelnia nie złożyła oskarżenia przeciwko niemu, to sprawa skończyła się 
oskarżeniem na wniosek FBI. Wcześniej Swartz miał na swoim koncie wyrok za 
inne przestępstwo komputerowe, co ostatecznie spowodowało, że w perspektywie 
pojawiła się dla niego groźba, że spędzi on nawet 30 lat swego życia w celi. Wizja 
tak długiego pozbawienia wolności w połączeniu z depresją na którą cierpiał, 
doprowadziły do tego, że Aaron Swartz w styczniu 2013 roku popełnił 
samobójstwo. Sprawa stała się przyczynkiem do ogólnoświatową dyskusji na 
temat bezwzględnego karania za przestępstwa komputerowe ludzi, którzy złamali 
prawo nie dla własnego zysku, ale dla idei demokratycznych. Powoływano się na 
przykłady, że za najcięższe przestępstwa, takie, jak: gwałty, rozboje i zabójstwa  
w USA orzekane są łagodniejsze kary niż za kradzież danych, co wiele środowisk 
lewicowych uznało za wysoce niesprawiedliwe. 

Z prowadzonych nad bezpieczeństwem informacyjnym badań wynika, że 
istnieje sposób na odnalezienie równowagi pomiędzy liberalną i realistyczną 
koncepcją bezpieczeństwa. Należy w tym celu prowadzić działania zmierzające do 
tworzenia globalnych instytucji i porozumień przeciwko działaniom wojennym,  
a jednocześnie dbać o ciągłą świadomość własnych słabości i zwiększanie 
poziomu ochrony systemów informacyjnych.

19
 

Zgodnie z najnowszymi badaniami World Internet Project Poland 2012, wśród 
Polaków do 29 roku życia Internet stał się najważniejszym medium, detronizują 
telewizję, rządzącą ciągle w starszych pokoleniach.

20
 

Młode pokolenie tworzy w sieci swoją przestrzeń autonomii, miejsce które od 
czasu do czasu powoduje, że rodzi się aktywny protest, rodzaj antysystemowego 
buntu przeciw ograniczeniom tej autonomii. Tak jak zmieniają się dzisiejsze 
społeczeństwa, tak powinna zmieniać się polityka państwa w zakresie 
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 E. Bendyk, Oburzeni wszystkich krajów łączcie się, „Polityka” z 12.12.2012, s. 78 
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 K. Liedl, Bezpieczeństwo informacyjne…, op. cit., s. 21 
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bezpieczeństwa informacyjnego. Wydaje się, że proces liberalizacji przepisów w tej 
dziedzinie nie jest jedynie pieśnią dalekiej przyszłości, gdyż pokolenia dzisiejszych 
dwudziestolatków będą z czasem mieć coraz większy wpływ na politykę, a przez to 
na otaczający nas świat.  

Nie sposób prowadzić i wygrywać wojnę
21

 bez wcześniejszego określenia  
na forum społeczeństwa jej celów oraz bez uświadomienia o tych celach (jak  
i skutkach realizacji owych celów) zainteresowanych obywateli. Rozsądni politycy 
powinni pamiętać o ponadczasowych słowach pruskiego stratega Karla von 
Clausewitza: ,,Żołnierz, choćby najbardziej mężny, sprawny i oddany ojczyźnie, 
jest tylko jednym z elementów pewnej triady, aby nasze przedsięwzięcia  
mogły zakończyć się powodzeniem, wszystkie trzy elementy, czyli: wojsko, rząd  
i społeczeństwo, muszą działać razem.

22
 Państwo i korporacje transnarodowe 

powinny dostrzegać zmieniającą się rzeczywistość społeczną – obywatele muszą 
w sposób szczególnie odpowiedzialny korzystać z praw i przywilejów wynikających 
z reguł społeczeństwa demokratycznego. Z drugiej jednak strony wielkim 
wyzwaniem pozostaje znalezienie złotego środka pomiędzy bezpieczeństwem 
państwa i jego obywateli, a wolnością jednostek w sieci. Tak, czy inaczej punktem 
wyjścia do osiągnięcia konsensusu powinien być wielostronny, otwarty dialog oraz 
budowanie świadomości po wszystkich stronach. 

 
Streszczenie 
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat mamy do czynienia ogólnoświatową 

dynamiką rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Informacja stała się dziś 
dostępna dla bardzo dużej rzeszy obywateli, podczas gdy przez wieki była często 
zastrzeżona tylko dla wybranych podmiotów sprawujących władzę. Sytuacja ta ma 
wiele zalet, natomiast posiada ona także jedną zasadniczą wadę, którą jest 
zwiększające się (proporcjonalnie do ilości użytkowników informacji) zagrożenie 
związane z nieuprawnionym i szkodliwym pozyskiwaniem i udostępnianiem 
informacji przez różnego rodzaju podmioty do tego nieuprawnione. 

W związku z powyższym jesteśmy świadkami zmiany dotychczasowego 
paradygmatu postrzegania bezpieczeństwa. Nowoczesne organizacje, podmioty 
gospodarcze, a przede wszystkim  państwa i ich armie stoją obecnie przed nowym, 
niezwykle ważnym wyzwaniem, jakim jest stworzenie efektywnego systemu 
bezpieczeństwa informacyjnego. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie 
konkretnych przykładów naruszenia bezpieczeństwa informacji we współczesnym 
świecie oraz zwrócenie uwagi na fakt, że współczesne regulacje prawne  
nie nadążają za zmianami wywołanymi przez ogólnoświatową rewolucję 
teleinformatyczną. Bezpieczeństwo informacyjne staje się bardzo szybko jednym  
z najistotniejszych elementów większości systemów bezpieczeństwa, dlatego też 
należy traktować je zdecydowanie priorytetowo. 

 
Summary 
In the past few years, we have seen the worldwide dynamic development of 

information society. Information has become available to a large number of citizens 
while it was reserved for the chosen authorities over the centuries. This situation 

                                                 
21

 Także wojnę informacyjną w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego państwa, czy organizacji. 
22

 H. Strachan, Carl Von Clausewitz O wojnie. Biografia. Warszawa 2009, s. 8 
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has many advantages, yet it also has one significant disadvantage. And this would 
be the increasing (in proportion to the number of information users) danger relating 
to unauthorized and harmful gaining and sharing information by numerous 
subjects. 

Therefore, we have seen changes in the previous paradigm of perceiving 
security. Modern organizations, companies and most of all countries and their 
armies face new and very important challenge, that is to create an efficient 
information security system. The purpose of this article is to give definite examples 
of violating information security in modern world and to pay attention to the fact that 
modern laws and regulations do not follow changes caused by the worldwide ICT 
revolution. Information security has become one of the most significant elements of 
most security systems, thus it should be given priority. 
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ROLA SIŁ ZBROJNYCH W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA 
MIĘDZYNARODOWEGO – NOWY PARADYGMAT 

 
 

Bezpieczeństwo jest pojęciem szerokim i wieloznacznym. W pierwotnym 
znaczeniu jest określane jako stan niezagrożenia, spokoju i pewności, wolności od 
zagrożeń, strachu i ataku.

1
 Utrzymanie tego stanu zawsze wiąże się z potrzebą 

obniżenia ryzyka wystąpienia stanów niebezpiecznych. Ryzyko zmiany tego stanu 
(bezpiecznego) może się zwiększać poprzez nagłe pojawienie się zagrożeń dla 
społeczeństwa, suwerenności i integralności terytorialnej danego państwa, 
wartości demokracji, obowiązujących zasad prawa, reguł utrzymania 
wewnętrznego porządku, środowiska, czy wreszcie dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Polityka bezpieczeństwa polega na zapewnieniu pożądanego 
jego poziomu poprzez działania prewencyjne lub eliminujące zagrożenia, a tym 
samym obniżające ryzyko wystąpienia stanu niebezpiecznego. Egzemplifikacja tej 
polityki wyraża się w zastosowaniu środków dyplomatycznych, ekonomicznych, 
wojskowych, informacyjnych i innych. Oczywistym jest fakt, ze państwo, koalicja 
lub sojusznicy stosownie do własnych interesów i obszarów zainteresowania 
przeciwstawiają się zagrożeniom poprzez zastosowanie różnych i w różnym 
zakresie stosowanych instrumentów oddziaływania. Szczególnie instrument 
militarny powinien być zdolny do odpowiedzi i przeciwstawiania się zarówno 
obecnym jak i przyszłym wyzwaniomi zagrożeniom, zarówno w specyficznym 
środowisku jak i w specyficznych uwarunkowaniach oraz być zdolny do wsparcia 
działań dyplomatycznych oraz innych instrumentów stosowanych w ramach polityki 
bezpieczeństwa. Zatem, siły zbrojne powinny być dostosowane i współmierne  
do potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa zarówno narodowego jak  
i międzynarodowego bezpieczeństwa.  

W NATO dostrzega się wpływ zagrożeń na bezpieczeństwo. Kompleksowe 
Wytyczne Polityczne NATO

2
 wskazują na coraz większe znaczenie i wpływ 

międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego na życie 
obywateli. Ponadto nowa koncepcja strategiczna

3
 opisując ewolucję środowiska 

bezpieczeństwa wskazuje na jego kompleksowość, globalność, nieprzewidy-
walność zmian i dynamiczność. 

Powyższe uwarunkowania niewątpliwie determinują potrzebę posiadania  
i modernizacji sił zbrojnych, niezbędnych jak się wydaje obecnie do podejmowania 
przyszłych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa międzynaro-
dowego. Analizując największe konflikty I dekady XXI wieku z użyciem sił 

                                                 
1
 Porównaj, Bezpieczeństwo Narodowe Polski XXI wieku, wyzwania i strategia, Bellona. Warszawa 
2006, s.14 
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 Kompleksowe wytyczne polityczne, Comprehensive Political Guidance - SG(2005)0918, Endorsed by 
NATO Heads of State and Government on 29 November 2006, Riga, Latvia, NATO, Headquarters, 
International Staff, Private Office of The Secretary General 

 http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_56425.htm?selectedLocale=en 
3
 Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty 
Organisation, Lizbona 2010, http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf 
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zbrojnych można zadać pytanie: czy siły zbrojne poprzez działania militarne są  
w stanie zapewnić bezpieczeństwo? Jeśli nie, to: jaki jest i jaki będzie wpływ tych 
działań na bezpieczeństwo międzynarodowe w kompleksowym środowisku 
bezpieczeństwa przyszłości? Można również sformułować pytanie nieco inaczej,  
a mianowicie: jaki jest powód i dlaczego powinniśmy kontynuować proces 
transformacji i rozwijania sił zbrojnych? Czy w procesie pozyskiwania nowych 
zdolności ważne jest zaspokojenie jedynie wewnętrznych, narodowych interesów? 
Niewątpliwie proces pozyskiwania nowych zdolności sił zbrojnych nie powinien być 
ograniczony do potrzeb narodowych. Powinien zapewnić osiąganie szerszych 
celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa międzynarodowego  
i prowadzenia polityki obronnej, szczególnie w przyszłym, specyficznym 
środowisku. Jeśli postawimy tezę, ze siły zbrojne są i nadal będą niezbędnym 
(niezastąpionym) instrumentem oddziaływania (bez względu na ich zakres użycia 
w stosunku do innych instrumentów) w zapewnieniu bezpieczeństwa 
międzynarodowego, to należy najpierw odpowiedzieć na następujące pytanie: jakie 
zdolności aktualnie posiadają, siły zbrojne, a jakie powinny posiadać, aby 
skutecznie przeciwstawić się zagrożeniom ,i aby miały rzeczywisty wpływ na 
bezpieczeństwo? Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie dokonajmy najpierw 
oceny skuteczności użycia sił zbrojnych w rozwiązywaniu największych sytuacji 
kryzysowych, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. 

W dwudziestym wieku siły zbrojne były przygotowane do wojny 
konwencjonalnej, prowadzonej przez supermocarstwa. Stratedzy i planiści 
wojskowi przed zdarzeniami z 11 września 2001 roku przewidywali prowadzenie 
szybkich i rozstrzygających działań zbrojnych przeciw regionalnemu 
supermocarstwu, wzdłuż linii frontu na wzór kampanii „Desert Storm” z 1991 roku. 
Strategia zapewnienia bezpieczeństwa przy pomocy jedynie podmiotu militarnego 
przyniosła oczekiwane rezultaty, gdyż w lutym 1991 roku Irak został pokonany 
przez koalicję w ciągu tygodnia od rozpoczęcia operacji lądowej. Struktura 
organizacyjna sił zbrojnych była hierarchiczna i nie pozwalała na elastyczne 
konfigurowanie grup zadaniowych szczególnie pożądanych przy wypełnianiu misji 
o charakterze ekspedycyjnym. Ciężki sprzęt i wyposażenie oraz rozbudowany 
system logistyczny nie pozwalał na szybkie przemieszczanie drogą powietrzną 
oraz ograniczał znacznie dostęp do portów morskich. W konsekwencji zatem 
można stwierdzić, że siły zbrojne „zachodu” wkroczyły w wiek informacji  
z reputacją „naprężonych muskuł”, ograniczonej manewrowości i brakiem 
uniwersalności. Opieszałość w podejmowaniu działań rozstrzygających oraz brak 
zdolności do szybkiego przemieszczania się na duże odległości, wyraznie 
potwierdziły działania NATO w Kosowie w 1999 roku. Jedynie siły powietrzne  
i morskie Stanów Zjednoczonych szybko wkroczyły na teatr działań operacyjnych  
i w ciągu kilku tygodni przeprowadziły skuteczną kampanię powietrzną. Decydenci 
polityczni chcieli za wszelką cenę uniknąć rozmieszczenia dużych sił lądowych, 
niemniej podjęto decyzję o użyciu niewielkiego pododdziału śmigłowcowego 
APACHE USA. Ze względu jednak na brak dostatecznej infrastruktury, 
ograniczenia we wsparciu logistycznym, śmigłowce bojowe nigdy nie osiągnęły 
gotowości do użycia. Powyższe doświadczenie zrodziło wątpliwość cywilnych 
liderów co do strategicznej roli sił zbrojnych. Potwierdziło tezę, że siły zbrojne były 
nieodpowiednie do potrzeb. Faktem jest, że wojna została wygrana przy użyciu 
jedynie komponentu powietrznego, niemniej jednak wojska lądowe wkroczyły na 
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terytorium Kosowa, aby tym razem prowadzić działania o charakterze pokojowym, 
na wzór rozpoczętych przez NATO w 1995 roku w Bośni. Negatywne 
doświadczenia bałkańskie wykazały nie tylko na potrzebę, ale i na konieczność 
posiadania sił zbrojnych NATO, potrafiących prowadzić nowego typu operacje. 
Potwierdziły również potrzebę posiadania lekkich transporterów opancerzonych 
(czołgi M-1 Abrams nie były w stanie pokonać mostów w Kosowie).  

Koniec lat 90. XX wieku po raz ostatni potwierdził niekwestionowaną 
dominację sił zbrojnych i niezaprzeczalną skuteczność użycia podmiotu 
militarnego jako narzędzia w zapewnieniu bezpieczeństwa, a szczególnie  
w sytuacji wyczerpania się możliwości zastosowania innych instrumentów 
oddziaływania.  

Wnioski i negatywne doświadczenia wyniesione z wojny na Bałkanach oraz 
wydarzenia z września 2011 roku przyczyniły się do przyspieszenia procesu 
transformacyjnego sił zbrojnych, którego głównym celem było przygotowanie się 
do działań ekspedycyjnych i przeciwstawianie się nowym zagrożeniom 
asymetrycznym. Siły zbrojne w dalszym ciągu posiadały ambicję odgrywania 
głównej roli w procesie zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego, głównie 
poprzez udział w działaniach organizacji międzynarodowych oraz działania 
koalicyjne. Proces transformacji skupiał się na dążeniu do wykorzystania korzyści 
płynących z powiązań informacyjnych (usieciowienia), posiadania amunicji 
precyzyjnego rażenia i nowych systemów uzbrojenia, wykorzystania nowych 
technologii oraz zmian doktrynalnych i organizacyjnych zapewniających wzrost siły 
bojowej i uzyskanie zdecydowanej przewagi nad przeciwnikiem. Powiązania 
informacyjne uzyskiwane dzięki zastosowaniu i połączeniu sensorów, komputerów, 
systemów dystrybucyjnych w połączeniu z wyszkoleniem miały zapewnić wzrost 
efektywności, sprawności i zdolności do wypełniania misji o różnorodnym 
charakterze. Wykorzystanie amunicji precyzyjnego rażenia przynajmniej w teorii 
miało pozwalać na selektywne, ale zarazem skuteczne eliminowanie przeciwnika, 
a z drugiej strony mniejsze siły mogły realizować zadania wymagające użycia 
znacznie większych sił posiadających klasyczne uzbrojenie. Zakładano, że 
usieciowienie w połączeniu z użyciem inteligentnych środków rażenia pozwoli na 
łatwiejsze i skuteczniejsze osiąganie efektów operacyjnych.

4
 Gwałtowne zmiany 

wywołane zastosowaniem nowych technologii przyczyniły się również do zmiany 
paradygmatu planowania obronnego. Porzucono proces rozwijania sił zbrojnych 
zakotwiczony w zasadach planowania opierającego się na zagrożeniach,  
na korzyść planowania w oparciu o zdolności tzw. ang. capability – based –
 planning. Nowe podejście planistyczne, ukierunkowane na zdolności, posiada 
zaletę konstruowania elastycznych sił zbrojnych, dostosowywanych do 
nieprzewidywalnych sytuacji i przeciwstawienia się szerokiemu spektrum zagrożeń, 
w tym nowo pojawiających się. Dzięki zastosowaniu nowego modelu 
zdolnościowego, zaprojektowane i usieciowione siły zbrojne, składające się  
z różnych komponentów, będą mogły kreować na polu walki efekty na skalę nie 
odnotowaną do tej pory.

5
 

                                                 
4
 Więcej informacji, patrz Transformation: A strategic Approach, Department of  Defence. Washington 
D.C., 2003 

5
 Porównaj, Joint Vision 2020, Washington, D.C.: U.S. Department of  Defence, June 2000. 
http://www.iwar.org.uk/military/resources/aspc/pubs/jv2020.pdf 
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Transformacja sił zbrojnych doprowadziła również do zmiany paradygmatu 
prowadzenia walki zbrojnej. Od tej pory przestała obowiązywać zasada zadawania 
przeciwnikowi jak największych strat, obowiązująca w erze posiadania armii 
masowych. W nowych uwarunkowaniach ery informacyjnej walka koncentrowała 
się głównie na osiąganiu efektów możliwych do osiągnięcia dzięki dominacji 
manewru i precyzyjnego rażenia

6
. Nowe zasady doktrynalne oparte  

na powyższych założeniach pozwalały na szybkie atakowanie przeciwnika  
z wielu nieoczekiwanych kierunków i prowadzenie szybkich działań 
rozstrzygających.

7
 

W procesie transformacji nie ustrzeżono się jednak błędów. Poważnym  
w konsekwencjach strategicznych było założenie, że zaawansowane 
technologicznie siły zbrojne przewidywano do użycia w konwencjonalnych 
działaniach zbrojnych o charakterze regularnym i na dużym, praktycznie niczym 
nie ograniczonym terenie Główny wysiłek skupiono na zdolnościach do jak 
najszybszego przybycia w rejon sytuacji kryzysowej zapominając, że oprócz 
szybkiego i zdecydowanego pokonania przeciwnika, niezbędne jest utrzymanie 
dominacji po zakończeniu rozstrzygającej kampanii. Zupełnie zlekceważono fazę 
transformacji, polegającą na stabilizowaniu sytuacji, a następnie prowadzeniu 
rekonstrukcji i odbudowy. Kolejnym błędem strategicznym skutkującym brakiem 
dominacji, a w konsekwencji małą efektywnością sił zbrojnych w zapewnieniu 
bezpieczeństwa, było zlekceważenie przeciwnika nietradycyjnego, który  
w działaniach nieregularnych zdobywał inicjatywę strategiczną poprzez 
wykorzystywanie zjawiska asymetrii. Zbyt duża pewność i przekonanie co do 
możliwości osiągania przewagi i dominacji przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii, zlekceważenie asymetrii wyrażającej się między innymi w wymiarach: 
kulturowym, mentalnymi  ideologicznym oraz zlekceważenie czynnika ludzkiego 
znalazło swoje potwierdzenie w nieskutecznym użyciu instrumentu militarnego  
w trakcie konfliktu w Iraku i Afganistanie. Okazało się, że siły zbrojne będą musiały 
zmierzyć się z misją zapewnienia stabilizacji i wykreowania sprzyjających 
warunków do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Nowym 
zadaniem było również szkolenie sił bezpieczeństwa, udzielanie wsparcia 
humanitarnego dla ludności cywilnej, prowadzenie rekonstrukcji infrastruktury  
i przywracanie podstawowych usług świadczonych dla społeczeństwa, czy 
wreszcie prowadzenie kampanii antynarkotykowych i udzielanie wsparcia dla 
rozwoju ekonomicznego. Obecna praktyka pokazuje, że realizacja powyższych 
zadań napotyka na ogromne trudności, szczególnie przy aktywnym operowaniu 
rebeliantów. Konsekwencją tego jest ciągła niestabilność. Frustracja spowodowana 
ograniczonymi możliwościami osiągania przez siły zbrojne celów strategicznych  
w wymiarze, politycznym i militarnym poddaje w wątpliwość założenia 
prowadzonego procesu rekonstrukcyjnego i demokratyzacji krajów oraz skłania do 
powtórnego postawienia pytania: czy siły zbrojne i prowadzone przez nie działania 
militarne są w stanie zapewnić bezpieczeństwo, a szczególnie w odniesieniu do 
przyszłości ?  

                                                 
6
 R. Kugler, Case Study in Army Transformation: Creating Modular Forces. Washington 2008, s.11 
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA480011 

7
 J. Arguilla, D. Ronfeldt, Swarming and the Future of Conflict, RAND, Santa Monica, 2000. 
http://www.rand.org/pubs/documented_briefings/DB311 

http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA480011
http://www.rand.org/pubs/documented_briefings/DB311
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Charakter przyszłych konfliktów będzie stanowił duże wyzwanie dla sił 
zbrojnych, gdyż aktualna struktura organizacyjna, wyszkolenie i sprzęt, co 
podkreślałem już poprzednio, jest odpowiednia do prowadzenia wojen w erze 
industrialnej (pomiędzy dwoma globalnymi supermocarstwami). Konflikty podlegają 
ciągłej ewolucji, a zakres zagrożeń ciągle wzrasta, więc nie będą one proste do 
rozstrzygnięcia. Instrument militarny musi być tak skonfigurowany, aby można było 
szeroko wykorzystywać siły zbrojne. Zakres zadań, które będą musiały wykonywać 
siły zbrojne ciągle się zwiększa. Należy mieć również świadomość, że użycie 
jedynie instrumentu militarnego rzadko, jeśli w ogóle (kiedykolwiek) będzie 
decydować o osiągnięciu efektów strategicznych. Osiągnięcie sukcesu  
w przyszłych konfliktach i zapewnienie bezpieczeństwa będzie możliwe poprzez 
zintegrowane zastosowanie różnych instrumentów oddziaływania państw, 
organizacji pozarządowych i międzynarodowych. Zmiana balansu pomiędzy 
zakresem oddziaływania poszczególnych instrumentów będzie negatywnie 
wpływać na możliwość osiągnięcia przewagi wynikającej z wykorzystania 
obowiązującej myśli strategicznej poszczególnych państw NATO, o ile nie zostaną 
one zweryfikowane, a z drugiej strony może przyczynić się do podważenia 
obowiązujących przez wieki fundamentalnych zasad osiągania przez siły zbrojne 
sukcesu w operacji. Obecnie zarysowane trendy w prowadzonych operacjach 
przez NATO i UE wskazują, że w najbliższej przyszłości państwa zachodu mogą 
utracić strategiczną, operacyjną, a nawet taktyczną inicjatywę oraz posiadaną 
przez wieki przewagę ilościową i jakościową. Niektórzy eksperci i teoretycy 
wskazują na paradoks wynikający z sytuacji, w której utrata dominacji strategicznej 
może mieć miejsce gdy zaistnieje potrzeba wymuszonej obrony lub co najmniej 
zabezpieczenia własnych interesów. 

Przyszłe operacje wojskowe będą się różnić od tych, które miały miejsce  
w przeszłości. Celem współczesnych wojen, w przeciwieństwie do wojen 
industrialnych, nie będzie destrukcyjne oddziaływanie na siły zbrojne strony 
przeciwnej. Na podstawie doświadczeń z konfliktów zbrojnych dwóch ostatnich 
dekad można pokusić się o sformułowanie tezy, że dotychczasowy sposób 
prowadzenia wojny przestał obowiązywać, a zachodzące dynamiczne zmiany  
w środowisku operacyjnym wskazują na zmianę paradygmatu prowadzenia wojny. 
Generał Rupert Smith twierdzi, że nową formą (modelem) wojny jest: wojna wśród 
ludzi, której strategicznym celem jest pozyskanie serc i umysłów strony przeciwnej 
(walka odbywa się w sferze świadomości ludzi) oraz wpływanie bardziej na wolę 
walki strony przeciwnej niż zadawanie fizycznych strat.

8
 W porównaniu do 

poprzedniego modelu podstawowa różnica wyraża się w tym, że siły zbrojne nie 
będą decydowały o ostatecznych rezultatach konfliktu, ale będą wykorzystywane 
jedynie do wykreowania warunków pozwalających na osiągnięcie strategicznych 
rezultatów przez inne instrumenty oddziaływania. Zgodnie z teorią Smitha, celem 
strategicznym jest zmiana zamiaru działania przeciwnika, a nie jego fizyczne 
zniszczenie. Obecne konflikty zbrojne mają bardziej polityczny niż militarny 
charakter,

9
 dlatego też użycie siły jest coraz częściej traktowane bardziej jako 

katalizator niż bezpośredni środek oddziaływania. W przyszłym środowisku 

                                                 
8
 R. Smith, The Utility of Force: The Art of War in the Modern World. London, 24 January 2006 

9
 J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen, Strategia we współczesnym świecie, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2009 
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bezpieczeństwa coraz większe znaczenie będą odgrywały instrumenty: 
dyplomatyczne, ekonomicznego rozwoju, polityczne i prawne – jako rezultat 
nieliniowego procesu przechodzenia od wojny do pokoju i angażowania się w ten 
proces różnorodnych instytucji. 

Rupert Smith argumentuje, że siły zbrojne powinny być wykorzystane, ale 
tylko wtedy, gdy jest czytelny i zrozumiały charakter konfliktu oraz precyzyjnie 
opracowana strategia osiągnięcia wcześniej zdefiniowanych celów. 
Charakteryzując przyszłe środowisko bezpieczeństwa, Smith wskazuje na sześć 
głównych czynników, które nazywa trendami. Uważa, że należy rozpatrywać je 
równocześnie, gdyż zachodzą między nimi interreakcje. Pierwszy z nich to cel 
strategiczny. W przeszłości był określany wyrażeniami: zatrzymać, zadać straty 
(zniszczyć), zmusić do bezwarunkowej kapitulacji, i kwalifikowany jako cel twardy 
(hard).

10
 Obecnie cele strategiczne są nieco inaczej formułowane, np.: wsparcie 

rządu, zapewnienie bezpieczeństwa, ustanowienie warunków itp., co wskazuje, że 
można je zakwalifikować do grupy celów tzw. miękkich (soft). Odstraszanie oraz 
wymuszanie zaliczane do drugiej grupy celów strategicznych ma przede wszystkim 
wpływać na kształtowanie postawy przeciwnika. Celem oddziaływania jest zatem 
wymuszenie zmiany zamiaru działania strony przeciwnej. Po drugie, konflikty nie 
będą prawdopodobnie przebiegały między państwami, a raczej między podmiotami 
pozapaństwowymi.

11
 Generalnie jedna ze stron będzie prawdopodobnie posiadała 

cechy państwowości, ale podmiot ten będzie występował jako zrzeszenie państw 
reprezentujących organizacje międzynarodowe (np. NATO, ONZ). Druga strona 
będzie kompletnie pozapaństwowa i nie będzie chciała być nawet kojarzona  
z państwem, co pozwoli jej na uniknięcie odpowiedzialności, jaką zwykle przypisuje 
się państwom, co wynika z respektowania międzynarodowego prawa. 

Po trzecie, działania operacyjne będą przebiegać dosłownie wśród ludzi.
12

 
Ludzie są i będą obiektem walki, ponieważ mogą wspierać siły opozycyjne, jak też 
dlatego, że znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działań operacyjnych i mogą 
aktywnie wywierać na nie wpływ. Oznacza to, że walka będzie prowadzona 
głównie w sferze psychicznej (walka o umysły). Chcąc skutecznie walczyć  
z bojownikami, należy ich wyróżnić i odseparować od reszty społeczeństwa. 
Można ich, co prawda, eliminować, podobnie jak ma to miejsce w Afganistanie, ale 
trzeba to robić tak, aby pozyskać przychylność ludzi, wśród których prowadzona 
jest walka. Jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony, to niewątpliwie 
powstanie nowa, jeszcze szersza grupa oponentów. Walkę wśród ludzi należy 
również postrzegać poprzez pryzmat mediów.

13
 Mediów przecież nie można 

atakować, a ich wpływ na kształtowanie postaw ludzi – jak wiadomo – jest 
ogromny. Media kształtują bowiem opinię w sposób globalny, więc wpływają też na 
kształtowanie postaw decydentów politycznych, a nawet maja ogromny wpływ na 
wyniki wyborów. Po czwarte, przyszłe konflikty zbrojne będą rozciągnięte w czasie, 
a w pewnych sytuacjach będą konfliktami nigdy niekończącymi się.

14
 Siły zbrojne 

                                                 
10

 R. Smith, The Utility…, op. cit., s. 270 
11

 Ibidem, s. 301-304 
12

 Ibidem, s. 278-288 
13

 Ibidem, s. 391-393 
14

 Na podstawie krytyki Johna Keegana koncepcji Clausewitza, w której pominięto sytuację, kiedy wojna 
się nigdy nie zaczyna i nigdy nie kończy, można wyprowadzić tezę, że konflikty nowego typu kierują 
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będą kreować jedynie warunki dla rozpoczęcia funkcjonowania innych podmiotów, 
które swoje cele będą osiągały na przestrzeni dekad, np. strategiczne budowanie 
podstaw funkcjonowania państwa, utworzenie nowych sił bezpieczeństwa, w tym 
policji i wojska. Po piąte, należy tak walczyć, by uniknąć strat po własnej stronie.

15
 

Wymóg ten wynika z politycznej delikatności i reakcji społeczeństwa na informację 
o zabitych i rannych. Jednak będą też występować problemy związane  
z pozyskaniem nowych żołnierzy i sprzętu do walki. W erze wojen industrialnych 
były przygotowane linie technologiczne do produkcji sprzętu na potrzeby wojenne  
i funkcjonował system mobilizowania rezerw osobowych. W przyszłości, ze 
względu na ograniczone środki finansowe, utrzymywanie takich systemów na 
potrzeby przyszłej wojny wydaje się wątpliwe. I w końcu ani struktura 
organizacyjna wojsk, ani sprzęt nie są odpowiednio przygotowane do 
nieprzewidywalnych sytuacji w przyszłości.

16
 Większość państw NATO jeszcze 

dzisiaj posiada sprzęt i zdolności, które nadawały się do użycia w minionej epoce. 
Jednakże może się okazać, że nawet najnowocześniejszy sprzęt z różnych innych 
przyczyn nie będzie mógł być wykorzystany w przyszłości. I na odwrót – stary 
sprzęt, przez niektórych uważany za całkowicie nienadający się do użycia, może 
znaleźć zastosowanie w przyszłości, ale w całkowicie inny, odmienny sposób. 
Przykładem może być użycie przez Hesbollah w wojnie izraelsko-libańskiej w 2006 
roku wyrzutni typu Katjusza – w celu raczej wywołania efektu psychologicznego niż 
zadawania strat. 

Teoria postindustrialnej wojny (walki zbrojnej), uwypuklająca znaczenie 
aktorów pozapaństwowych oraz wskazująca na zmianę środków walki i charakteru 
działań operacyjnych, rodzi pytanie, w jaki sposób politycy i wojskowi decydenci 
powinni odpowiedzieć na te zmiany, a przede wszystkim na wyzwania związane  
z przyszłym środowiskiem operacyjnym. Rupert Smith nie daje prostej odpowiedzi  
i nie proponuje konkretnych rozwiązań. W zamian za to sugeruje zmianę 
konceptualnego podejścia do rozwiązywania problemów prowadzenia przyszłej 
walki zbrojnej. Po pierwsze, w przyszłości powinny zajść ogromne zmiany w dość 
skomplikowanych relacjach między polityką a działaniami militarnymi. Na pewno 
trzeba będzie przypisywać mniejszą rolę siłom zbrojnym w osiąganiu celów 
precyzowanych przez polityków, co sugeruje poniekąd odrzucenie 
clausewitzowskiego paradygmatu prowadzenia wojny,

17
 a z drugiej strony 

wskazuje na ciągłą aktualność teorii Sun Tzu.
18

 W przyszłych działaniach 
należy przewidzieć udział różnorodnych podmiotów, a siły zbrojne mogą być 
jednym z nich, być może jednym z głównych.

19
 Po drugie, kampanię należy 

widzieć jako całość. Siły zbrojne powinny być wykorzystywane racjonalnie, a ich 
skuteczność z pewnością będzie większa, np. w działaniach rajdowych na 
szczeblu strategicznym, niż w prowadzeniu długotrwałych operacji.

20
 Smith 

                                                                                                                            
się zupełnie innymi (nowymi) regułami, niż te które miały miejsce między państwami. J. Keegan, 
Historia wojen, Książka i Wiedza. Warszawa 1998, s. 81 

15
 Ibidem, s. 293 

16
 Ibidem, s. 297-300 

17
 C. von Clausewitz, O wojnie. Lublin 1995 

18
 Sun Tzu, Sztuka wojny. Gliwice 2004; W.S. Zapotoczny, Sun Tzu Compared to Clausewitz oraz 
Ando, Clausewitz vs. Sun Tzu, blog poświęcony historii „Past Tense. http://www.wzaponline.com/ 
SunTzuClausewitz.pdf oraz http://answersinhistory.wordpress.com/2008/03/13/clausewitz-vs-sun-tzu/ 

19
 R. Smith, The Utility…, op. cit., s. 373 

20
 Ibidem, s. 388-389 
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http://www.wzaponline.com/SunTzuClausewitz.pdf
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potwierdza, że przyszłe działania operacyjne będą prowadzone przez siły 
wielonarodowe, a czas ich trwania będzie liczony w dekadach.

21
 Uważa, że 

działania te powinny być ściśle koordynowane z innymi podmiotami biorącymi 
udział w operacji – zarówno rządowymi, jaki pozarządowymi, a stanowisko 
dowodzenia powinno zapewniać wielodyscyplinarne, integrujące funkcjonowanie 
zarówno przedstawicieli wojskowych, jaki cywilnych.

22
 Typowe kinetyczne działania 

wojskowe powinny być integrowane z działaniami niekinetycznymi (np. 
informacyjnymi), z przewagą tych drugich. Z teorii Smitha można wyciągnąć 
wniosek, że liczba wykonywanych działań ofensywnych oraz elementów 
wspierających znacznie się zmniejszy na rzecz działań niekinetycznych, co 
zminimalizuje obecność sił zbrojnych na teatrze działań ekspedycyjnych.  

Konkludując, sądzę, że w przyszłych działaniach o charakterze kryzysowym  
w przeciwieństwie do innych instrumentów, siły zbrojne będą odgrywały coraz 
mniejszą rolę. Nie stoi to ze wcześniej sformułowaną tezą, że należy 
modernizować siły zbrojne i pozyskiwać nowe zdolności tak, aby mogły one 
skutecznie podejmować przyszłe wyzwania i przeciwstawiać się zagrożeniom oraz 
być efektywniejsze w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego w stosunku 
do tych, obecnie wykonujących zadania w Iraku czy Afganistanie. 

 
Streszczenie 
W przyszłych działaniach o charakterze kryzysowym w przeciwieństwie do 

innych instrumentów, siły zbrojne będą odgrywały coraz mniejszą rolę, jednak 
należy modernizować siły zbrojne i pozyskiwać nowe zdolności tak, aby mogły one 
skutecznie podejmować przyszłe wyzwania i przeciwstawiać się zagrożeniom  
oraz być efektywniejsze w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego  
i narodowego. 

 
Summary 
In the future actions of a crisis unlike other instruments, the armed forces will 

play an increasingly smaller role, but should modernize the armed forces and 
acquire new skills so that they can effectively undertake future challenges and 
threats to resist and be more effective in ensuring international security and nation. 
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ROLA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM  
 

 
Desygnaty kryzysu 
1 listopada 2011 roku, Boeing 767 wylądował awaryjnie z zamkniętym 

podwoziem na Okęciu. Kapitan Tadeusz Wrona uratował 231 osób, ale zdaniem 
komentatorów w tej konkretnej sytuacji kryzysowej zadziałały procedury.

1
 

Tajemnica sukcesu zarządzania kryzysem tkwi nie tylko w procedurach, 
narzędziach do mierzenia sytuacji kryzysowych, ale w dużym stopniu w znajomości 
mechanizmów międzynarodowych. W ten sposób bowiem (mierząc efekty  
i skuteczność standardów międzynarodowych) badamy dojrzałość kultury 
zarządzania sytuacja kryzysową w danym państwie.  

W ostatnich latach słowo kryzys stało się bardzo popularne, szczególnie  
w kontekście naszych oszczędności. Ogólne zdefiniowanie kryzysu jest sprawą 
trudną, gdyż każdy kryzys jest w swoim przebiegu unikalny, niepowtarzalny. Nie 
ma też jednej uniwersalnej, skutecznej recepty na radzenie sobie z przyczynami, 
przebiegiem i skutkami kryzysu.

2
 Można tylko mówić o potrzebie znajomości  

i stosowania podstawowych zasad w sytuacjach kryzysowych spowodowanych 
głównie klęskami naturalnymi, katastrofami technicznymi (technologicznymi), czy 
nieracjonalnym postępowaniem przedsiębiorstw ich menedżerów. 

Zmienia się charakter współczesnych zagrożeń, a społeczeństwo polskie staje 
przed problemami nie tylko klęsk naturalnych, ale i technologicznych, a także 
aktów terroru. Klasycznie postrzegane kryzysy – klęski żywiołowe, powodzie, 
wielkie pożary, awarie technologiczne ustępują miejsca nowym zagrożeniom takim 
jak działania terrorystyczne, zakłócenia w funkcjonowaniu systemów 
informatycznych i energetycznych.

3
 Konieczna jest więc stopniowa ewolucja 

narodowego systemu bezpieczeństwa w kierunku tworzenia kompleksowych  
i zintegrowanych narzędzi zarządzania kryzysowego, umożliwiających 
równoczesne wykorzystanie komponentów militarnych i cywilnych, na każdym 
poziomie reagowania, tj.: międzynarodowym, krajowym i regionalnym,  
w odniesieniu do maksymalnie szerokiego wachlarza zagrożeń.

4
  

Tak więc zapobieganie zjawiskom niekorzystnym, zagrażającym 
bezpieczeństwu ludzi i państw, należy rozpocząć od poznania ich źródeł. Daje to  
w wielu przypadkach możliwość ich eliminacji w zarodku. Ogólnie biorąc kryzys 
najczęściej kojarzony jest ze sceną polityczną w państwach, organizacjach 
międzynarodowych, stosunkami międzynarodowymi, gospodarczymi i finansowymi. 
W potocznym rozumieniu pojęciem tym określa się sytuacje, w których wspólnym 

                                                 
1
 http://www.rp.pl/artykul/742963,743074-Awaryjne-ladowanie-Boeninga-na-Okeciu--231-ocalonych. 
html  (pobrano 2.08.2012 r.) 

2
  http://www.bbn.gov.pl/wai/pl/112/20/Zarzadzanie_Kryzysowe_Panstwa.html (pobrano 2.08.2012 r.) 

3 
 http://www.antyterroryzm.gov.pl/portal/CAT/212/543/Rzadowe_Centrum_Bezpieczenstwa.html 
(pobrano 2.08.2012 r.) 

4 
 P. Soloch, Podsekretarz Stanu Szef Obrony Cywilnej Kraju, Państwo wobec zarządzania 
kryzysowego, wystapienie inaugurujące rok akademicki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. 
Warszawa, 14 października 2006 r.  

 

http://www.rp.pl/artykul/742963,743074-Awaryjne-ladowanie-Boeninga-na-Okeciu--231-ocalonych.html
http://www.rp.pl/artykul/742963,743074-Awaryjne-ladowanie-Boeninga-na-Okeciu--231-ocalonych.html
http://www.bbn.gov.pl/wai/pl/112/20/Zarzadzanie_Kryzysowe_Panstwa.html
http://www.antyterroryzm.gov.pl/portal/CAT/212/543/Rzadowe_Centrum_Bezpieczenstwa.html
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mianownikiem jest zagrożenie dla aktualnego, akceptowanego społecznie, stanu 
rzeczy w danej dziedzinie funkcjonowania jednostek i społeczeństwa.

5
 Bądź też 

odnosi się ono do czasowo i sytuacyjnie, do zachowania stanu pożądanego, 

bezpiecznego, pozwalającego na niezakłócony rozwój osobisty i społeczny.
6
 

Słownikowo desygnaty pojęcia „kryzys” ujmowane są najczęściej w sposób 
następujący: 

– punkt zwrotny, przełomowy; 
– moment rozstrzygający; 
– jakościowa zmiana danego układu społeczno-gospodarczego lub w tym 

układzie.
7
 

W innym ujęciu słownikowym pojęcie to oznacza: 
– moment przełomu w odniesieniu do przeżyć, poglądów indywidualnych 

(aspekty psychologiczne), do rozwoju kultury, nauki itp.; 
– okres załamania gospodarczego (w ekonomii); 

– najcięższy, przełomowy okres choroby, przesilenie (wymiar indywidualny).
8
 

Z racji przyjętych założeń tego opracowania koncentrujemy się na istocie 
pojęcia kryzys, jego źródłach, przebiegu i skutkach w wymiarze społecznym 
(organizacji) a nie indywidualnym. Chodzi tu o analizę tego pojęcia w odniesieniu 
do funkcjonowania organizacji, instytucji i społeczeństwa jako całości. Chodzi m.in. 
o to na ile kryzys wpływa na działalność tych podmiotów i jak radzą sobie one  
z zapobieganiem i skutkami kryzysu. 

Najistotniejszy jest tutaj społeczny wymiar i skutki kryzysu. Przy czym 
zaznaczmy, iż społeczeństwo to nie tylko zbiór ludzi zamieszkujących pewne 
terytorium, to również swoista organizacja posiadająca własną hierarchię  
i związany z nią aparat kierowania. W takim ujęciu używane określenie kryzys 
społeczny oznacza „kulminację nagromadzonych i skumulowanych konfliktów  

w różnych dziedzinach życia społecznego”.
9
 

 
Cechy sytuacji kryzysowej 
Przedstawione powyżej rozumienie kryzysu i sytuacji kryzysowej nie oddaje  

w pełni istoty tego zjawiska, zwłaszcza w wymiarze jego skutków dla 
poszczególnych osób. Dlatego też bardziej ogólnym spojrzeniem na zjawisko 
kryzysu będzie próba jego rozpatrzenia poprzez pryzmat kierowania (zarządzania) 
nim. Chodzi zwłaszcza o kierowanie (zarządzanie) w sytuacjach kryzysowych 
(zagrożeń).

10
 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej 
będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na 
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi 

                                                 
5
  Adekwatnie, sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa 
ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu 
właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił  
i środków. 

6
  Patrz: J. Prońko, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Kryzys i zarządzanie. Bielsko-Biała 2006, s. 11-12 

7 
 Por. Słownik wyrazów obcych. Warszawa 1980, s. 404 

8
  Por. Słownik języka polskiego. Warszawa 1993, s. 362 

9
  Por. R. Wróblewski, Zarys teorii kryzysu, zagadnienie prewencji i zarządzania kryzysami. Warszawa 
1996, s. 9 i n. 

10
  http://www.bezpieczenstwonarodowe.fora.pl/faq.php (pobrano 2.08.2012 r.) 

http://www.bezpieczenstwonarodowe.fora.pl/faq.php%20(pobrano%202.08.2012
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kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów  
i infrastruktury krytycznej.

11
 

Infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze 
sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi 
kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu 
sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji  
i przedsiębiorców.

12
 

Jednakże aspekty indywidualne i organizacyjne mają wiele wspólnego, gdyż 
wymiar indywidualny to nie tylko osobisto-losowy przypadek, lecz także 
odpowiedzialność personalna, zawodowa w organizacjach (przedsiębiorstwach, 
urzędach), zarządzanie kryzysowe. W takim ujęciu każdą sytuację kryzysową 
i zarządzania nią, rozpatruje się najczęściej poprzez następujące cechy: 

– zaskoczenie sytuacją kryzysową; 
– dana organizacja (organizacje) nie nadąża reagować na wydarzenia; 
– wydarzenia (w ślad za tym) stają się coraz bardziej groźne; 
– następuje utrata kontroli nad daną sytuacją kryzysową rzeczywistą lub 

odczuwaną; 
– następuje zagrożenie żywotnych interesów organizacji (społeczeństwa, 

społeczności lokalnej); 
– w wyniku powyższego rozpoczyna się skrupulatna kontrola władz 

zwierzchnich; 
– w wyniku powyższych zdarzeń następuje w wielu przypadkach przerwanie 

normalnych procesów podejmowania decyzji, podejmowane są działania 

doraźne.
13

 

W odniesieniu do organizacji mają one wyraźnie określony sposób kierowania 
(zarządzania) w sytuacjach „normalnych” i częściowo kryzysowych w obszarze 
ekonomii i finansów. Z organizacją z założenia wiąże się nierozerwalnie władza  
i struktura organizacyjna, które powinny odpowiednio reagować na wspomniane 

rodzaje i przyczyny kryzysu.
14

 

 
Klasyfikacja źródeł kryzysów 
W literaturze przedmiotu przyjmuje się (najogólniej), że źródłami tymi są: 
– siły natury – związane ze środowiskiem przyrodniczym; 
– awarie techniczne – związane z infrastrukturą stworzoną przez człowieka; 
– konflikty społeczne – wewnątrz danej społeczności i z innymi otaczającymi 

ją społecznościami. 
Przy tak przyjętym podziale, bezpośrednimi ich skutkami są odpowiednio: 
– siły natury – klęski żywiołowe, epidemie chorób zakaźnych ludzi i zwierząt; 
– awarie techniczne – katastrofy techniczne; 

                                                 
11

  Aktem prawnym normującym kwestie zarządzania kryzysowego jest Ustawa z dnia 26 kwietnia  
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

12
  http://www.poznan.pl/mim/public/publikacje/pages.html?id=1443&instance=1017&parent=0&lang=pl 
(pobrano 2.08.2012 r.) 

13
  Patrz: W. Kitler, B. Wiśniewski, J. Prońko, Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w państwie. 
Warszawa 2000, s. 41 i n. 

14
  Ibidem, s. 5 i n. 

http://www.poznan.pl/mim/public/publikacje/pages.html?id=1443&instance=1017&parent=0&lang=pl
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– konflikty społeczne – wojny wewnętrzne i zewnętrzne, terroryzm, 
przestępczość, bezrobocie, bieda itp. 

Źródła i skutki te są często wzajemnie splecione i zagrażają bezpieczeństwu 

ekonomicznemu, finansowemu itp. społeczeństwa.15 Ogólnie możemy przyjąć,  

iż zasadniczym wyznacznikiem katastrof jest poważne zagrożenie życia, zdrowia  
i mienia ludzi, a także środowiska przyrodniczego, na tyle poważne, że do  
jego opanowania mogą nie wystarczyć siły i środki społeczności lokalnej,  
a nawet państwa, potrzebna jest wtedy pomoc międzynarodowa. Wymaga to 
zaangażowania wielu instytucji zarówno rządowych, jak i ponadnarodowych (Unia 
Europejska, ONZ, Czerwony Krzyż itd.).

16
 

W zapobieganiu i przezwyciężaniu kryzysów ważna jest umiejętność radzenia 
sobie w takich sytuacjach. Istotną rolę odgrywa tutaj nasze doświadczenie będące 
rezultatem dotychczasowych działań (lub ich braku) i podejmowanych w tym 
zakresie decyzji. Bardzo często kryzys, zwłaszcza w sferze gospodarczej  
i finansowej, wynika z błędnie podjętych decyzji. Prowadzą one często do 
bankructwa przedsiębiorstw. Niejednokrotnie bankructwa takie wynikają z tzw. 
przeinwestowania, czyli przesunięcia aktywów przedsiębiorstwa w niewłaściwym,  

z punktu widzenia przyszłych zdarzeń, kierunku i rodzaju inwestowania.
17

 

Działania takie związane są z ryzykiem, a ryzyko wynika stąd, że człowiek 
wprawdzie jest zdolny przewidywać co może się zdarzyć, ale nie jest zdolny 
przewidzieć (stwierdzić, określić), co się zdarzy i kiedy z całą pewnością. Źródłem 
niepewności jest nie tylko środowisko zewnętrzne, ale również czynniki 
wewnętrzne organizacji, w tym zachowania pracowników. Obecnie dominuje 
przekonanie, że rozwój technologii i organizacji dzisiaj pomnaża ryzyko  
i niebezpieczeństwa. Hipoteza ta nie jest jednak w pełni przekonywująca, 
albowiem rozwój wiedzy i technologii mogą zapobiegać wielu współczesnym 
zagrożeniom.

18
 Wniosek stąd taki, że wielkość ryzyka – patrząc historycznie 

wzrasta, zmienia się jedynie jego forma i treść. Do najbardziej 
rozpowszechnionego i głośnego należy obecnie ryzyko finansowe. 

Decyzje i działania człowieka w dużej mierze zależą od tego, jak postrzega on 
ryzyko, jak ocenia prawdopodobieństwo niepowodzenia i wielkość przewidywalnej 
straty. Ocena ryzyka zależy jednak od wielu czynników. Ludzie z reguły 
przeceniają wielkość tego niebezpieczeństwa, gdy zdobyło ono rozgłos w środkach 
masowego przekazu i w życiu publicznym. Jednocześnie nie doceniają ryzyka 
zdarzeń nieznanych, które rzadko trafiają do mediów. 

Ryzyko jest tym lepiej kontrolowane, w im większym stopniu zależy ono od 
czynników podmiotowych, takich jak ludzkie umiejętności, zdolności, zalety 
charakteru. Poziom akceptowanego ryzyka w dużej mierze zależy od korzyści, 
jakie jednostka (przedsiębiorstwo) może otrzymać po osiągnięciu celu. Wraz ze 
wzrostem wartości przewidywanej „wygranej” wzrasta ryzyko, które człowiek gotów 
zaakceptować. Ludzie chętniej podejmują działania, które zawierają ryzyko 
kontrolowane, rozłożone w czasie i w przestrzeni. Godne uwagi jest stwierdzenie, 

                                                 
15

  Patrz: Multimedialna Encyklopedia Powszechna. Kraków 1998 
16

  http://www.czk.pl/zk/index03.php (pobrano 2.08.2012 r.) 
17

  Patrz: J. Konieczny, Bezpieczeństwo publiczne w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach 
środowiska. Poznań 1995, s. 197 i n.; Mała encyklopedia medycyny. Warszawa 1979, s. 291 

18
  http://www.msz.gov.pl/Polska,w,NATO,1695.html#INICJATYWY_RP (pobrano 2.08.2012 r.) 

http://www.czk.pl/zk/index03.php%20(pobrano%202.08.2012
http://www.msz.gov.pl/Polska,w,NATO,1695.html#INICJATYWY_RP
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że poziom ryzyka preferowanego przez grupę jest większy od przeciętnego 
akceptowanego przez jednostkę. W procesie współdziałania ludzie gotowi  
są przyjąć bardziej niebezpieczne poczynania niż wówczas, gdy działają 

indywidualnie. Zespół dodaje im odwagi.
19

 

 
Prawo jako czynnik bezpieczeństwa 
Prawo jest wyrazem potrzeby uporządkowania życia społecznego i poddania 

go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie 
społeczności państwowej, w której dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń. 
Prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego: od stwarzania 
gwarancji dla podstawowych praw człowieka po szczegółowe wyznaczanie np. 
rejestru pojazdów mechanicznych, magazynowania i przetwarzania odpadów 
komunalnych itp. Jego adresatem może być każdy, kto przebywa na terytorium 
danego państwa, a spełnianie jego nakazów może być egzekwowane siłą. 

W podstawowym znaczeniu słowo prawo (prawo przedmiotowe) oznacza 
uporządkowany formalnie i treściowo zbiór norm postępowania, odróżniających się 
od innych norm postępowania pewnymi szczególnymi cechami. Od prawa 
pojmowanego jako zbiór norm odróżnia się prawo jakiejś osoby (czyjeś prawo), np. 
prawo obywatela do udziału w głosowaniu. W tym znaczeniu prawo jest pewną 
sytuacją tej osoby, która powstaje dla niej ze względu na pewne normy prawne  
i która jest zazwyczaj korzystna dla danej osoby. Prawo pojmowane jako zespół 
norm porządkuje zachowania ludzi w ramach danego państwa (prawo 
wewnętrzne) lub współżycie różnych państw, stosunki między organizacjami 
międzynarodowymi i stosunki między państwami a organizacjami 
międzynarodowymi (prawo międzynarodowe publiczne). 

Prawo stwarza także formy dla organizowania się ludzi, np. w stowarzyszenia, 
w których zbiorowym wysiłkiem mogliby osiągać wyznaczone sobie cele 
społeczne, gospodarcze, zawodowe itp., wyznaczając nieprzekraczalne granice  
tej aktywności. Przewiduje także formy, w których państwo ma organizować 
zaspokajanie potrzeb zbiorowych (np. oświatowych, zdrowotnych, 
komunikacyjnych itp.) oraz rozstrzygać indywidualne sprawy obywateli (np. 
udzielać im różnych zezwoleń i koncesji). Taki sposób organizowania życia 
społecznego przewiduje przede wszystkim prawo administracyjne. 

Prawem dobrym jest prawo, które stwarza ludziom poczucie bezpieczeństwa 
(bezpieczeństwo prawne); jest stabilne, przejrzyste i pozwala obywatelom 
kształtować swoje sprawy życiowe w zaufaniu, że nie będą zaskakiwanie nagłymi  
i nieoczekiwanymi zmianami obowiązujących norm prawnych (zaufanie do prawa). 
Prawo jest stabilne, jeśli jego zmiany nie są dokonywane w dowolny sposób, ale są 
następstwem zmian w otaczającej nas rzeczywistości. Stabilność prawa nie 
oznacza więc jego niezmienności, a jedynie rozważne dostosowanie do 
przekształcającego się życia społecznego, uczestnictwa państwa w organizacjach 
międzynarodowych (ONZ, OBWE, Unia Europejska itd.). Wymienione (i inne 
jeszcze) wymagania, jak poszanowanie praw człowieka i obywatela, stabilność  

                                                 
19

  Por. J. Prońko, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Kryzys i zarządzanie..., op. cit., s. 30-36, 61-71, 76-96; 
M. Cieślarczyk, R. Kuriata, Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi. Łódź 2005, s. 105 i n. 
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i przejrzystość prawa, bezpieczeństwo prawne, poszanowanie praw słusznie 

nabytych, powinien spełniać system prawa w państwie prawnym.
20

 

Wszystkie państwa utrzymujące między sobą stosunki regulowane przez 
prawo międzynarodowe tworzą społeczność międzynarodową. Według tego prawa 
społeczność ta opiera się na zasadzie równości wszystkich państw ją tworzących, 
niezależnie od wielkości terytorium czy liczby jego mieszkańców. Oznacza to 
przede wszystkim, iż żadne państwo nie jest władne narzucić drugiemu 
jakichkolwiek zobowiązań. Natomiast każde z państw może dobrowolnie przyjąć 
na siebie określone obowiązki, nawet takie, które ograniczają wykonywanie jego 
suwerenności. Przykładem jest tutaj samozobowiązanie się państw UE (Wspólnot) 
prawu tworzonemu przez organy Wspólnoty. Regulacje w prawie 
międzynarodowym mogą dotyczyć różnych dziedzin, m.in. gospodarki, kultury, 
ochrony środowiska, ochrony zdrowia, obronności, sposobów rozstrzygania 
konfliktów itp.

21
 

 
Wymiary bezpieczeństwa 
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe państw są pojęciami złożonymi, 

wieloaspektowymi, podlegającymi ewolucji znaczeniowej w kontekście ich 
znaczenia w wymiarze regionalnym i globalnym. Stąd konieczność choćby 
krótkiego przeglądu ich słownikowych i praktycznych znaczeń. W słownikach 
terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego bezpieczeństwo to definiowane 
jest „jako stan, który daje poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz 

szansę na doskonalenie”.
22

 Zaś politykę bezpieczeństwa narodowego ujmuje się 

jako element składowy polityki państwa dotyczący przedsięwzięć związanych  
z tworzeniem i wykorzystaniem potencjału obronnego w celu zapobiegania  

i przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom.
23

 

Według J. Stańczyka kształt i zakres polityki bezpieczeństwa państwa zależy 
od takich m.in. czynników jak uwarunkowania geopolityczne, potencjał społeczno-

gospodarczy, siła militarna, tradycja, doświadczenia, kultura polityczna.
24  

M. Pietraś zwraca uwagę na to, że współcześnie bezpieczeństwo narodowe 
(państwa) jest pojęciem podlegającym ciągłej ewolucji w zakresie znaczeniowym, 
podmiotowym i przedmiotowym. Jego zdaniem jest to dynamiczny proces, który 

każda epoka historyczna wypełnia sobie właściwą treścią.
25

 

Obecnie mamy do czynienia z kolejnym przewartościowaniem tego pojęcia. 
Odchodzi w przeszłość „tradycyjna koncepcja bezpieczeństwa, identyfikująca je  
z brakiem zagrożeń militarnych. Współcześnie zakres przedmiotowy 
bezpieczeństwa obejmuje nowe dziedziny. Stąd tzw. ‘wielowymiarowość’ 

                                                 
20

  Patrz: Kompendium wiedzy o społeczeństwa, Państwie i prawie (red.), S. Wronkowska  
i M. Zmierczak. Warszawa 2005, s. 103-165 

21
  Ibidem, s. 151-170; patrz także: C.T. Szyjko, Kodyfikacja prawa europejskiego. Warszawa 2008 

22
  Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. AON. Warszawa 2002, s. 13 

23
  Ibidem, s. 100 

24
  J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa 1996, s. 30 

25
  M. Pietraś, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa in statu nescendi, Studia Międzynarodowe, 
nr 2/1997, s. 51 
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bezpieczeństwa”.
26 W literaturze przedmiotu wyróżnia się najczęściej pięć 

wymiarów bezpieczeństwa: 
a) wymiar polityczny, dotyczący politycznych aspektów stosunków 

międzynarodowych, w tym pokojowego rozstrzygania sporów oraz 
instytucjonalizację współpracy w wymiarze regionalnym i globalnym; 

b) wymiar gospodarczy, obejmujący m.in. zagadnienia bezpieczeństwa 
energetycznego państw; 

c) wymiar społeczny, definiowany jako zdolność społeczeństwa do 
zachowania jego podstawowych cech w warunkach zmienności 
środowiska międzynarodowego oraz obecnych i przyszłych zagrożeń; 

d) wymiar militarny, cechujący się wzrastającą współpracą państw  
w celu zapobiegania i rozwiązywania zagrożeń, w tym terrorystycznych,  
w wymiarze globalnym; 

e) wymiar ekologiczny, ochrona środowiska staje się ważną częścią 
stosunków międzynarodowych i polityki państw. Chodzi tu głównie  

o powszechną akceptacje strategii zrównoważonego rozwoju.
27

 

Wymienione wymiary składają się na zakres przedmiotowy pojęcia 
bezpieczeństwa. Prócz zakresu przedmiotowego wyodrębnia się także zakres 
podmiotowy i przestrzenny bezpieczeństwa. 

Zakres podmiotowy bezpieczeństwa określa podmioty, które podlegają 
ochronie w ramach polityki bezpieczeństwa. I w tym zakresie zachodzą istotne 
zmiany. O ile dawniej podstawowym podmiotem bezpieczeństwa było państwo,  
o tyle obecnie coraz mocniej akcentuje się rolę jednostek oraz podmiotów 
pozarządowych (kontekst praw człowieka). 

Zakres przestrzenny – to głównie wzrost znaczenia bezpieczeństwa 

międzynarodowego.
28

 

Podobnie jak wymienione zakresy pomocniczymi w uściślaniu definicji 
bezpieczeństwa są jego typologie. I tak R. Zięba proponuje następujące kryteria 
dla takiej typologii: 

1) kryterium podmiotowe, które pozwala wydzielić bezpieczeństwo narodowe  
i bezpi7eczeństwo międzynarodowe. I tak, bezpieczeństwo narodowe to „zdolność 
narodu do ochrony jego wewnętrznych wartości przed zagrożeniami 

zewnętrznymi”.
29

 

Natomiast bezpieczeństwo międzynarodowe należy rozumieć jako: „Brak 
obiektywnie istniejących zagrożeń i subiektywnych obaw oraz zgodne dążenie  
i działanie społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony określonych wartości 
państwowych i pozapaństwowych (społecznych) za pomocą norm, instytucji  
i instrumentów zapewniających pokojowe rozstrzyganie sporów oraz tworzenie 

                                                 
26

  Ibidem, s. 32 i n. 
27

  S. Dębski, B. Górka Winter (red.) Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa. Warszawa 
2003, s. 185 i n.; G. Grabowska, Europejskie prawo środowiska. Warszawa 2001, s. 180-190;  
J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska. Warszawa 2001, s. 42-56 

28
  Por. M. Pietraś, Pozimnowojenny paradygmat..., op. cit., s. 35 i n. 

29
  Por. D.B. Bobrow, E. Haliziak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe  
u schyłku XX wieku. Warszawa 1997, s. 6-7 
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gospodarczych, społecznych, ekologicznych i innych przesłanek dynamicznej 

stabilności i eliminowania zagrożeń”.
30

 

Kryterium przedmiotowe nie zapewnia wyczerpującego podziału i ma 
również charakter pomocniczy jak kryterium podmiotowe. W jego ramach 
wyodrębnia się różne rodzaje bezpieczeństwa: polityczne, militarne, ekonomiczne 
(a w jego ramach można wydzielić bezpieczeństwo energetyczno-surowcowe, 
finansowe, technologiczne, żywnościowe itp.), społeczne, kulturowe, ideologiczne, 
ekologiczne. 

Kryterium przestrzenne bezpieczeństwa – można je ujmować lokalnie, 

regionalnie, subregionalnie, ponadregionalne i globalnie.
31

 

Z kolei różnice w metodach osiągania bezpieczeństwa uzasadniają podział  
z punktu widzenia sposobu jego organizowania i zarządzania nim. W związku  
z czym wyróżnia się bezpieczeństwo: indywidualne państw realizowane przez 
działania jednostronne (np. izolacjonizm, polityka neutralności, niezaangażowanie 
lub odwrotnie – mocarstwowość, ekspansjonizm), system równowagi sił, system 
blokowy (sojusze), system bezpieczeństwa kooperacyjnego oraz system 
bezpieczeństwa zbiorowego (regionalnego lub globalnego). 

Przedmiotowo dla danego opracowania najbliższe jest bezpieczeństwo 
regionalne (blokowe, sojusznicze). W związku z powyższym należy krótko określić 
czym są: Wspólna polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB), Europejska 
Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) oraz Europejska Tożsamość 

Bezpieczeństwa i Obrony.
32 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa 

stanowi II filar UE. Zgodnie z zapisem Traktatu z Maastricht (TUE, art. 11-28) jest 
jedną z polityk UE mającą charakter międzyrządowy. 

Traktat z Maastricht z 1992 r., w tytule V (art. J-J.11) przewidywał utworzenie 
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, obejmującej ostateczne 
ukształtowanie wspólnej polityki obronnej, mogącej w przyszłości doprowadzić do 
wspólnej obrony, wzmacniając w ten sposób europejską tożsamość i niezależność, 
tak, aby wspierać pokój, bezpieczeństwo i postęp w Europie i na świecie. 

Filar ten został traktatowo oparty na współpracy międzyrządowej,  
w przeciwieństwie do ponadnarodowego I filaru wspólnotowego, co osłabiało 
skuteczność realizacji zawartych w nim celów i zadań. Jego skuteczność osłabiały 
także przyjęte mechanizmy podejmowania decyzji (co do zasady wymóg 
jednomyślności) oraz finansowania podjętych w jego ramach działań. Słabości te 
próbowano eliminować podczas debat na konferencjach międzyrządowych 
zakończonych przyjęciem Traktatu Amsterdamskiego (1997 r.) i Traktatu 
Nicejskiego (2001 r.) oraz w projektowanym Traktacie Konstytucyjnym. 

Integralną częścią WPSiB jest Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 
Jako forma współpracy państw członkowskich Wspólnoty została utworzona na 
mocy decyzji szczytów Rady Europejskiej w Kolonii i Helsinkach w 1999 r. Od 

                                                 
30

  Por. K. Łastawski, Pojęcie i główne wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 
(w:) W. Fechler, Współczesne bezpieczeństwo. Toruń 2002, s. 17 

31 
 Por. J. Barcik, Europejska polityka bezpieczeństwa i obronne aspekty prawne i polityczne, 
Bydgoszcz-Katowice 2008, s. 23 i n. 

32
  Patrz: W. Fehler, Współczesne bezpieczeństwo..., op. cit., s. 17-20; J. Barcik, Europejska polityka..., 
op. cit., s. 23 i n. 
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szczytu Rady Europejskiej w Nicei w grudniu 2000 r. przyjęto ją określać jako 
Europejską Politykę Bezpieczeństwa i Obrony bez przymiotnika „wspólna”. 

Kolejną modyfikację tej nazwy zakładano w projekcie Traktatu 
konstytucyjnego, który miał przywrócić jej „wspólność”, ale obejmował 
„europejskość” – miała to być Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 
Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony to koncepcja dopuszczająca 
współpracę wojskową państw UE (i innych) poza strukturami NATO. Do 
najważniejszych dokumentów rozwijających tę koncepcję należą: 

– „Platforma interesów bezpieczeństwa europejskiego” przyjęta przez Radę 
Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE) na sesji w Hadze 27.10.1987 r.; 

– Traktat z Maastricht ustanawiający Wspólną Politykę Zagraniczną  
i Bezpieczeństwa; 

– „Deklaracja Petersberska” UZE z 19.06.1982 r.’; 

– Traktat z Amsterdamu.
33

 

Dyskusje na temat ETBiO trwają nadal, a kolejne nowe elementy są 
sukcesywnie do niej wprowadzane, co odbywa się głównie na sesjach 
ministerialnych UZE. Ogólnie budowanie europejskiej tożsamości w dziedzinie 
bezpieczeństwa realizuje się poprzez wzmacnianie Unii Zachodnioeuropejskiej 
oraz kształtowanie WPZiB. Wzmocnienie UZE znajduje wyraz w poszerzeniu jej 
kompetencji i możliwości prowadzenia operacji pokojowych oraz w rozbudowie jej 
struktury organizacyjnej i tworzeniu własnych sił zbrojnych. 

Pomimo początkowych obaw i negatywnych ocen Stanów Zjednoczonych, ale 
i Wielkiej Brytanii, co do roli ETBiO w stosunkach z NATO, od decyzji szczytu 
Paktu Północnoatlantyckiego w Brukseli w dniach 10-11.01.1994 r. w zasadzie 
uznaje się, że ETBiO jest budowana w zgodzie ze strategią Paktu, a UZE odgrywa 
podwójną rolę: jako europejski filar NATO i autonomiczny komponent wojskowy 

będący składnikiem Unii Europejskiej.
34

 

Kompromisem w tej sprawie było zawarcie „Porozumienia o bezpieczeństwie” 
podpisanego przez UZE i NATO 6.05.1996 r. A szerszy program budowania 
ETBiO w ramach NATO został przyjęty przez Radę Północnoatlantycką w Berlinie 

w dniu 3.06.1996 r.
35 Porozumieniu temu sprzyjała zgoda co do tego, że 

koncepcja bezpieczeństwa państw dotyczy nie tylko aspektów militarnych, ale  
i rodzących się nowych niebezpieczeństw i zagrożeń w regionach przyległych i  
w skali globalnej. 

 
System prawny zarządzania kryzysowego 
Definicyjnie zarządzanie jest formą znacznie szerszego kierowania, 

rozumianego jako oddziaływanie podmiotu na przedmiot kierowania, aby ów 
przedmiot realizował cele określone przez podmiot. Obejmuje ono cztery 
podstawowe funkcje: planowanie, organizowanie, motywowanie oraz kontrolę 
realizacji zadań lub celów (organizacji, instytucji). Jeszcze inaczej zarządzanie 

                                                 
33

  Patrz: Ibidem; patrz także: J. Czaputowicz (red.), Bezpieczeństwo europejskie: koncepcje, instrukcje, 
implikacje dla Polski. Warszawa 1997, s. 29 i n. 

34
  Patrz: R. Zięba, Funkcjonowanie zachodnioeuropejskiego mechanizmu bezpieczeństwa (w:) Studia 
Europejskie, nr 1(5) 1998, s. 47-58 

35
  Ibidem, s. 51-52 



 84 
__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

możemy definiować jako system działań regulujących sposób i zasady 
funkcjonowania określonej organizacji, zgodnie z wytycznymi celami. 

Z przytoczonych definicji wynika, że zarządzanie jest ściśle powiązane  
z funkcjonowaniem organizacji (administracji publicznej, urzędów). Atrybutem 
zarządzania jest posiadanie przez zarządzającego władzy, której źródłem jest 

prawo do dysponowania zasobami warunkującymi funkcjonowanie organizacji.
36

 

Proces zarządzania polega ogólnie na zbieraniu informacji o stanie organizacji 
i jej otoczenia, a następnie przetwarzaniu tej informacji, w oparciu o zdobytą 
wiedzę i umiejętności organu zarządzającego, w decyzje realizowane przez organy 
wykonawcze. Zaś efektem zarządzania powinny być decyzje dotyczące także 
rzeczywistego stanu organizacji do ich realizacji, a więc rzeczywistych skutków, 
jakie organizacja może osiągnąć w danej sytuacji. Stwierdzenie to ma szczególne 
znaczenie w kontekście rozpatrywanej wcześniej, złożonej i wielowymiarowej, 
problematyki bezpieczeństwa i kryzysów. 

Należy zaakcentować i to, że przy zarządzaniu strategicznym (długofalowym) 
dochodzi czynnik czasu i nieznajomości zdarzeń, powodujące, że podejmowane 
przez organ zarządzający decyzje realizowane będą w innych warunkach niż te, 
które istniały w chwili ich podejmowanie. Zarządzający określa cele, jakie ma 
osiągnąć organizacja, co jest równoznaczne z określeniem stanu, w jakim powinna 
się ona znaleźć po ich realizacji. Planując sposób osiągnięcia celów należy 
uwzględnić możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń, które mogą 
uniemożliwić osiągnięcie założonych celów lub wydłużyć czas ich osiągnięcia. 
Prognozy (założenia) takie w sytuacjach kryzysowych nie mogą być w 100% 
pewne z przyczyn, o których pisaliśmy wcześniej. 

Stąd też pierwszym i podstawowym warunkiem dobrego zarządzania 
organizacją jest posiadanie sprawnego (kompetentnego) systemu (urzędów i osób) 
zbierania i przetwarzania informacji tak, aby dostatecznie wcześniej przewidzieć 
kierunek zachodzących zmian w gospodarce, społeczeństwie, ale i zagrożeń 
regionalnych i globalnych. Kolejny wymóg skutecznego zarządzania to ten, że 
organizacja musi być przygotowana na wystąpienie różnych, nawet 
nieprzewidywalnych sytuacji. Po tych wstępnych konstatacjach stwierdźmy, iż  
w literaturze przedmiotu decydującymi czynnikami jakości zarządzania są: 

● zakres wiedzy organu zarządzającego organizacją (instytucją), która: 
– determinuje możliwości przetwarzania informacji o aktualnej sytuacji oraz 

zachodzących zjawiskach; 
– stymuluje potrzebę zbierania tych informacji; 
– na podstawie zbieranych informacji pozwala uzyskać obraz stanu 

organizacji i jej otoczenia bliski rzeczywistości; 
– jasno i precyzyjnie określa zasady funkcjonowania organizacji 

pozwalające na realizację optymalnej strategii oddziaływania na nią i jej 
członków. 

Zasady te powinny w szczególności precyzować: 
– podział zadań i kompetencji wewnątrz organizacji; 
– współdziałania jej członków w czasie rozwiązywania problemów; 
– wewnętrzną strukturę adekwatną do potrzeb. 

                                                 
36

  Patrz szerzej: T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne (planowanie i kontrola). Warszawa 2001;  
L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa 1998, s. 208 i n. 



 85 
__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zasady te powinny tez w dużym stopniu pomóc organizacji pokonywanie 
problemów i zagrożeń wynikających z sytuacji kryzysowych. Jednakże skuteczne 
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych stanowi poważny problem nawet dla 
najbardziej doświadczonych menedżerów, ponieważ decyzje podejmowane  
w takich sytuacjach są obciążone ogromnym ryzykiem. 

W związku z powyższym regułą w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych 
powinna być znajomość i odpowiednia realizacja przez organizację przepisów 
prawnych w tym zakresie obowiązujących. A następnie planowanie jak należy 
reagować w przypadku wystąpienia wymienionych (i innych jeszcze) zagrożeń.  
A także działania zmierzające do zwiększenia zasobu sił i środków 
przeznaczonych do efektywnego reagowania w sytuacji zagrożeń. A następnie, 
jeśli zagrożenie takie już nastąpiło, ograniczenie ich skutków oraz niesienie 

pomocy poszkodowanym, odbudowa zniszczeń itd.
37

 

System prawny zarządzania kryzysowego składa się z trzech zasadniczych 
grup aktów prawnych uporządkowanych w sposób hierarchiczny. Najważniejszą 
grupę stanowią ustawy określające ustrój państwa oraz występujący w nim podział 
władzy i uprawnień poszczególnych jej szczebli (konstytucja i ustawy ustrojowe). 
Ta część systemu prawnego państwa definiuje zarazem strukturę kierowania nim, 
czyli (w przypadku zarządzania kryzysowego) kompetencje i zadania administracji 
rządowej i samorządowej. 

Drugą grupę aktów prawnych stanowią ustawy ukierunkowane na 
przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom. Tworzą ją dwa spójne pod 
względem prawnym zbiory ustaw: 

1) ustawy kompetencyjne określające zadania poszczególnych organów 
władzy i administracji w zakresie przeciwdziałania nadzwyczajnym 
zagrożeniom oraz definiujące rodzaje zagrożeń (co i w jakim zakresie jest 
tym zagrożeniem); 

2) akta prawne regulujące problematykę przeciwdziałania poszczególnym 
rodzajom zagrożeń. Dotyczą one m.in. ochrony przeciwpożarowej, 
przeciwpowodziowej, transportu i przechowywania materiałów 
niebezpiecznych; 

3) akta wykonawcze do ustaw, obejmujące wytyczne i dyrektywy rządowe 
oraz przygotowane na ich podstawie plany działań w sytuacjach 
kryzysowych. 

Opisany w skrócie system prawny determinuje istnienie określonych struktur 
organizacyjnych. Ich tworzenie oparte jest na kilku podstawowych zasadach. 
Pierwsza z nich mówi o konieczności zapewnienia ciągłości systemu kierowania 
państwem. Druga wynika z potrzeby zapewnienia wolności i swobody jednostek  
w państwie demokratycznym i zgodnie z nią określa jaki szczebel władzy reaguje  
w odniesieniu do jednostek (wspólnot lokalnych) w sytuacjach zagrożeń 
kryzysowych); 

4) ogranicza kompetencje szczebla rządowego w sytuacjach nadzwyczajnych 
zagrożeń jedynie do wsparcia władz lokalnych (regionalnych) i udzielenia 
im stosownej do skali zagrożenia (lub jej skutków) pomocy (zasada 
subsydiarności). 

                                                 
37

  Patrz szerzej na ten temat: J. Prońko, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Kryzys i zarządzanie..., op. cit.,  
s. 111-120; M. Cieślarczyk, R. Kuriata, Kryzysy i sposoby radzenia..., op. cit., s. 102-140 
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Reasumując, struktura organizacyjna systemu zarządzania w sytuacjach 
kryzysowych oparta jest na organach władzy państwowej i odpowiednich struktur 
administracyjnych, będących w sytuacjach zagrożeń rodzajem sztabów 
kryzysowych. Natomiast w czasie braku takich zagrożeń struktury te przygotowują 
plany reagowania kryzysowego i programy ich wdrażania, dbają o utrzymanie na 
właściwym poziomie gotowości do reagowania podległych danemu organowi 
władzy (administracji, instytucji, służb i struktur administracyjnych oraz stanowią 
organy opiniodawcze w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa ludności. Stąd też 
konieczność istnienia w każdej instytucji (urzędzie) komórki lub stanowiska 
odpowiedzialnego za przygotowanie urzędu do kierowania reagowaniem 
kryzysowym. Wielkość tych komórek zdeterminowana jest z jednej strony 

potrzebami, z drugiej zaś kosztami ich funkcjonowania.
38

 

Aktualnie w Polsce funkcjonują następujące systemy monitoringu zagrożeń  
i systemów zarządzania kryzysowego: 

– skażeń promieniotwórczych – prowadzony przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. System ten jest w stanie rozpoznać i zaalarmować  
o globalnych i regionalnych skażeniach radiologicznych, nie wykrywa on 
jednak promieniowania pochodzącego z miejscowych katastrof i awarii; 

– skażeń ekologicznych – nadzorowany przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Środowiska. Obejmuje on sieć krajową oraz sieci regionalne  
i lokalne. Jego głównym zadaniem jest ostrzegania ludności  
o zagrożeniach ekologicznych; 

– stanu wód powierzchniowych – prowadzony przez Instytut Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej. Jest on prowadzony na wszystkich większych 
rzekach kraju i określa wysokość (głębokość) stanu wody w rzekach 
(ostrzeganie przed powodziami); 

– pożarowy – organizowany w zakładach pracy i obiektach użyteczności 
publicznej przy zastosowaniu automatycznych systemów wczesnego 
wykrywania pożaru oraz prowadzony w określonych porach roku na 
obszarach leśnych charakteryzujących się dużym zagrożeniem 
pożarowym; 

– meteorologiczny – prowadzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej (krótkie i długookresowe prognozy pogody); 

– przewozów materiałów niebezpiecznych – oparty na systemie 
satelitarnego śledzenia takich ładunków przez służby celne i policyjne. 

Ponadto istnieje wiele systemów lokalnych funkcjonujących stale lub 
organizowanych doraźnie. Od kilku lat prowadzone są prace nad stworzeniem 
bardziej nowoczesnych i zintegrowanych z innymi systemami międzynarodowymi: 
Systemem Monitoringu i Osłony Kraju (SMOK) oraz Państwowego Monitoringu 
Środowiska, a w jego ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska 
Przyrodniczego. Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem prowadzonym 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a jego podstawowym zadaniem 
jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne 
informowanie organów administracji publicznej i społeczeństwa o: 

                                                 
38

  Patrz: J. Prońko, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Kryzys i zarządzanie..., op. cit., s. 114-120;  
A. Sosnowski, Z. Zamiar, Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem państwa. Kielce 2001,  
s. 192 i n. 
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– jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości 
środowiska określonych przepisami oraz o obszarach występowania 
przekroczeń tych standardów; 

– występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach 
tych zmian. 

Informacje te wykorzystywane są przez jednostki administracji rządowej  
i samorządowej dla potrzeb operacyjnego zarządzania środowiskiem za pomocą 
instrumentów prawnych, takich m.in. jak: postępowanie w sprawie ocen 
oddziaływania podmiotowego na środowisko, pozwolenia na wprowadzanie do 
środowiska substancji lub energii, programy i plany ochrony środowiska, plany 

zagospodarowania przestrzennego.
39 

Z kolei celem Zintegrowanego Monitoringu 

Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) jest prowadzenie obserwacji możliwie jak 
największej liczby elementów środowiska przyrodniczego, dostarczanie 
administracji publicznej danych na ten temat oraz prognoz i sposobów 

przeciwdziałania zagrożeniom.
40

 

 
Podsumowanie 
Kryzys jest najtrudniejszym momentem gospodarki i organizacji, głównie ze 

względu na trudności, czy raczej brak umiejętności w jego przewidywaniu oraz ze 
względu na zaburzenia i niepewność jakie ze sobą niesie. Zetknięcie z kryzysem 
zmusza do poszukiwania nowych strategii i metod postępowania, a także 
powoduje frustrację menedżerów wywołaną spadającą oceną ich działań. Dużo 
łatwiej jest bowiem zarządzać dobrze prosperującą firmą, niż organizacją 
przeżywającą kryzys. Stąd niezbędne stają się wiedza, doświadczenie  
i umiejętności z zakresu problematyki kryzysu w przedsiębiorstwie, jego istota oraz 
diagnozowanie sytuacji kryzysowej, wybór strategii postępowania z kryzysem  
i kształcenie umiejętności właściwego stosowania metod i narzędzi walki z nim. 

W związku z powyższym regułą w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych 
powinna być znajomość i odpowiednia realizacja przez organizację nie tylko 
wymogów moralności zawodowej, ale przede wszystkim przepisów prawnych  
w tym zakresie obowiązujących. A następnie planowanie jak należy reagować  
w przypadku wystąpienia wymienionych (i innych jeszcze) zagrożeń. A także 
działania zmierzające do zwiększenia zasobu sił i środków przeznaczonych do 
efektywnego reagowania w sytuacji zagrożeń. A następnie, jeśli zagrożenie takie 
już nastąpiło, ograniczenie ich skutków. Stąd też pierwszym i podstawowym 
warunkiem dobrego zarządzania organizacją jest posiadanie sprawnego systemu 
zbierania i przetwarzania informacji tak, aby dostatecznie wcześniej przewidzieć 
kierunek zachodzących zmian w gospodarce, społeczeństwie, ale i zagrożeń 
regionalnych i globalnych. Kolejny wymóg skutecznego zarządzania to ten, że 
organizacja musi być przygotowana na wystąpienie różnych, nawet 
nieprzewidywalnych sytuacji kryzysowych. 

Reasumując, istnieje wiele czynników decydujących o sprawnym zarządzaniu 
sytuacją kryzysową. Im szybciej kryzys zostanie wykryty tym łatwiej go opanować. 
Im bardziej intensywne, oczywiście w granicach zaistniałej potrzeby, będą 
działania prewencyjne tym lepsze przyniosą rezultaty. Sprawne pokierowanie 

                                                 
39

  Patrz szczegółowo: http://www.gios.gov.pl (pobrano 2.08.2012 r.) 
40

  Patrz szczegółowo: http://www.imgw.pl (pobrano 2.08.2012 r.) 
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sytuacją kryzysową przy sprzyjających warunkach, może nie tylko zniwelować 
negatywne skutki wywołane przez kryzys, ale także wywołać korzyści dla 
organizacji. Dużą role odgrywają kontakty z mediami i sposób komunikacji  
i przekazywania informacji. Dobrze jest mieć jakieś zaprzyjaźnione medium lub 
chociaż dziennikarza. Prawidłowo spreparowane informacje mogą odnieść 
całkowicie odmienny efekt niż można by się spodziewać. Istotne są relacje 
wewnętrzne firmy i morale uczestników kryzysu. Ważne jest dostosowanie działań 
do etapu i rodzaju kryzysu oraz prawidłowe zarządzanie czynnikiem ludzkim. 

 
 
Streszczenie 
Bezpieczeństwo jest wartością powszechną i jako kategoria jest różnie 

definiowane i odnoszone do różnych podmiotów i przedmiotów. We współczesnym 
globalnym świecie staje się coraz bardziej jasne, że systemy prawne wpływają 
zasadniczo na zarządzanie bezpieczeństwem. Celem publikacji jest analiza  
roli prawa międzynarodowego w zarządzaniu sytuacją kryzysową oraz 
minimalizowaniu negatywnych skutków kryzysów z wykorzystaniem standardów 
międzynarodowych. Autor omawia wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania 
kryzysem, kładąc główny nacisk na aspekt komunikowania się z otoczeniem oraz 
techniki przewidywania sytuacji kryzysowych i zarządzania nimi.  
 

Summary 
In the recent past, there has been a paradigmatic shift in the approach to 

crisis management. Effective crisis management requires a multi-sectoral, multi-
disciplinary, and holistic approach, encompassing pre-crisis preparedness 
initiatives, crisis response, and post-crisis rehabilitation, all with active participation 
of local people. As the incidence and severity of crises has increased over time, 
the management deserves highest priority at both the national and sub-national 
levels and the traditional approach of post-crisis response and relief need to be 
replaced by an all-in-compassing holistic approach.   

In this paper, we attempt to: (i) define and characterise various types of 
disasters and crises; (ii) examine current policies and strategies for crisis 
management; (iii)  study the effects and  impacts of crisis; (iv) document various 
technological and institutional innovations for crisis management; (v) identify and 
discuss the strategies that various organisations adopt to cope with crises; (vi) 
study the current practices for convergence and coordination of crisis management 
programmes adopted by various agencies; and (viii) finally outline a long –term 
approach to effective crisis management. The paper is mainly based on a critical 
survey of the literature that we could access from various sources, visits to a few 
governmental organizations engaged in crisis management8, and partly on the 
research work done by the author.  
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Roman SVATOŠ 
Vysoká Škola Evropských A Regionálních Studií v Českých Budějovicích 

 
MLÁDEŽ A KRIMINALITA V ČESKÉ REPUBLICE 

 
 

Úvod 
Trestná činnost mládeže je trvale diskutovanou otázkou, které se věnují 

kriminologové i celá společnost. Na jedné straně existuje určitá vyšší míra 
tolerance, kdy jsou pachateli děti, a to vzhledem k jejich nezralosti. Na druhé 
straně existují zvýšené obavy z kriminality mládeže, velmi často jsou prezentovány 
v médiích odstrašující kriminální případy, kde jsou pachateli mladí lidé, ve 
společnosti existuje názor, že mládež se stále více kriminalizuje, je stále 
agresivnější a stále se snižuje věk pachatelů zejména té nejzávažnější trestné 
činnosti.

1
 Jak je to skutečně s kriminalitou mládeže se pokusím ukázat v tomto 

příspěvku, a to pomoci rozboru fenomenologie jednotlivých druhů trestných činů. 
Nejdemonstrativněji bude vidět, jakou měrou se mládež účastní na trestné činnosti, 
ukážeme-li poměr pachatelů z řad mládeže ke všem pachatelům v různých druzích 
trestné činnosti.    

 
Vymezení základních pojmů  
Pod kriminalitou rozumíme úhrn pro společnost nebezpečných jednání, které 

označuje právní úprava jako trestné činy. U mládeže vzhledem k její věkové 
struktuře, biologickým, psychickým a dalším zvláštnostem přistupujeme k další 
diferenciaci, a to dle věku. Kriminalita mládeže zahrnuje především skutky, kterých 
se dopustila kategorie „mladistvých“ (15-18 let). Do kriminality mládeže se však 
zahrnuje i „dětská prekriminalita“ (do 15 let věku) a kriminalita mladých dospělých 
(od 18 do 24 let). Názvu prekriminalita se používá pro činnost, které se dopouštějí 
osoby před dosažením trestní odpovědnosti. Ty páchají tzv. „čin jinak trestný“.

2
 

Z kriminologického hlediska členíme mládež na nezletilé a mladistvé. Nezletilý 
je ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku a 
mladistvý ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil 
osmnáctý rok svého věku.  

 
Fenomenologie kriminality mládeže – stav a struktura trestné činnosti 
Fenomenologií kriminality rozumíme její stav, tedy kolik trestných činů bylo 

registrováno (oznámeno a zaevidováno Policii České republiky) na určitém území 
za určitý čas. Dále fenomenologií kriminality rozumíme její strukturu, tedy ze 
kterých trestných činů se kriminalita skládá. Fenomenologie kriminality zahrnuje 
také dynamiku kriminality, tedy jaký je vývoj počtu registrovaných trestných činů 
v čase na určitém území.

3
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Pokud jde o strukturu kriminality, tak kriminologie využívá členění, které  
je v rámci policejních statistik. Dle těchto se kriminality člení na obecnou  
a hospodářskou. Obecná kriminalita se dále člení na násilnou, mravnostní, 
majetkovou, ostatní a zbývající. 

 

Tabulka č. 1: 
 

OBECNÁ, HOSPODÁŘSKÁ A CELKOVÁ 
KRIMINALITA – ROK 2011 PACHATELÉ 

  
Název 

Zjištěno Objasněno  
Celkem 

Nezletilí 
1-14 let 

Mladiství 
15-17 let Počet Počet % 

Hospodářské činy 
celkem: 28 216 13 365 47,37 13 349 28 122 

Obecná kriminalita 
celkem: 252 957 76 295 30,16 69 983 1 502 3 756 

CELKOVÁ 
KRIMINALITA: 317 177 122 238 38,54 114 975 1 568 4 058 

Vysvětlivka: V tabulce jsou uvedeny počty registrovaných trestných činů, počet 

objasněných, procento objasněnosti, celkový počet pachatelů a počet pachatelů do 15 let 
věku a mladistvých. Celková kriminalita se dělí z kriminologického hlediska na obecnou  
a hospodářskou. Pokud nesouhlasí součty pachatelů (hospodářská + obecná kriminalita = 
celková kriminalita), je to z důvodu, že jeden trestný čin může spáchat více osob anebo více 
trestných činů může být spácháno jednou osobou anebo více trestných činů více osobami, 
přičemž počet těchto trestných činů se neshoduje s počtem pachatelů. 

  

U celkové kriminality bylo řešeno 114 975 pachatelů, z tohoto počtu 1 586 
nezletilých a 4 058 mladistvých. U nezletilých tato kriminalita činí 1,36%  
a u mladistvých 3,53%. Celkem bylo v roce 2011 řešeno 4,9% pachatelů z řad 
mládeže (v roce 2008 nezletilí 2,4%, mladiství 5,2%, celkem mládež v ČR 7,6%).  

U obecné kriminality činí počet nezletilých pachatelů 2,15% a mladistvých 
pachatelů 5,37%. Celkem bylo v roce 2011 řešeno 7,5% pachatelů z řad mládeže 
u obecné kriminality. 

U hospodářské kriminality je podíl mládeže pochopitelně nižší, u nezletilých 
0,21%, u mladistvých 0,91%, celkově u mládeže 1,1%. Hospodářská kriminalita je 
činností sofistikovanou a tak je páchána zejména dospělými pachateli.  

 

Tabulka č. 2: 
 

NÁSILNÁ KRIMINALITA – ROK 2011 PACHATELÉ 

  
Název 

Zjištěno Objasněno  
Celkem 

Nezletilí 
1-14 let 

Mladiství 
15-17 let Počet Počet % 

Vraždy loupežné  11 9 81,82 16 0 0 

Vraždy sexuální 4 4 100,00 3 0 1 

Vraždy motiv. osobními 
vztahy 108 98 90,74 101 0 2 

Vraždy na objednávku 4 1 25,00 1 0 0 

Vraždy celkem: 173 148 85,55 166 0 5 

Loupeže 3 761 1 729 45,97 2 101 151 247 
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Loupeže na finančních 
institucích 120 68 56,67 53 0 0 

Násilí na úřední osobě - 
policistovi 686 637 92,86 552 0 9 

Úmyslné ublížení na 
zdraví 5 264 3 752 71,28 4 321 88 254 

Rvačky 13 10 76,92 65 0 16 

Násilí a vyhrož. proti 
skup. ob. 85 70 82,35 66 3 3 

Nebezpečné vyhrožování 2 387 2 017 84,50 1 690 13 33 

Nebezpečné 
pronásledování 535 410 76,64 380 1 1 

Vydírání 1 520 1 173 77,07 1 083 61 94 

Omezování a zbavení os. 
svobody 277 189 68,23 163 9 3 

Porušování domovní 
svobody 2 927 1 653 56,47 1 486 21 46 

Násilné činy celkem: 19 409 13 148 67,74 13 444 348 722 

Vysvětlivka: Nesouhlasí-li součty jednotlivých násilných trestných činů s celkovou 
násilnou kriminalitou, je tomu tak proto, neboť zde nejsou zahrnuty všechny násilné trestné 
činy, ale pouze vybrané-nejzávažnější.  

 

Z celkového počtu pachatelů násilné kriminality, tedy z 13 444, bylo 348 
pachatelů nezletilých, což činí téměř 2,59%, a 722 mladistvých, což činí 5,37%. 
Celkem se na násilné kriminalitě podílela mládež necelými 8%. To představuje 
téměř dvojnásobek oproti podílu na celkové kriminalitě. Vyšší podíl účasti mládeže 
na násilné kriminalitě vyplývá z té skutečnosti, že mladí lidé jsou, a to zejména 
mladiství, dostatečně fyzicky disponováni, více „odvážní“ a inklinují k rychlým 
způsobům řešení. To jsou právě předpoklady pro páchání násilné kriminality.  

Vražd se účastnili pouze mladiství, a to v pěti případech, což činí 3%. Z toho 
vražd na objednávku v žádném případě. Jde o jednání, které je typické pro 
vyřizování účtů mezi kvazi podnikateli a do této skupiny mládež nepatří. 

Vysoký podíl mládeže, téměř 20%, je u trestného činu loupeže. Jedná se 
zejména o loupeže mezi mladými lidmi navzájem, ale i o loupeže na místech, kde 
se nachází větší množství peněz a jsou pod dohledem nedostatečného počtu 
osob. Jde například o loupeže v barech, sázkových kancelářích, čerpacích 
stanicích, malých poštách, atd. Právě při těchto loupežích je nutné využít fyzické 
kondice - rychlý příchod na místo, odvaha, překonání překážky (pultu, skleněné 
zábrany atd.) a rychlé opuštění místa. Za pomoci zakrývání a maskování obličeje 
různými čepicemi, šálami, roláky. Rychlostí jejich jednání jsou pak pachatelé těžko 
odhaleni. Kriminalisté mají k dispozici většinou pouze záznam z kamerového 
systému a jiné stopy chybí. O této skutečnosti mladí pachatelé vědí a počítají s ní. 

Za povšimnutí stojí i podíl mládeže na trestném činu násilí proti úřední osobě 
– policistovi. Na tomto vysoce závažném trestném činu se mládež podílí 1,6%, 
účast nezletilých je naštěstí nulová. Uvedená trestná činnost je vesměs páchána 
po požití alkoholu či drog, kdy policisté proti těmto osobám provádějí zákroky 
z důvodu narušení veřejného pořádku či jiného protiprávního jednání. 

 



 94 
__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vysoký podíl mládeže je i u trestného činu úmyslného ublížení na zdraví, podíl 
činí téměř 8%. Tato trestná činnost je podmíněna právě snahou rychlého řešení 
problému, určitého vyššího stupně agresivity u mladých lidí a motivem – „boj  
o samici“. 

Pokud jde o trestný čin rvačky (nutná účast nejméně tří osob), tak tento byl 
spáchán 65 pachateli a z tohoto počtu 16 mladistvími. To znamená, že každý čtvrtý 
pachatel trestného činu rvačky je mladistvý. Tento trestný čin je pro mládež typický, 
dochází k němu zejména po předchozím požití alkoholu a poté „vysvětlování 
názorů“ před restauračními zařízeními. Často jde také o případy vzájemného 
napadání skupin příznivců, např. fotbalových klubů. 

  

Tabulka č. 3: 
 

MRAVNOSTNÍ KRIMINALITA – ROK 2011 PACHATELÉ 

  
Název 

Zjištěno Objasněno 

 
Celkem 

Nezletilí 
1-14 let 

Mladiství 
15-17 let Počet Počet % 

Znásilnění 675 468 69,33 405 24 35 

Pohlavní zneužití 672 500 77,40 440 47 120 

Šíření pornografie  77 68 88,31 30 0 1 

Kuplířství 44 32 72,73 61 0 1 

Mravnostní činy celkem: 2 086 1 465 70,23 1 224 78 175 

Vysvětlivka: Nesouhlasí-li součty jednotlivých mravnostních trestných činů s celkovou 

mravnostní kriminalitou, jde o stejný problém, viz výše u násilné kriminality.  
 
Podíl mládeže na trestném činu znásilnění činí téměř 15%. Účast 6% 

nezletilých na tomto trestném činu svědčí mimo jiné o značné fyzické a sexuální 
vyspělosti dnešních dětí.  

Pohlavní zneužití je typické právě pro mládež. Na uvedeném trestném činu se 
mládež podílí 38%. K pohlavnímu zneužití dochází zejména mezi mladými 
osobami při získávání prvních sexuálních zkušeností, když jeden z účastníků  
je mladší 15 let. Tento druh trestné činnosti není natolik závažný, jako když jde  
o případy, kdy dospělí lidé zneužívají děti a často jim tímto jednáním způsobí 
celoživotní trauma. 

Dalo by se přepokládat, že trestný čin šíření pornografie je také typickým 
trestným činem páchaný mládeží. Souvisí s potřebou poznání v sexuální oblasti 
(v roce 2009 se na tomto trestném činu mládež podílela z jedné třetiny). V roce 
2011 pouze v jednom případě ze třiceti. Tento prudký pokles účasti mladých lidí na 
trestném činu šíření pornografie během posledních dvou let je zatím pro krátkou 
srovnávací dobu těžko vysvětlitelný. Obdobně platí jako u trestného činu 
pohlavního zneužití, že jeho nebezpečnost spočívá v tom, pokud je páchán 
dospělými ve vztahu k dětem. 

Trestný čin kuplířství je páchán zejména dospělými. Podíl jednoho pachatele 
z řad mladistvých je zanedbatelný. Tato trestná činnost je doménou dospělých 
osob, neboť se jedná o „sofistikovanou“ trestnou činnost, jde o organizování 
prostituce a o náročnější podobná jednání. 
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Tabulka č. 4: 
 

Majetková kriminalita – rok 2011 Pachatelé 

  
Název 

Zjištěno Objasněno 
 

Celkem 
Nezletilí 
1-14 let 

Mladiství 
15-17 let Počet Počet % 

Krádeže vloupáním do obch. 3 567 1 016 28,48 747 12 79 

Krádeže vloup. do výkl. skříní 191 45 23,56 35 0 2 

Kr. vl. do restaurací a hostinců 2 411 631 26,17 464 19 34 

Kr. vl. do ubytovacích objektů 778 114 13,72 95 3 11 

Krádeže vloupáním do kiosků 955 331 34,66 337 19 73 

Krádeže vloupáním do škol 631 145 22,98 145 10 29 

Krádeže vloupáním do bytů 4 311 963 22,34 774 22 68 

Kr. vl. do vík. chat soukr. osob 4 846 1 273 26,27 804 40 95 

Kr. vl. do rodinných domků 5 257 1 204 22,90 964 27 70 

Krádeže vloupáním celkem: 59 672 12 092 20,26 10 061 355 927 

Krádeže kapesní 14 514 730 5,03 707 53 64 

Krádeže mot. voz. dvoustopých 11 647 1 943 16,68 1 631 31 226 

Krádeže mot. voz. jednostop. 746 117 15,68 121 4 27 

Krádeže věcí z automobilů 33 230 2 350 7,07 1 473 21 64 

Krádeže součástek mot. voz. 9 967 977 9,80 631 4 22 

Krádeže jízdních kol 7 396 1 028 13,90 554 12 36 

Krádeže v bytech 4 068 1 725 42,40 1 749 51 187 

Krádeže prosté celkem: 124 274 22 130 17,81 19 677 328 1 083 

Podvod 4 910 2 041 47,98 2 117 3 29 

Zpronevěra 1 071 732 68,35 759 0 4 

Neoprávněné užívání cizí věci 84 46 54,74 33 2 7 

Zatajení věci 1 250 277 22,16 355 9 15 

Poškozování cizí věci 12 331 1 701 13,79 1 821 131 134 

Majetkové činy celkem: 203 675 39 348 19,32 34 842 828 2 208 

Vysvětlivka: Majetková kriminalita (majetkové trestné činy) se člení dle 

kriminologického hlediska (hledisko shodné s policejními statistikami) na krádeže, podvody, 
zpronevěru, neoprávněné užívání cizí věci, zatajení věci a poškozování cizí věci. Krádeže 
se poté dělí na krádeže vloupáním a krádeže prosté. Nesouhlasí-li součty jednotlivých 
majetkových trestných činů s celkovou majetkovou kriminalitou, jde o stejný problém, viz 
výše u násilné kriminality.  

 

Pokud jde o celkovou majetkovou kriminalitu, na této se podílí nezletilí 2,4%  
a mladiství 6,3%, celkem se mládež na této kriminalitě podílí 8,7%. Vzhledem 
k tomu, že podíl mládeže na celkové kriminalitě je téměř 5%, je majetková 
kriminalita páchána mládeží poměrně často. Tento vysoký podíl je způsoben 
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zejména potřebou vylepšení ekonomické situace mladých lidí z důvodu 
ekonomicky náročného způsobu života (majetek stojí na prvním místě v žebříčku 
hodnot). 

Vysokou měrou se mládež účastní na krádežích vloupáním, konkrétně v 13%. 
Při vloupáních je nutné překonávat nějakou překážku, a to je v některých 
případech spjato s dobrou fyzickou kondicí. A právě touto fyzickou kondicí 
disponují mladí lidé. Velmi vysoký podíl mládeže je u vloupání do kiosků, zde činí 
téměř 28%. Jednou z příčin vysokého podílu mládeže na tomto druhu trestné 
činnosti je předmět útoku – cigarety, alkohol. Vysoký podíl je taktéž u vloupání do 
škol, činí téměř 27%. Mladí pachatelé využívají při této trestné činnosti znalosti 
prostředí. Ve většině případů jde o pachatele, kteří navštěvují nebo v minulosti 
navštěvovali napadený objekt. Dalším důvodem je předmět napadení, nejčastěji se 
jedná o výpočetní techniku a drobné finanční částky zaměstnanců škol. 

Na krádežích prostých se mládež podílí 7,2%. Vysoký podíl je u krádeží 
kapesních, činí 16,5%. Skupiny mladých pachatelů, zejména mladistvých, se ve 
velkých městech na tuto trestnou činnost specializují a páchají ji především na 
cizincích, vědomi si obtížnosti odhalení této trestné činnosti ze strany orgánů 
činných v trestním řízení. Vysoký podíl – téměř 26%, je u krádeží jednostopých 
motorových vozidel (motocyklů). Touha mladých lidí po jízdě na rychlé motorce je 
značná. Snadněji a nenápadněji se s motorkou ujíždí před policisty než s vozidlem. 
Vysoký podíl 8,6%, je u krádeží jízdních kol. Tato trestná činnost umožňuje rychlé 
zpeněžení odcizeného jízdního kola. 

U trestného činu podvodu je účast mládeže pouze 1,5% a trestného činu 
zpronevěry 0,5%. Jedná se již většinou o sofistikovanou trestnou činnost, na 
kterou nemají mladí lidé dostatek „zkušeností“. Na trestném činu neoprávněného 
užívání cizí věci, jde převážně o motorová vozidla, se mládež podílí 27,3%. Mládež 
tuto trestnou činnost páchá zejména z důvodu potřeby mobility. A nejde-li to jinak,  
i cizím dopravním prostředkem, např. „z diskotéky na diskotéku“. Na trestném činu 
poškozování cizí věci se mládež účastní 14,6%. Zarážející je vysoká účast 
zejména nezletilých, téměř z poloviny (u celkové kriminality je to „pouze“ z jedné 
čtvrtiny). Jednoznačná příčina není známa, snad neuvědomění si svého počínání, 
snad vysoká agresivita dětí ovlivněna médii. 

 

Tabulka č. 5: 
 

OSTATNÍ KRIMINALITA – ROK 2011 PACHATELÉ 

  
Název 

Zjištěno Objasněno 
Celkem 

Nezletilí 
1-14 let 

Mladiství 
15-17 let Počet Počet v % 

Výtržnictví 3 490 2 778 79,60 3 308 77 165 

Výtrž. na sport. a veřej. 
akcích 

68 58 85,29 104 0 7 

Sprejerství 2 831 596 21,05 533 47 118 

Nedovolená výroba a 
jiné nakládání s OPL a s 
jedy 

3 097 2 696 87,05 2 223 57 120 

Šíření toxikomanie 31 12 38,71 19 4 2 

Přechovávání OPL pro 375 301 80,27 273 0 14 
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sebe 

Požáry 1 120 198 17,68 150 38 20 

Výbuchy 12 1 8,33 4 0 0 

Nedovolené ozbrojování 457 361 78,99 296 1 0 

Maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání 

13 796 13 279 96,25 11 535 13 149 

Ostatní kriminální činy 
celkem 

27 787 22 334 80,38 20 474 248 651 

Vysvětlivka: Nesouhlasí-li součty jednotlivých trestných činů ostatní kriminality 

s ostatními kriminálními činy celkem, jde o stejný problém, viz výše u násilné kriminality.  
 

Na ostatní kriminalitě se mládež podílí 4,4%. Vysoký podíl mládeže je 
zejména u trestného činu sprejerství, činí více jak 31%. Jedná se o kriminalitu 
typickou pro mladou generaci – potřeba zviditelnění se mezi vrstevníky, zanechání 
vlastní stopy – identity, touha po adrenalinu. Na drogové kriminalitě se podílí 8%, 
což je velmi nebezpečný jev. Účast na drogové scéně ze strany mladých lidí rok od 
roku roste a snižuje se věk pachatelů. Na požárech se podílí mládež 37%. Vysoký 
podíl je zejména u nezletilých, téměř 2 krát vyšší než u mladistvých (38:20). 
Celkově se podílí nezletilí na požárech v 25,3% a mladiství „pouze“ v 13,3%. Tento 
vysoký podíl je zapříčiněn zejména tím, že nezletilí jsou, oproti mladistvým, častěji 
(snadněji) dopadeni jako pachatelé požárů. Jde zejména o požáry založené dětmi 
při hrách u stohů, ve sklepích atd.   

 

Tabulka č. 6: 
 

ZBÝVAJÍCÍ KRIMINALITA PACHATELÉ 

  
Název 

Zjištěno Objasněno 

Celkem 
Nezletilí 
1-14 let 

Mladiství 
15-17 let Počet Počet % 

Dopr. nehody silniční – 
nedbalost 6 625 5 316 80,24 6 095 10 37 

Ohrožení pod vl. náv. l., 
opilství 10 354 10 028 96,85 9 830 0 31 

Týrání zvířat 73 42 57,53 41 5 1 

Šíření poplašné zprávy 208 106 50,96 88 7 13 

Hanobení nár., rasy a 
přesvědčení 33 20 60,61 42 0 4 

Podněcování k nár. a ras. 
nenávisti 15 7 46,67 9 0 0 

Podpora a propagace hnutí 97 68 70,10 76 0 6 

Zbývající kriminalita 
celkem: 35 984 32 560 90,48 31 626 38 160 

Vysvětlivka: Nesouhlasí-li součty jednotlivých trestných činů zbývající kriminality se 

zbývající kriminalitou celkem, jde o stejný problém, viz výše u násilné kriminality.  
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U zbývající kriminality je podíl mládeže 0,6%. Jedná se totiž o trestné činy, 
které mohou spáchat zejména dospělí, vyžaduje se například držení řidičského 
oprávnění atd. Za zmínku stojí šíření poplašné zprávy – tato trestná činnost je též 
typická pro mládež, zejména jde o případy, kdy mladí lidé volají na linky tísňového 
volání s tím, že je někde uložena bomba. Motivem jsou: jednak přerušení výuky ve 
škole, dále z legrace, jak budou reagovat bezpečnostní složky a nejvíce 
nebezpečné jsou případy nahlášení bomb v prodejnách, kde v rámci vzniklého 
chaosu při evakuaci osob mohou pachatelé jednodušeji odcizovat věci. Na této 
trestné činnosti se mládež podílí 22,7%. 
 

 Tabulka č. 7: 
 

HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA PACHATELÉ 

  
Název 

Zjištěno Objasněno 

 
Celkem 

Nezletilí 
1-14 let 

Mladiství 
15-17 let Počet Počet % 

Ochrana měny 2 762 214 7,75 286 16 73 

Krácení daně 574 269 46,86 500 0 0 

Úplatkářství – přijímání 
úplatku 38 24 63,16 19 0 0 

Paděl. a pozměň. veř. listiny 558 385 69,00 334 0 1 

Zpronevěra 2 993 2 097 70,06 2 358 0 1 

Podvod 4 873 2 852 58,53 2 835 0 8 

Neoprávněné držení plat. 
prostř. 8 113 1 265 15,59 1 148 28 76 

Podílnictví 45 39 86,67 40 0 0 

Por. práv k ochranné známce 303 253 83,50 281 0 1 

Por. průmyslových práv 6 3 50,00 2 0 0 

Por. autorského práva 276 143 51,81 174 1 1 

Pojistný podvod 429 283 65,97 420 0 0 

Úvěrový podvod 5 196 3 908 75,21 4 897 0 0 

Hospodářské činy celkem 29 774 13 906 46,71 15 627 48 174 

Vysvětlivka: Nesouhlasí-li součty jednotlivých hospodářských trestných činů 

s hospodářskými trestnými činy celkem, jde o stejný problém, viz výše u násilné kriminality.  
 

Na hospodářské trestné činnosti je podíl mládeže pochopitelně nižší,  
u nezletilých 0,3%, u mladistvých 1%, celkově u mládeže 1,3%. Hospodářská 
kriminalita je činností sofistikovanou a tak je páchána zejména dospělými 
pachateli. 

Ve vyšší míře se mládež podílí na trestném činu neoprávněné držení 
platebního prostředku, a to v 9%. Tento trestný čin je často spáchán již tím, že 
pachatel odcizí peněženku v úmyslu získat finanční prostředky a přitom 
v peněžence je platební karta, která je mu bez znalosti PIN nepotřebná. 
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Za povšimnutí stojí vysoký podíl mládeže na trestné činnosti spojené 
s ochranou měny. Na této se nezletilí podílí 5,6% a mladiství 25,5%. Je to však 
pochopitelné. V dnešní přetechnizované době jde bez většího problému kopírovat 
bankovky na kvalitních kopírovacích strojích. 
 

Fenomenologie kriminality mládeže – dynamika trestné činnosti 
V další části příspěvku bude rozebrána dynamika jednotlivých druhů 

kriminality. Abychom však jasněji demonstrovali účast mládeže na vývoji 
kriminality, nebudeme používat počty trestných činů, ale počty pachatelů.  

 

Vývoj počtu pachatelů na celkové kriminalitě v ČR dle věku 
 

Graf č. 1: 
 

Vývoj počtu pachatelů na celkové 

kriminalitě v ČR dle věku
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Z grafu je patrné, že počet všech pachatelů (včetně mládeže) všech trestných 
činů od roku 1994 do roku 1998 mírně stoupal, mezi léty 2004-2009, s výjimkou let 
2007, 2008, stagnuje, a v roce 2010 má značný pokles, ale v roce 2011 již zase 
mírně stoupá. Pokud jde o nárůst počtu pachatelů v letech 2007, 2008, vyplývá to 
mimo jiné z té skutečnosti, že v těchto letech byl součástí trestního zákona trestný 
čin „Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění“. Zmíněný trestný čin 
kriminalizoval jednání, které v minulosti bylo považováno za přestupek. Do nového 
trestního zákoníku již tento trestný čin nebyl zařazen. I tato skutečnost se odrazila 
na rapidním snížení počtu pachatelů v roce 2010.  
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Počet nezletilých pachatelů prudce klesá v roce 2002. Tento pokles je mimo 
jiné připisován vlivu nabytí účinnosti zákona č. 218/2003 Sb., Zákon  
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, 
který je považován za liberálnější právní úpravu než byla v minulosti. K zásadnímu 
snížení kriminality nezletilých dochází naposledy v roce 2010. Tato skutečnost je 
mimo jiné připisována novému trestnímu zákoníku, který nabyl účinnosti 1. 1. 
2010, a z kterého byly vyňaty některé trestné činy, které byly páchány i nezletilými. 
V roce 2011 však pokles účasti nezletilých na kriminalitě klesá a to bez jakéhokoli 
vlivu právních změn neboť žádné neproběhly. Je to jistě pozitivní zjištění. 

Pokud jde o mladistvé pachatele, je situace obdobná jako u nezletilých. Křivka 
poklesu počtu pachatelů z řad mladistvých kopíruje křivku poklesu pachatelů 
nezletilých, ne však tak skokově, jako u nezletilých v letech 2002, 2004. 
Společenské – právní změny, které byly uvedeny u nezletilých, neměly u 
mladistvých tak intenzivní vliv.  

 
Vývoj podílu počtu pachatelů z řad mládeže na celkové kriminalitě v ČR 
Následující graf ukazuje vývoj podílu počtu pachatelů mládeže, z toho 

nezletilých a mladistvých ke všem pachatelům v procentech. Tedy kolik procent 
z celkového počtu pachatelů v daném roce zaujímají pachatelé z řad mládeže 
(nezletilí, mladiství). Dále je v grafu lineárně znázorněn trend vývoje podílu počtu 
jednotlivých skupin pachatelů. 
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Kriminalitu mládeže nejlépe vystihuje, pokud se podíváme na její podíl na 
celkové kriminalitě. Tento podíl nám ukazuje hodnoty, které skutečně vyjadřují, jak 
je na tom mládež v oblasti kriminality ve vztahu k veškerým pachatelům trestné 
činnosti. Ze statistických ukazatelů jednoznačně vyplývá, že podíl mládeže na 
páchání trestné činnosti v posledních letech rapidně klesá. Ani odvolávání na vliv 
legislativních opatření či na slabší porevoluční populační ročníky nemůže mít tak 
významný vliv na tento pokles. 

 

Vývoj počtu pachatelů na násilné kriminalitě v ČR dle věku 
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Statistické ukazatele, pokud jde o vývoj počtu všech pachatelů násilné 
kriminality, ukazují mezi roky 1994 a 2006 setrvalý stav, kdy následující rok 
dochází k rapidnímu poklesu počtu pachatelů. Bohužel od roku 2009 počet 
pachatelů má opět stoupající tendenci. Pokud jde o nezletilé pachatele, tak po roce 
2004 dochází k nárůstu jejich počtu a po deseti letech přichází pokles, který je 
nejmarkantnější v posledních třech letech. U mladistvých se počet pachatelů 
stabilizuje kolem 1200, když od roku 2004 dochází k postupnému poklesu jejich 
počtů. Z uvedeného grafu vyplývá, že vývoj počtu nezletilých a ani mladistvých 
pachatelů násilné kriminality nekopíruje vývoj všech pachatelů. Zejména  
v posledních letech počet dospělých pachatelů stoupá, kdežto počty pachatelů 
z řad mládeže klesají. To je jistě dobrá zpráva pro celou společnost. 
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Vývoj podílu počtu pachatelů z řad mládeže na násilné kriminalitě v ČR 
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Jak se účastní mládež na násilné kriminalitě, přesněji vystihuje, pokud se 

podíváme na podíl pachatelů z řad mládeže ke všem pachatelům u násilné 
kriminality a tento vyjádříme v procentech. Ze statistických ukazatelů vyplývá, že 
podíl nezletilých kulminuje v roce 2000 a poté již má trvalý trend. Velmi výstižně to 
ukazuje přímka trendů, která strmě klesá. Pokud jde o mladistvé, tak i přes určitou 
oscilaci kolem hodnoty 7% je trend též pozitivní, tedy klesající. 
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Vývoj počtu pachatelů na mravnostní kriminalitě v ČR dle věku 
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Od roku 1994 počet všech pachatelů mravnostní kriminality trvale klesá, a to 
až do roku 2009. Zda jde i o skutečný pokles těchto trestných činů, je otázkou.  
U mravnostní kriminality je přepokládaná nejvyšší míra latence. Pokud ji chceme 
zjistit, je to především vyhledávací činností policie. V této souvislosti každého 
napadne, zda pokles počtu pachatelů není právě zapříčiněn například tím, že se 
policie této trestné činnosti, tedy jejímu aktivnímu vyhledávání s patřičnou 
intenzitou nevěnuje. Jinak poprvé od revoluce meziročně počet pachatelů 
mravnostní kriminality v posledních dvou letech stoupl. Pokud jde o nezletilé, po 
roce 1994 počet pachatelů tři roky po sobě prudce klesá, další léta je tento pokles 
již mírný, když v roce 2011 dochází k nárůstu na 175 pachatelů. U nezletilých je 
situace příznivější. Od roku 2004 počet pachatelů mravnostní kriminality trvale 
klesá. 
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Vývoj podílu počtu pachatelů z řad mládeže na násilné kriminalitě v ČR 
 

Graf č. 6: 
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 Podíváme-li se na vývoj podílu počtu pachatelů z řad nezletilých  
a mladistvých ke všem pachatelům u mravnostní kriminality, docházíme k závěru, 
že od roku 1994 do současné doby u obou kategorií pachatelů jejich podíl mírně 
klesá, což znázorňují tendenční křivky. Tento pokles oproti jiným druhům 
kriminality však není tak strmí. Důvodem je ta skutečnost, že zejména trestný čin 
pohlavní zneužití, který zaujímá 36% ze všech mravnostních trestných činů, tedy  
je nejčastějším mravnostním trestným činem, je „doménou“ mládeže. K tomuto 
trestnému činu dochází při prvních sexuálních kontaktech mladých lidí, když oběť 
je mladší patnácti let a pachatel také nebo je blízký věku patnácti let.  
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Vývoj počtu pachatelů na majetkové kriminalitě v ČR dle věku 
 
Graf č. 7: 
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Počet nezletilých pachatelů prudce klesá v roce 2002. Vysvětlení je 
poměrně jednoduché. S účinností od 1. 1. 2002 došlo ke změně kritéria  
u trestného činu krádeže, týkající se způsobené škody. Škoda byla zvýšena 
z 2 000 na 5 000 korun českých. Tedy k tomuto datu pokud není odcizena věc 
nepřesahující hodnoty 5 000 korun českých, jde pouze o přestupek, který se ve 
statistice kriminality neeviduje. Tímto opatřením došlo k umělému snížení 
kriminality (krádeže prosté zaujímají více jak 40% z celkové kriminality, tedy  
ji značně ovlivňují). Vzhledem k tomu, že právě nezletilí pachatelé páchají zejména 
tu nejméně kvalifikovanou trestnou činnost, jako jsou krádeže prosté (krádeže 
mobilů, jízdních kol atd.), má skutečnost změny výše škody vliv na prudké snížení 
jejich počtů.  
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Vývoj podílu počtu pachatelů z řad mládeže na majetkové kriminalitě 
v ČR 

 

Graf č. 8: 
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Sledujeme-li vývoj podílu počtu pachatelů z řad nezletilých ke všem 

pachatelům majetkové kriminality, docházíme k závěru, že po vzestupu tohoto 
podílu v prvních dvou sledovaných letech dochází ke stagnaci. Mezi roky 2001 až 
2002 je zaznamenán prudký pokles, čehož příčinou je ona změna výše škody  
z 2 000 na 5 000 Kč, viz výše. Po roce 2003 až do současné doby je pokles trvalý, 
aniž by došlo k jeho ovlivnění například legislativními změnami, což je velmi 
pozitivní skutečnost. U mladistvých má poměr pachatelů ke všem pachatelům 
trvale klesající tendenci, což je také nutné kvitovat. Pokud jde o budoucí vývoj, 
nedá se s největší pravděpodobností předpokládat další pokles podílu pachatelů 
z řad mládeže. Majetková trestná činnost, zejména krádeže, zůstane vždy 
doménou mladých lidí.    
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Vývoj počtu pachatelů na hospodářské kriminalitě v ČR dle věku 
 

Graf č. 9: 
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Pokud jde o vývoj počtu pachatelů u hospodářské kriminality, po roce 1994 
prudce stoupá a nejvyššího počtu dosahuje v roce 2006. V tomto období totiž 
dochází k prudkému rozvoji podnikatelských aktivit, včetně kvazi podnikatelských 
aktivit. Dobíhají privatizace, restituce a s tím související trestná činnosti.

4
 Vzestup 

této kriminality, tedy i počtu pachatelů po roce 1994, je možné také přičíst na vrub 
zavedení nových TČ, jako je pojistný podvod, úvěrový podvod a další. Po roce 
2006 dochází k prudkému poklesu počtu pachatelů, který je trvalý až do současné 
doby. Zda bude počet pachatelů hospodářské kriminality dále klesat, lze s obtíží 
předpovědět. S největší pravděpodobností ano, ale určitě pomaleji než doposud, 
spíše bude stagnovat. Skutečností totiž je, že státní majetek, který byl ve velkém 
rozkrádán, dnes již téměř neexistuje a právní prostředí se stabilizovalo. Pokud  
jde o počty nezletilých pachatelů, křivka kopíruje křivky všech pachatelů.  
U mladistvých pachatelů jsou výkyvy daleko menší, jde téměř o přímku. V této 
souvislosti vyvstává otázka, proč u nezletilých pachatelů je vývoj počtu pachatelů 
zcela odlišný oproti vývoji počtu mladistvých pachatelů. Jedním z důvodů může být 
ta skutečnost, že pokud jde o mladistvé, tak tito se žádným způsobem do 
privatizačních a dalších podnikatelských aktivit vzhledem ke svému věku 
nezapojují, tudíž změny v právním prostředí na ně nemají vliv. Totéž však platí  
i pro nezletilé osoby. U této skupiny osob musí existovat další skutečnosti, které 
ovlivnily vývoj počtu nezletilých pachatelů oproti mladistvým pachatelům. Odpověď 
viz dále. 

                                                 
4
 Š. Kočan, Charakteristika a vyšetrovanie korupcie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru 
v Bratislave, 2012. s. 71 
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Vývoj podílu počtu pachatelů z řad mládeže na hospodářské kriminalitě 

v ČR 
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Při hodnocení podílu počtu pachatelů z řad mládeže k celkovému počtu 
pachatelů u hospodářské kriminality je nutné si předem uvědomit, že tato trestná 
činnost je vesměs sofistikovanou trestnou činností a tedy mládež se na této 
účastní pouze minimálně. Mladiství necelým jedním procentem, nezletilí méně jak 
půl procentem. Podíváme-li se na vývoj podílu mladistvých pachatelů ke všem 
pachatelům této trestné činnosti, dochází po roce 1994 k prudkému poklesu. To 
souvisí s tím, že u všech pachatelů, tedy zejména dospělých, dochází po roce 
1994 k prudkému nárůstu počtu, viz výše, což křivku vývoje podílu pachatelů z řad 
mladistvých značně deformuje. I přes tento vliv celkově za posledních 17 let 
dochází u mladistvých k poklesu podílu pachatelů ke všem pachatelům  
u hospodářské trestné činnosti, viz tendenční křivka. Pokud jde o nezletilé, je 
situace zcela jiná. Totiž mírně, ale trvale stoupá podíl počtu pachatelů nezletilých 
ke všem pachatelům u této kriminality. Na otázku, jaké jsou příčiny tohoto stavu, je 
poměrně jednoduchá odpověď. Nezletilí u hospodářských trestných činů páchají 
pouze dva trestné činy, a to v oblasti ochrana měny, konkrétně padělání  
a pozměnění peněz a trestný čin neoprávněného držení platebního prostředku (od 
1. 1. 2010 neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku).  
A právě trestný čin podělání peněz je u nezletilých stále častější zejména 
vzhledem k současným možnostem využití nejmodernější kopírovací techniky. 
Tato skutečnost je příčinou onoho vzestupu podílu počtu nezletilých pachatelů 
k celkovému počtu pachatelů u hospodářské trestné činnosti.  
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Závěr 
Cílem příspěvku bylo potvrdit nebo vyvrátit stále se opakující tvrzení médií, že 

současná mládež daleko více páchá trestnou činnost než  minulosti, je stále 
brutálnější a snižuje se věk pachatelů zejména té nejzávažnější násilné kriminality. 
Za tímto účelem byl proveden za pomoci statistických ukazatelů kriminality rozbor 
jednotlivých druhů trestné činnosti a stanoven podíl počtu pachatelů z řad 
nezletilých a mladistvých k počtu všech pachatelů. Tyto údaje nejpřesněji vystihují 
onu účast mládeže na kriminalitě.  

Pokud jde o celkovou kriminalitu, tendenční křivky jasně ukazují, že za 
posledních sedmnáct let podíl nezletilých i mladistvých pachatelů k celkovému 
počtu pachatelů klesá a to poměrně strmě. Na základě tohoto zjištění můžeme 
naprosto jednoznačně vyvrátit tvrzení, že mládež páchá stále více trestných činů 
než v minulosti. Abychom našli odpověď na tvrzení o stoupající brutalitě mládeže, 
byl proveden obdobný rozbor u násilné kriminality. U tohoto druhu kriminality je 
zaznamenán taktéž pokles podílu pachatelů z řad mládeže k celkovému počtu 
pachatelů, dokonce u nezletilých je strmější než u mladistvých. Na základě těchto 
údajů může taktéž vyvrátit tvrzení, že současná mládež je stále brutálnější, a že 
klesá věk pachatelů nejbrutálnějších trestných činů. Pro dokreslení situace byl 
tentýž rozbor proveden dále u mravnostní kriminality, majetkové a hospodářské.  
U mravnostní kriminality taktéž, i když ne tak prudce jako o celkové, dochází 
k trvalému poklesu podílu počtu pachatelů z řad nezletilých i mladistvých 
k celkovému počtu pachatelů této kriminality. U majetkové kriminality je situace 
ještě příznivější. Podíl počtu pachatelů nezletilých i mladistvých má strmou 
klesající tendenci. Pouze u hospodářské kriminality, pokud jde o podíl nezletilých 
pachatelů k celkovému počtu pachatelů, zaznamenáváme mírnou vzrůstající 
tendenci. Tato je zapříčiněna zejména tím, že pracujeme s velmi malými 
hodnotami a též tím, že nezletilí inklinují v posledních letech k trestnému 
činu padělání peněz. 

Ze zjištěných ukazatelů lze usuzovat, že jsou poměrně dobře účinná opatření, 
která jsou směrována do řad mládeže. Vliv těchto opatření působí zejména po roce 
1996. K pozastavení prudkého poklesu podílu pachatelů z řad mládeže dochází po 
roce 2004. Jednou z příčin může být i přijetí poměrně „liberálního“ zákona  
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže  
č. 218/2003 Sb. V průběhu tvorby a zejména po přijetí tohoto zákona byla, jak 
v kruzích odborné, tak i laické veřejnosti, diskutována liberálnost tohoto zákona  
a tato skutečnost mohla ve veřejném mínění vytvořit u mladých lidí domněnku 
určité beztrestnosti.  

K fenomenologii kriminality mládeže lze závěrem říci, že účinnost opatření 
přijatých po roce 1989 v České republice, která měla vést k pozitivnímu ovlivnění 
mladé generace v oblasti kriminality a začleňování delikventních jedinců do 
společnosti je účinná. Přijatá opatření svoji pozitivní roli bezesporu sehrála  
a příznivě ovlivnila podíl pachatelů z řad mládeže na kriminalitě. Na této 
skutečnosti nemění nic ani to, že některá opatření, např. zvýšení škody u krádeží 
prostých, jistá liberálnost zákona o soudnictví ve věcech mládeže přispěla 
k umělému snížení kriminality. Tato opatření však nemohla nesporně zcela ovlivnit 
pozitivní vývoj podílu mládeže na kriminalitě. 
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Summary 
The aim of this paper was to confirm or refute the claim in the media that the 

current juveniles commit lot more crime than in the past, they are still more brutal 
and the age of offenders reduces, particularly for the most serious violent crime. 
The next aim was to determine how effective preventive and repressive measures 
in relation to youth crime are. 

By analyzing statistical indicators of criminality was found that the proportion 
of the number of offenders from the juveniles to the number of all offenders in 
overall crime falling steadily. The same is true for violent crime, vice and property 
crime. Only the proportion of the number of economic crimes of young offenders  
to the total number of offenders is rising slightly. It can be summarized that 
catastrophic claims the media has not been confirmed, and that measures taken to 
influence the youth crime after 1990 are sufficiently effective. 

 
Abstrakt 
Integrace mladých lidí do společnosti je složitý proces, který bývá v některých 

případech doprovázen kriminalitou. Často se setkáváme zejména ze strany médií 
s názorem, že současná mládež je kriminálnější než v minulosti, že je stále 
brutálnější a že klesá věk pachatelů mládeže u nejzávažnějších násilných 
trestných činů. Zjistit, zda se tato tvrzení zakládají na pravdě, je cílem tohoto 
příspěvku. Vedlejším cílem je pokusit se nalézt odpověď na otázku, zda kontrola 
kriminality mládeže, zejména její preventivní strategie, jsou účinné či nikoli. 

 
Summary 
Integration of young people into society is a complicated process that is in 

some cases accompanied by crime. We often meet on the part of the media 
especially with the view that the current juveniles are more criminal than in the 
past, that they are still more brutal and that the age of youth offenders decreases 
with the most serious violent crimes. To determine, whether these claims are 
based on the truth, is the aim of this paper. The next aim is to try to find an answer 
to the question whether the control youth crime, particularly its preventive 
strategies are effective or not. 
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SYTUACJA KRYZYSOWA W EDUKACJI 
 
 

W zasadzie wszyscy, którzy zajmują się problemami współczesnej edukacji, 
dostrzegają w jej funkcjonowaniu wiele nieprawidłowości. Oceny w tej kwestii 
bywają różne, od dość wyważonych, aż do bardzo skrajnych, w znaczeniu 
negatywnym. Z pewnością, z dzisiejszą edukacją nie jest dobrze, ale czy jest aż na 
tyle źle, żeby mówić o sytuacji kryzysowej, czy wręcz o kryzysie w edukacji? Moim 
zdaniem, bez głębokiej analizy sytuacji w tej dziedzinie nie można jednoznacznie 
stwierdzić, że tak jest, chociaż „gołym okiem” widać, że nurtuje ją wiele problemów, 
często bardzo istotnych i zarazem trudnych do rozwiązania. Dotyczą one 
praktycznie wszystkich szczebli edukacji i różnych jej sfer. Świadczą o tym różne 
fakty i zjawiska. Czy nie jest jednym z nich chociażby taki fakt, że w światowym 
rankingu szkół wyższych, nasz najlepszy uniwersytet tj. Uniwersytet Jagielloński 
został usytuowany na około 450 pozycji? Można mieć różne zastrzeżenia, co do 
kryteriów stosowanych w tych rankingach, ale faktu tego nie można jednak 
lekceważyć, musi on dawać i z pewnością daje wiele do myślenia w kwestii 
poziomu kształcenia w naszych uniwersytetach, a tym bardziej w innych szkołach 
wyższych. 

W dalszych rozważaniach wskażę na wiele mankamentów i problemów,  
z jakimi zmaga się współcześnie nasza polska edukacja, aby w konsekwencji 
można było spróbować odpowiedzieć, czy w tej sytuacji występuje zagrożenie 
bezpieczeństwa edukacyjnego, a tym samym, czy mamy do czynienia z sytuacją 
kryzysową w edukacji. Wcześniej jednak trzeba odnieść się do znaczenia terminów 
„kryzys” i „sytuacja kryzysowa”. 

Termin „kryzys” pochodzi od greckiego słowa krisis, gdzie oznacza wybór, 
walkę, zmaganie się, które dokonuje się pod presją czasu. W polskich 
opracowaniach leksykograficznych kryzys w najogólniejszym rozumieniu oznacza 
moment (okres) przełomu, przesilenie, punkt zwrotny w jakimś procesie.

1
  

W odniesieniu do medycyny terminem tym określa się najcięższy, przełomowy 
okres choroby, jej przesilenie.

2
 W ekonomii z kolei przez kryzys rozumie się okres 

załamania gospodarczego.
3
 Termin ten można odnosić do różnych dziedzin życia, 

a więc także i do edukacji. Reasumując, można stwierdzić, że kryzys to określony 
stan, moment, okres w życiu człowieka (jego zdrowiu, sytuacji materialnej, 
przysługujących mu prawach i swobodach konstytucyjnych itp.), funkcjonowaniu 
grupy społecznej, organizacji, danej dziedziny życia, gospodarki, kultury czy 
środowiska, charakteryzujący się zagrożeniem ich bytu i normalnej działalności 
(realizacji podstawowych interesów, celów i zadań). Stan (moment) ten określa się  
jako przełomowy, rozstrzygający, stanowiący punkt zwrotny w przebiegu danego 
zjawiska, procesu czy zdarzenia, prowadzący w rezultacie do zmiany na lepsze lub 

                                                 
1
 Zob. M. Kopczewski, Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce, Politechnika Koszalińska. Koszalin 
2011, s.18 oraz W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. IV, Wiedza 
Powszechna. Warszawa 1968, s. 417 

2
 Mały słownik języka polskiego, PWN. Warszawa 1993, s. 362 

3
 Ibidem 
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gorsze. Natomiast przez zagrożenie rozumie się nagłe lub przewidziane zdarzenie, 
wywołane siłami natury lub spowodowane działalnością człowieka, powodujące 
niebezpieczeństwo dla życia ludzi, mienia, środowiska lub dziedzictwa 
kulturowego, które to w zależności od rozmiaru i charakteru, wywołuje 
bezpośrednio kryzys lub może prowadzić do jego wystąpienia.

4.
 

Krótkiego chociażby wyjaśnienia wymaga również termin „sytuacja 
kryzysowa”. Według Małego słownika języka polskiego przez sytuację kryzysową 
należy rozumieć „zespół okoliczności, położenie, w jakim się kto znajduje, ogół 
warunków, w których się coś dzieje, coś się rozwija”.

5
 Jest to ciężka, przykra 

sytuacja, sytuacja bez wyjścia.
6
 Sytuacją kryzysową nazywa się też złą sytuację  

w jakiejś dziedzinie, zazwyczaj długotrwałą i bardzo trudną do przezwyciężenia. 
Stanowi  następstwo zagrożenia i prowadzi w konsekwencji do poważnego 
zakłócenia w funkcjonowaniu instytucji publicznych, ale nie w takim stopniu, aby 
uzasadnione było wprowadzenie któregokolwiek ze stanów nadzwyczajnych.

7
 

Dokonane w Polsce, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, zmiany ustrojowe wymusiły również konieczność reformowania 
edukacji. Objęto nim wszystkie jej poziomy, od wychowania przedszkolnego 
poczynając, a na szkołach wyższych kończąc. Jednak mimo upływu ponad 
dwudziestu lat od tego czasu odnosi się wrażenie, że edukacja dalej nie nadąża za 
dokonanymi zmianami, zwłaszcza w zakresie gospodarczym. Zauważalny jest 
wyraźny rozdźwięk między tym co czynią w zakresie przygotowania do życia 
swoich absolwentów różne typy szkół a oczekiwaniami rynku pracy. Na tym tle 
zrodziło się nawet określenie, że  nasze szkoły wyższe, to fabryki produkujące 
bezrobotnych. Nie ma praktycznie większej współpracy między poszczególnymi 
dziedzinami gospodarki a szkolnictwem. Trudności ekonomiczne powodują,  
że absolwenci uczelni politechnicznych, mają ograniczony dostęp do 
najnowocześniejszych technologii, często spotykają się z nimi dopiero w pracy 
zawodowej, co nie jest sytuacją normalną. Student bowiem w czasie studiów 
powinien spotykać się z prototypami rozmaitego sprzętu i urządzeń technicznych, 
charakterystycznego dla swojej specjalności, prowadzić badania nad ich 
funkcjonalnością, a po ich ukończeniu powinien być pionierem we wdrażaniu tych 
nowości w odpowiednich zakładach przemysłowych. 

Trudności ekonomiczne dotykają nie tylko szkolnictwo politechniczne, ale 
także wszystkie inne szkoły, w tym uniwersytety. Konieczność poprawy tej sytuacji 
spowodowała nadmierny rozrost studiów niestacjonarnych. W szkolnictwie 
niepublicznym pozostało już niewiele szkół, które prowadzą jeszcze studia 
stacjonarne. Znaczenia tego faktu dla rezultatów kształcenia nie ma potrzeby 
uzasadniać.  

Z pewnością wielkim osiągnięciem demokracji jest to, że szkoła wyższa stała 
się dostępna praktycznie dla każdego, kto wyraża chęć studiowania. Współczynnik 
skolaryzacji w odniesieniu do szkoły wyższej wynosi obecnie ok. 50%, co oznacza, 
że połowa absolwentów szkół średnich podejmuje naukę w szkole wyższej. Jest to 
w porównaniu do poprzedniej epoki skok cywilizacyjny, ale nie ma nic za darmo. 
Niestety dobre wskaźniki ilościowe w tym przypadku, nie przenoszą się na jakość. 

                                                 
4
 M. Kopczewski, op. cit., s. 34 

5
 Mały..., op. cit., s. 900 

6
 Ibidem 

7
 M. Kopczewski, op. cit., s. 30 
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To, że przybyło i wciąż przybywa nam ludzi z dyplomem szkoły wyższej, nie 
oznacza wcale, że są oni dobrze wykształceni. Często słyszy się opinie, wyrażane 
nawet przez ludzi nauki, że obecny dyplom szkoły wyższej jest porównywalny  
z dyplomem maturalnym przedwojennej szkoły średniej. Ostatnio pogląd taki 
wyraził ks. prof. Heller w jednym z programów telewizyjnych. 

Generalnie słabo oceniani są obecni maturzyści, spośród których rekrutują się 
przyszli studenci, co w połączeniu z niżem demograficznym i nadmiernym 
rozrostem niepublicznych szkół wyższych powoduje wytworzenie się wręcz 
nienormalnej sytuacji, kiedy to nie student walczy o uczelnię, ale uczenie walczą  
o studenta. Dotyczy to także publicznych szkół wyższych, a nawet uniwersytetów. 
Sytuacja taka powoduje, że młodzież podejmująca naukę w szkołach wyższych 
charakteryzuje się niskimi kompetencjami do studiowania. Prof. Jan Hartman 
twierdzi, że obecni studenci nie potrafią poprawnie pisać. Ujmuje to  
w następujących słowach: „Oprócz półanalfabetów, mamy jednak wśród studentów 
analfabetów prawdziwych. Jest ich z pewnością nie mniej niż 10%. Osoby te 
zdolne są jedynie zapisać ciąg kulfonów, nie układających się w zdania, ze 
szczątkową strukturą gramatyczną, bez wielkich liter i kropek, bez podmiotów  
i orzeczeń, bez sensu”.

8
 Są to – według niego – posiadacze zarówno starych, jak  

i nowych matur. Wielu z nich charakteryzuje niski poziom umiejętności czytania ze 
zrozumieniem. Nie lepiej jest również z umiejętnością poprawnego mówienia. Jest 
to być może trochę przerysowany obraz dzisiejszego studenta, ale nie jest z 
pewnością całkowicie fałszywy. Sam spotykałem się z podobnymi, choć 
wyjątkowymi przypadkami takich studentów w niepublicznych szkołach wyższych.

9
 

Prof. M.W. Orłowski porównując polskich i amerykańskich studentów 
stwierdza, że większość polskich studentów jest mało aktywna, przedsiębiorcza  
i samodzielna, co przekłada się na niski wskaźnik nowatorskich rozwiązań 
funkcjonujących na globalnym rynku. Jest to – jego zdaniem – spowodowane 
brakiem innowacyjności studentów, polegającej na szukaniu przełomów 
technologicznych, kształceniu wyobraźni, krytycznego myślenia, odpowiedzialności 
i podejmowania ryzyka. Podobną  opinie o polskich studentach wyraził prof. Tom 
Bramorski pracujący w USA, ale przyjeżdżający od czasu do czasu na wykłady do 
Polski. Twierdzi on, że główną różnicą między studentem polskim i amerykańskim 
jest bierność naszych studentów i trudność we włączaniu ich do dyskusji.

10
 Wynika 

to najprawdopodobniej m.in. z ich niskiego poziomu wiedzy i słabego 
przygotowywania się do zajęć, zwłaszcza do wykładów. 

Na słabe przygotowanie maturzystów do studiowania w szkole wyższej 
wskazuje również R. Stępień, który twierdzi, że na ogół nie potrafią oni uczyć się 
samodzielnie, dość powierzchownie orientują się w swoich mocnych i słabych 
stronach osobowości, a niekiedy nie posiadają konkretnych zainteresowań, 
charakteryzuje ich niski poziom umiejętności wyrażania swoich myśli w formie 
pisemnej, a czasie studiów nie przejawiają niezbędnej współcześnie kreatywności i 

                                                 
8
 Podaję za: A. Karpińska, Uczelnie wyższe – spadkobiercami niepowodzeń szkolnych, (w:) Jakość 
Kształcenia akademickiego w świecie mobilności i ryzyka, red. H. Kwiatkowska, R. Stępień, Akademia 
Humanistyczna im. A. Gieysztora. Pułtusk 2011, s. 168 

9
 M. Kopczewski, L. Pawelec, Edukacja równościowa – edukacja wolna od dyskryminacji, (w:) Edukacja 
dla bezpieczeństwa, nr 3/2012 (16). Poznań 2012, s. 130 

10
 Podaję za: J. Poczęsna, Jakość kształcenia inżynierów w świetle wdrażania postulatów deklaracji 
bolońskiej, (w:), Jakość kształcenia..., op. cit., s. 65 
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pomysłowości w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.
11

 S.M. Kwiatkowski 
wskazuje ponadto na słabe przygotowanie maturzystów w zakresie nauk 
ścisłych.

12 

Niski poziom przygotowania maturzystów jest jednym z najważniejszych 
czynników determinujących jakość kształcenia w szkole wyższej, ale nie jedynym. 
Istotną rolę w tym względzie odgrywa odrywa organizacja studiów, warunki  
w jakich one przebiegają oraz profesjonalizm nauczycieli akademickich. Chodzi  
o to, aby przygotować studentów do oczekiwań pracodawców (czego w pełni nie 
da się chyba nigdy osiągnąć), na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. 
Obecnie absolwent szkoły wyższej jest „towarem”, który świadczy o jego 
macierzystej uczelni, która to powinna dbać o przygotowanie poszukiwanych na 
rynku pracy specjalistów i interesować się losami swoich absolwentów. Dlatego  
też istotne jest tworzenie programów kształcenia pozwalających studentom 
osiągać kwalifikacje zawarte w standardach kształcenia, zgodnie z kierunkiem  
i specjalnością studiów oraz wymaganiami pracodawców. Chodzi zatem nie tylko  
o formalne kwalifikacje, ale także o przygotowanie absolwentów do zatrudnienia,  
a to wymaga nabycia wielu umiejętności o charakterze praktycznym oraz wiązania 
teorii z praktyką. 

Z badań przeprowadzonych w trzech politechnikach (poznańskiej, śląskiej  
i szczecińskiej) wynika, że dla 67,7% badanych doświadczenie zawodowe  
i umiejętność wiązania treści z najnowszymi badaniami i zastosowaniami 
praktycznymi jest obca. Mówi się wręcz o zbyt teoretycznym przygotowaniu 
absolwentów, nie potrafiących reagować na potrzeby gospodarki i rynku pracy.

13
  

Z kolei K. Denek zauważa, że szkoły zamiast dążyć do dobrego wykształcenia 
swoich absolwentów, ograniczają się tylko do ich kształcenia. Jego zdaniem, 
również uniwersytety nie zawsze dobrze przygotowują do pracy, chociaż formalnie 
dają uprawnienia do jej podjęcia. Przyczyny niezadawalającej jakości pracy 
uniwersytetu tkwią zarówno w nim samym, jaki i poza nim. Te drugie, to przede 
wszystkim niski poziom absolwentów szkół średnich. Natomiast do przyczyn 
leżących po stronie uniwersytetu zalicza: 

- przestarzały system zarządzania; 
- niedostosowanie programów studiów do wyzwań społeczeństwa wiedzy  

i rynku pracy; 
- niskie umiędzynarodowienie badań naukowych i kształcenia; 
- brak jedności badań i dydaktyki ; 
- wprowadzanie zmian w programie studiów, podyktowane aktualną sytuacją 

kadrową; 
- powierzanie prowadzenia wykładów osobom, które nie mają ku temu 

właściwych kompetencji; 
- serwowanie zdezaktualizowanych treści dydaktycznych; 
- zwiększanie liczby studentów w grupach ćwiczeniowych; 

                                                 
11

 R. Stępień, Ukierunkowanie na studenta w dydaktyce uniwersyteckiej jako warunek jakości 
kształcenia, (w:) Jakość kształcenia..., op. cit., s. 154-155 

12
 S.M. Kwiatkowski, Jakość kształcenia a Krajowe Ramy Kwalifikacji, (w:) Jakość kształcenia.., op. cit., 
s. 39 

13
 J. Poczęsna, op. cit., s. 67 
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- zmniejszanie liczby godzin na seminaria licencjackie i magisterskie oraz 
przedmioty, które tworzą kanon studiów itp.

14
 

O uniwersytecie wysokiej jakości można mówić – jego zdaniem – wtedy, gdy 
wszystkie obszary jego działania: badania naukowe, kształcenie i zarządzanie 
uczelnią sprawnie funkcjonują. Nie można jednak uniwersytetu ukierunkowywać na 
wąski praktycyzm, gdyż przeczy to istocie uniwersytetu.

15
 

Kształcenie uniwersyteckie musi sprostać zatem nie tylko coraz wyższym 
wymaganiom rynku, ale również indywidualnym potrzebom studentów.

16
 

Trochę inny zestaw czynników warunkujących ryzyko niskiej jakości 
kształcenia akademickiego wymienia S. Jarmoszko. Zalicza do nich : 

- niski poziom zdolności poznawczych studentów; 
- słabą motywację poznawczą i niedorozwój zainteresowań edukacyjnych 

studentów; 
- niewłaściwy dobór metod i przebieg procesu kształcenia; 
- niesprzyjające warunki materialno- i sytuacyjne procesu studiów 

(przepełnione sale, konieczność przemieszczania się itd.); 
- nieefektywną stymulację i sterowanie samokształceniem; 
- niskie kompetencje dydaktyczne i moralne wykładowców; 
- zakłócenia procesu kontroli egzekwowania wyników kształcenia.

17
 

Natomiast H. Kwiatkowska do przykładowych wyznaczników jakości 
kształcenia akademickiego zalicza: 

- przewartościowanie ilości dydaktyki na rzecz nauki, 
- wprowadzanie studenta w obszar kultury symbolicznej (przywrócenie rangi 

humanistyki itp.), 
- większą troska o język.

18
 

Jej zdaniem, obecna dydaktyka akademicka zbliża się niebezpiecznie do 
dydaktyki szkolnej. W uczelniach udostępniana jest wiedza, a nie nauka. Student 
obciążony coraz większą liczbą godzin dydaktycznych nie ma czasu na 
rzeczywiste studiowanie, uczestnictwo w badaniach naukowych, czy w zajęciach 
na innych kierunkach studiów. Dążenie do uzawodowienia kształcenia 
akademickiego (w tym także uniwersyteckiego) prowadzi do degradacji 
humanistycznej oferty uniwersytetów, a nawet do dehumanizacji studentów. Istotną 
rolę w edukacji uniwersyteckiej powinien odgrywać również język. Jego 
wulgaryzacja i obsceniczność w obecnych czasach jest przerażająca, a przecież 
jest on rzeźbiarzem naszego wewnętrznego świata myśli i uczuć. Jeśli jest 
brutalny, „to(…) brutalizuje zachowania, zuboża relacje społeczne, pustoszy naszą 
wrażliwość, w rezultacie zaświadcza o tym, kim jesteśmy”.

19
 

Jakość kształcenia w szkole wyższej zależy w dużym stopniu również od 
nauczycieli akademickich, co już częściowo wcześniej sygnalizowałem. 
Tymczasem sytuacja w tej kwestii nie przedstawia się również najlepiej. Przede 

                                                 
14

  K. Denek, Podnieść jakość pracy uniwersytetu, (w:) Jakość kształcenia..., op. cit., s. 98 
15

 Ibidem, s. 93 
16

 K. Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI 
wieku, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Poznań 2011, s. 93 

17
 S. Jarmoszko, Kategorie ryzyka w przestrzeni kształcenia akademickiego, (w:) Jakość kształcenia..., 
op. cit., s. 134-135 

18
 H. Kwiatkowska, Jakość kształcenia – ale jaka?, (w:) Jakość kształcenia..., op. cit., s. 88-89 

19
 Ibidem, s. 90 
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wszystkim sprawa zaczyna się od tego, że nauczycielami akademickimi zostają nie 
koniecznie najlepsi absolwenci, a jeśli nawet zostają, to w poszukiwaniu lepszych 
warunków pracy często wyjeżdżają za granicę i nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle 
będą chcieli wrócić do Polski. Natomiast od tych, którzy podejmują pracę w uczelni 
rzadko wymaga się przygotowania pedagogicznego, co niewątpliwie wpływa na 
jakość ich pracy ze studentami. Ponadto niskie wynagrodzenie za pracę zmusza 
ich do zabiegania o jak największą liczbę godzin dydaktycznych, albo nawet do 
podejmowania pracy na drugim etacie. Taka sytuacja, wcale nie wyjątkowa, 
skutkuje nie tylko gorszym przygotowaniem się do zajęć dydaktycznych  
i przemęczeniem, ale również zaniedbywaniem własnego rozwoju naukowego. 
Praca na drugim etacie stała się niemal normą w przypadku kadry profesorskiej, a 
niekiedy równocześnie  jeszcze i na godzinach zleconych. Wynika to z niskich 
zarobków oraz nakładów na pracę naukową. Mimo tego, wielu nauczycieli traktuje 
zajęcia dydaktyczne jako coś mniej ważnego od badań naukowych, a tym samym 
nie przygotowuje się do nich solidnie. Niektórzy nauczyciele akademiccy 
świadomie obniżają wymogi zaliczeń i egzaminów, aby być dobrze ocenionym  
w ankietach ewaluacyjnych przez studentów lub po prostu nie utrudniać sobie 
pracy. Egzaminowanie w obecnej rzeczywistości staje się problemem samym  
w sobie, oddziaływującym istotnie na jakość kształcenia. Konieczność 
prowadzenia egzaminów z bardzo licznymi grupami studentów powoduje całkowite 
odejście od egzaminów ustnych i zastąpienie ich przez testy, które stały się 
dominującym sposobem egzaminowania na wszystkich etapach edukacji  
(z wyjątkiem edukacji wczesnoszkolnej), ale nie są one na ogół dobrze oceniane 
przez teoretyków edukacji. K. Denek twierdzi wręcz, że obecnie stosowane testy 
maturalne niszczą edukację.

20
 

Wielu nauczycieli akademickich jeszcze w dalszym ciągu pełni rolę 
przekaźnika informacji, gdy tymczasem powinni być kompetentnymi i życzliwymi 
przewodnikami studentów po świecie wiedzy i wartości, bezstronnymi 
interpretatorami  i sprawiedliwie oceniającymi ich postępy w nauce, kształtującymi 
ich kulturę intelektualną i szczególnie pożądane dla człowieka z wyższym 
wykształceniem wartości osobowe.

21
 

Podobna sytuacja występuje również na niższych szczeblach edukacji, gdzie 
także kładzie się nacisk na przekaz wiedzy, a nie na gruntowną jej analizę  
i interpretację, zaniedbuje się rozwój logicznego myślenia, kształcenie charakteru 
oraz sprawnego i zrozumiałego wyrażania wiadomości. W rezultacie tego uczniom 
brakuje narzędzi do umiejętnego zdobywania kanonu wiedzy ogólnej, a tym 
samym także narzędzi do poznawania i rozumienia problemów współczesnego 
świata, co stanowi istotną przyczynę trudności oraz niechęci do uczenia się  
i w dalszej kolejności do studiowania w szkole wyższej.

22
 

Reformy edukacji na szczeblu podstawowym, zwłaszcza edukacji 
wczesnoszkolnej, stwarzają szanse na poprawę jakości kształcenia i wychowania 
na tym etapie rozwoju dziecka oraz przyczyniają się do jej podniesienia na 
wyższych poziomach kształcenia. Ich rezultaty nie są jednak w pełni zgodne  
z oczekiwaniami decydentów. Z dużymi oporami wdrażana jest np. ocena opisowa. 
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 K. Denek, Podnieść jakość..., op. cit., s. 96 
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 K. Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI 
wieku, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Poznań 2011, s. 115 
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 G. Koć-Seniuch, Dyskurs akademicki a jakość kształcenia, (w:) Jakość kształcenia..., op. cit., s. 111 
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Marginalnie traktowana jest edukacja artystyczna. Wiele wątpliwości budzą 
kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wychowania 
fizycznego i zdrowotnego. 

 
Podsumowanie 
Poczynione wyżej analizy skłaniają do postawienia pytania, czy obecną 

sytuację w edukacji można nazwać kryzysową? Wydaje się, że raczej nie, choć  
z pewnością jest to sytuacja trudna, zagrażająca w jakimś stopniu bezpieczeństwu 
edukacyjnemu naszych obywateli. Nie stwarza wprawdzie zagrożenia życia,  
nie ma gwałtownego charakteru i nie daje natychmiastowych skutków ubocznych, 
ale jej konsekwencje będą bardzo kosztowne społecznie w przyszłości. Dlatego  
też potrzebne są działania państwa o charakterze strategicznym, gdyż mimo 
formalnie posiadanych wysokich wskaźników wykształcenia wyższego 
społeczeństwa, możemy stać się europejczykami drugiej kategorii. 

 
Streszczenie 
W dobie globalizacyjnych przemian rozpatrywanych w różnych dziedzinach, 

również edukację nurtuje wiele problemów dotyczących zarówno treści jak i jakości 
ksztalcenia. Artykuł jest próbą odpowiadzi na zasadnicze pytanie: Z pewnością,  
z dzisiejszą edukacją nie jest dobrze, ale czy jest aż na tyle źle, żeby mówić  
o sytuacji kryzysowej, czy wręcz o kryzysie w edukacji? Moim zdaniem, bez 
głębokiej analizy sytuacji w tej dziedzinie nie można jednoznacznie stwierdzić, że 
tak jest, chociaż „gołym okiem” widać, że nurtuje ją wiele problemów, często 
bardzo istotnych i zarazem trudnych do rozwiązania. Dotyczą one praktycznie 
wszystkich szczebli edukacji i różnych jej sfer. Świadczą o tym różne fakty  
i zjawiska. Dlatego wskazano na wiele mankamentów i problemów, z jakimi zmaga 
się współcześnie nasza polska edukacja, aby w konsekwencji można było 
spróbować odpowiedzieć, czy w tej sytuacji występuje zagrożenie bezpieczeństwa 
edukacyjnego, a tym samym, czy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową  
w edukacji.  
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Iwona ISKIERKA 
Politechnika Częstochowska 

 
LIFELONG LEARNING (LLL) A  KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W POLSCE 

 
 
Wstęp 
Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 jest 

dokumentem zawierającym najistotniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Dokument ten znajduje się 
na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA.

1
  

W dokumencie szczególną uwagę zwrócono na wizję i misję rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Uwzględniono w niej strategie  
i scenariusze rozwojowe wynikające z wiarygodnych i metodycznych badań 
szeroko rozumianych problemów społecznych dotyczących dzieci, młodzieży, 
dorosłych oraz seniorów. Należy podkreślić, iż w omawianej strategii uwzględniono 
możliwość wykorzystania wiedzy oraz kontynuacji jej zdobywania w myśl zasady 
nauki przez całe życie (kształcenie ustawiczne) – dotyczy to zarówno dorosłych jak 
i seniorów.  

Kolejnym dokumentem, który zawiera omówienie zagadnień dotyczących 
europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie, europejskich ram kwalifikacji 
oraz dotyczy działań w zakresie uczenia się przez całe życie w Polsce do roku 
2020 jest dokument Perspektywa uczenia się przez całe życie na stronie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2
 

Treść dokumentu uwzględnia zobowiązania wynikające z ustanowienia 
europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie (lifelong learning), w tym 
europejskich ram kwalifikacji oraz specyficzne dla naszego kraju uwarunkowania 
wymienione w opracowanej diagnozie.  

 
Kształcenie ustawiczne w Polsce 
Współczesna idea uczenia się przez całe życie nawiązuje do wcześniej 

opracowanych definicji kształcenia ustawicznego. Zgodnie z dokumentem 
„Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010”

3
 przyjętym przez Radę 

Ministrów w dniu 8 lipca 2003 r. Kształcenie ustawiczne to kompleks procesów 
oświatowych: formalnych, nieformalnych i incydentalnych, które niezależnie od 
treści, poziomu i metod umożliwiają uzupełnianie wykształcenia w formach 
szkolnych i pozaszkolnych, dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, 
wzbogacają wiedzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy 
zawód, zmieniają swoje postawy. W ustawie o systemie oświaty

4
 definiuje się 
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kształcenie ustawiczne jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Okazuje 
się, iż w dotychczasowej praktyce edukacyjnej dominuje kształcenie formalne 
zgodne z definicją: „Kształcenie formalne – system kształcenia oparty na stałych 
pod względem czasu i treści nauki formach (klasy, stopnie, szkoły, programy 
i podręczniki), prowadzący od nauczania początkowego do uniwersytetu  
i włączający - obok kursów wykształcenia ogólnego - wiele programów specjalnych 
oraz instytucji stacjonarnego kształcenia technicznego i zawodowego.”

5
 

Zgodnie z tą definicją kształcenie ustawiczne w Polsce nie jest tożsame  
z pojęciem kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej, rozumiane jako 
kształcenie przez całe życie (ang. lifelong learning). Kształcenie ustawiczne  
w Polsce regulują następujące akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty,

6
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy,
7
 Kodeks pracy. Zadania edukacji ustawicznej określone 

są również   w dokumentach rządowych oraz dokumentach Unii Europejskiej. 
Dokumenty rządowe obejmują takie dokumenty jak: Strategia rozwoju kształcenia 
ustawicznego do roku 2010, Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007–2013, 
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013

8
 – zadania zawarte w tym planie 

dotyczące edukacji są realizowane za pomocą Programu Operacyjnego 
"Wykształcenie i kompetencje". Dokumenty Unii Europejskiej to: Deklaracja 
Kopenhaska, która została przyjęta przez ministrów ds. kształcenia zawodowego  
i szkoleń państw UE oraz Komisję Europejską w Kopenhadze w 2002 roku. 
Deklaracja ta dotyczy wzmocnienia współpracy europejskiej w dziedzinie 
kształcenia zawodowego i szkoleń poprzez tworzenie "Europy Wiedzy" oraz 
zapewnienie powszechności dostępu do rynku pracy.

9
  

Kolejne określenie kształcenia ustawicznego zawarto w raporcie Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu pod nazwą Modernizacja kształcenia ustawicznego  
i kształcenia dorosłych w Polsce, jako integralnych części uczenia się przez całe 
życie.

10
 

W dokumencie tym szkolenie ustawiczne jest określane jako "kompleks 
procesów oświatowych (formalnych, nieformalnych i incydentalnych), które 
niezależnie od treści, poziomu i metod umożliwiają uzupełnienie wykształcenia  
w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje 
zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają 
nowy zawód, zmieniają swoje postawy".

11
 

11 stycznia 2012 roku Minister  Edukacji Narodowej podpisał nowe 
rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

12
 

                                                 
5
 W. Okoń, Słownik pedagogiczny. PWN. Warszawa, 1992 

6
 Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami 

7
 Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami 

8
 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/ (pobrano 29.01.2013 r.) 

9
 http://nauczyciel.wsipnet.pl/oswiata/arts.php?dz=5&nid=2165&r=22 (pobrano 29.01.2013 r.) 

10
 http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=348%3Amodernizacja-kszta 
cenia-ustawicznego&catid=58%3Aksztacenie-dorosych&Itemid=83 (pobrano 29.01.2013 r.) 

11
 http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=346%3Astrategia-rozwoju-k 
sztacenia-ustawicznego-do-2010-roku-&catid=58%3Aksztacenie-dorosych&Itemid=83 (pobrano 
29.01.2013 r.) 

12
 Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 186 
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Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenia: Ministra Edukacji i Nauki z dnia  
3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,

13
  

oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych 
placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia 
praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia 
zawodowego.

14
 Rozporządzenie to stanowi kolejny element zmiany systemu 

kształcenia zawodowego i ustawicznego. Określa ono przede wszystkim nowe 
rodzaje form pozaszkolnych prowadzących kształcenie ustawiczne oraz warunki, 
organizację i tryb prowadzenia w nich kształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem 
wykaz pozaszkolnych form kształcenia obejmuje: kursy prowadzone w oparciu  
o podstawę programową kształcenia w zawodach, kwalifikacyjny kurs zawodowy,  
kurs umiejętności zawodowych, turnus dokształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników; kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów  
i specjalności na potrzeby rynku pracy, w tym także prowadzone we współpracy  
z urzędami pracy; kursy kompetencji ogólnych, prowadzone według programu 
nauczania uwzględniającego wybraną część podstawy programowej kształcenia 
ogólnego. Zgodnie z zasadami określonymi z rozporządzeniu nowe rodzaje  
form pozaszkolnych można było wprowadzić od 1 września 2012 r. W przepisie 
przejściowym wskazano, że podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie 
rozporządzenia kształcenie w formach pozaszkolnych określonych  
w rozporządzeniu

15
 mogą kontynuować prowadzenie tego kształcenia na 

dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r.”
16

 
Wraz z rozwojem technologicznym pojawiła się konieczność zmian w formach 

kształcenia ustawicznego. W dniu 16 października 2012 opublikowano 
rozporządzenie

17
 regulujące wykorzystanie Internetu w kształceniu ustawicznym. 

Zgodnie z rozporządzeniem szkoła udostępni uczniowi niezbędne oprogramowanie 
i będzie kontrolować jego postępy. Ponadto rozporządzenie to wprowadza 
wymagania dla podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. Przyjęto m.in., że kadra musi posiadać 
odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. Odpowiednie przeszkolenie należy zapewnić także 
uczestnikom. Zgodnie z przepisami podmioty prowadzące kształcenie  
są zobowiązane do zapewnienia uczniom dostępu do odpowiedniego 
oprogramowania umożliwiającego interakcję między słuchaczami lub uczestnikami 
a osobami prowadzącymi zajęcia. Organizatorzy kształcenia powinni także na 
bieżąco kontrolować postępy słuchaczy i aktywność osób prowadzących zajęcia. 
W znowelizowanym rozporządzeniu określono również możliwości wyboru metod  
i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z rozporządzeniem organizatorzy 
kształcenia mogą sami określać liczbę godzin oraz sposoby prowadzenia zajęć. 
Określono również sposób weryfikacji postępów słuchaczy. Znowelizowane 
przepisy wprowadzają wymóg, by odbywała się ona w sposób tradycyjny – a nie 
przez Internet. Nowe przepisy  obowiązują od 6 listopada 2012 r. 
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 Dz.U. 2006 Nr 31, poz. 216 
14

 Dz.U. 2009 Nr 99, poz. 828 
15
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Perspektywa uczenia się przez całe życie – projekt dokumentu 

strategicznego opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia 
się przez całe życie 

W dokumencie Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 
roku 2013 zawarto następujące stwierdzenia: „Przygotowana przez Rząd RP 
Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 jest 
spójna z kluczowymi dokumentami określającymi strategiczne kierunki rozwoju 
Polski: Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015,

18
 Narodowymi Strategicznymi Ramami 

Odniesienia 2007-2013,
19

 Strategicznym Planem Rządzenia.
20

 Strategia 
uwzględnia priorytety europejskiej polityki w dziedzinie społeczeństwa 
informacyjnego wynikające z założeń Strategii Lizbońskiej oraz inicjatyw «eEurope 
– społeczeństwo informacyjne dla wszystkich» i „i2010 – Europejskie 
społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu  i zatrudnienia”.

21
 

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym 
Krajowych Ram Kwalifikacji, działa na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady 
Ministrów nr 13 z dnia 17 lutego 2010 r. W Zespole współpracują: Ministerstwo 
Edukacji Narodowej - koordynacja polityki uczenia się przez całe życie, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – koordynacja Krajowych Ram 
Kwalifikacji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Zespół ten przyjął i skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 
społecznych dokument „Perspektywa uczenia się przez całe życie” na posiedzeniu 
4 lutego 2011.

22
  Dokument ten zawiera następujące rozdziały: Powody tworzenia 

„Perspektywy”, Uczenie się na kolejnych etapach życia i kariery – diagnoza  
i prognoza, Przesłanki do działania – cel strategiczny, Cele operacyjne i kierunki 
interwencji oraz System wdrażania i monitorowania. W dokumencie znajduje się 
również zestaw załączników. Są to między innymi: Wspólne ramy działań na rzecz 
uczenia się przez całe życie w strategiach rozwoju, Wykaz zobowiązań 
wynikających z ustanowienia europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie, 
słownik pojęć polityki na rzecz uczenia się przez całe życie. Na szczególną uwagę 
zasługuje uzasadnienie potrzeby przeorientowania modelu kariery edukacyjnej  
i zawodowej. Zwrócono uwagę, że tradycyjny model kariery edukacyjnej  
i zawodowej polega na intensywnym uczeniu się formalnym w latach młodości,  
w tym zdobyciu kwalifikacji zawodowych oraz na możliwie najdłuższym utrzymaniu 
zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. W związku z szybkim rozwojem 
gospodarczym i społecznym, wzrostem mobilności osób uczących się  
i pracujących oraz z procesem starzenia się społeczeństwa zaistniała konieczność 
zmiany takiego modelu kariery w całości – od pierwszych do ostatnich lat życia. 

                                                 
18
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19
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20
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Okazuje iż, na etapie dorosłego życia, po wejściu na rynek pracy, niezbędne jest 
stałe doskonalenie kluczowych kompetencji oraz kompetencji profesjonalnych  
w taki sposób, by być gotowym do reorientacji zawodowej, nawet pod koniec 
aktywności na rynku pracy. Ogromną rolę odgrywają tutaj możliwości uczenia się 
poza systemem edukacji formalnej. Systemy kształcenia i szkolenia powinny 
reorientować się na ściślejszą współpracę ze środowiskiem pracy oraz  
w większym stopniu uwzględniać rolę uczenia się innego niż formalne. Uczenie się 
seniorów to ważne zagadnienie w modelu kariery edukacyjnej. W związku  
z trwałym zwiększeniem liczby starszych osób w społeczeństwie bardzo ważne jest 
zachęcanie i wspieranie seniorów w utrzymaniu aktywności zawodowej  
i społecznej możliwie jak najdłużej. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na 
uczących się seniorów. Uczący się seniorzy mogą łatwiej zaspokajać potrzebę 
utrzymania kontaktów społecznych oraz uczestnictwa w życiu gospodarczym  
i społecznym. 

W latach 2000-2002, w dokumentach Komisji Europejskiej i Rady Unii 
Europejskiej wypracowanie zostały zasady stanowiące podstawę tworzenia 
europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie (lifelong learning – w skrócie 
LLL). Określono również główne cele tworzenia europejskiego obszaru LLL. Cele 
te obejmują: ułatwienie swobodnego przepływu osób uczących się i pracujących, 
ułatwianie przenoszenia kwalifikacji oraz ich odnawiania i doskonalenia, 
promowanie kreatywności i innowacyjności, przyczynianie się do wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia. W obszarze europejskiego LLL wyznaczono kilka 
podstawowych zasad: pierwsza dotyczy szerokiego podejścia do uczenia się 
(lifewide learning), zasada ta polega na docenieniu różnych form uczenia się – nie 
tylko uczenia się formalnego, ale także pozaformalnego i nieformalnego. Zwrócono 
uwagę, iż najlepsze efekty przynosi łączenie możliwości jakie dają różne formy 
uczenia się. Następna zasada dotyczy uczenia się wszystkich. W zasadzie tej 
uczenie się, jako ważny składnik aktywności życiowej, dotyczy nie tylko uczniów, 
studentów i słuchaczy kursów. Dotyczy także osób, które nie były w centrum 
zainteresowania tradycyjnej polityki edukacyjnej, tj. osób pracujących, osób 
nieaktywnych zawodowo, seniorów, a także małych dzieci, które w pierwszych 
latach życia uczą się najintensywniej. Zasada trzecia to tzw. partnerstwo na rzecz 
LLL. Jest to uznanie, że uczenie się dotyczy wszystkich oraz wymaga partnerskiej 
współpracy wielu podmiotów. Administracja publiczna (rządowa i samorządowa), 
pracodawcy, pracobiorcy i ich organizacje oraz inne organizacje obywatelskie  
mają wpływ na upowszechnianie uczenia się innego niż formalne, które  
w nowoczesnych społeczeństwach stanowi największy obszar uczenia się. Zasada 
szósta to postawienie osoby w centrum polityki LLL. W polityce LLL osoba ucząca 
się, a nie instytucja lub system, jest głównym odniesieniem. Kształcenie i szkolenie 
dostosowuje się do indywidualnych potrzeb osób uczących się. Okazuje się,  
iż skuteczność tej polityki nie wystarczy mierzyć wskaźnikami dotyczącymi 
instytucji i systemów – należy ją weryfikować używając przede wszystkim 
wskaźników dotyczących osiągnięć osób. 

Lifelong learning (LLL) różni się od kształcenia ustawicznego (zdefiniowanego 
w Polsce jedynie w odniesieniu do instytucji systemu oświaty oraz systemu 
instytucji rynku pracy), a także od uczenia się dorosłych, dotyczy bowiem osób  
w każdym wieku. Pojawiła się więc w Polsce potrzeba zdefiniowania polityki  
na rzecz uczenia się przez całe życie. Dotychczas w Polsce nie zdefiniowano  
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w sposób kompleksowy i spójny polityki na rzecz uczenia się przez całe życie. 
Biorąc pod uwagę zaakceptowane przez Polskę dokumenty Unii Europejskiej, 
związane z ustanowieniem europejskiego obszaru Lifelong learning (w tym 
europejskich ram kwalifikacji), przyjmuje się następującą definicję polityki na rzecz 
uczenia się przez całe życie: „Polityka na rzecz uczenia się przez całe życie: 
polega na promowaniu i wspieraniu dobrej jakości uczenia się w każdym wieku,  
w różnych formach i miejscach oraz na uznawaniu efektów uczenia się  
w systemach kwalifikacji; stawia osoby uczące się w centrum, a miarą jej 
skuteczności są kompetencje i kwalifikacje osób – niezależnie od drogi na jakiej 
zostały osiągnięte; realizowana jest na zasadzie partnerstwa rządu, samorządu 
terytorialnego, pracodawców, pracobiorców i organizacji obywatelskich”. 

 
Podsumowanie 
W świetle przedstawionych rozporządzeń dotyczących zmian w systemie 

edukacji ustawicznej w Polsce oraz polityki na rzecz uczenia się przez całe życie 
zachodzi potrzeba kształtowania takiej polityki, która obejmie kompleksowo 
wszystkie formy uczenia się (formalne, pozaformalne i nieformalne), wszystkie 
okresy w rozwoju człowieka (od najwcześniejszych do najpóźniejszych etapów 
życia) i wszystkie poziomy efektów uczenia się (od najniższych do najwyższych). 
Jednocześnie polityka na rzecz uczenia się przez całe życie będzie ukierunkowana 
na zapewnienie spójności między wszystkimi formami, etapami i poziomami 
uczenia się. W dokumencie „Perspektywa uczenia się przez całe życie” omówiono 
również bariery utrudniające przestawienie systemów edukacji formalnej  
w Polsce zgodnie z wymogami polityki Lifelong learning (LLL). Do barier tych 
zaliczono między innymi: słabość tradycji kształcenia praktycznego i uczenia  
się aktywnego, utrwalone, duże różnice pomiędzy kształceniem ogólnym  
i zawodowym oraz selekcyjny charakter kształcenia zawodowego, rozumiany jako 
grupowanie uczniów „słabszych” (z punktu widzenia wymagań kształcenia typu 
akademickiego), dominacja kierunków społecznych i niski udział kierunków 
ścisłych w strukturze kształcenia, słaba współpraca szkół i uczelni ze środowiskiem 
przedsiębiorców i organizacji społecznych. Współpraca taka powinna skutkować 
uzupełnieniem edukacji teoretycznej o doświadczenie praktyczne i lepszym 
opanowaniem kompetencji kluczowych. 

 
Streszczenie 
W artykule omówiono zagadnienia związane z procesem uczenia się przez 

całe życie. W latach 2000-2002, w dokumentach Komisji Europejskiej i Rady Unii 
Europejskiej wypracowane zostały zasady stanowiące podstawę tworzenia 
europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie (lifelong learning – LLL).  
W Polsce natomiast Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe 
życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, na posiedzeniu 4 lutego 2011 r. przyjął  
i skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych dokument 
„Perspektywa uczenia się przez całe życie”. Dokument ten został stworzony  
aby uświadomić społeczeństwu konieczność oparcia rozwoju gospodarczego  
i społecznego na wiedzy. Uzyskiwane kompetencje i kwalifikacje muszą być stale 
doskonalone, aby umożliwiały osobom w różnym wieku, w różnych okolicznościach 
życiowych, sprostanie wyzwaniom zmieniających się technologii.  
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Summary 
This paper discusses issues related to the process of learning throughout life. 

In 2000-2002, in the documents of the European Commission and the Council  
of the European Union have been working out the principles underlying the 
creation of a European area of lifelong learning (lifelong learning – LLL). In Poland, 
however, the Interministerial Team for lifelong learning, including the National 
Qualifications Framework, at the meeting of February 4, 2011 received and sent for 
inter-ministerial and public consultation document "The prospect of learning 
throughout life". This document was created to raise awareness about the need  
to support economic and social development of the knowledge. Obtained skills  
and qualifications must be continuously improved to enable people of all ages,  
in different circumstances, the challenges of life-changing technology. 
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POSTAWY WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA PODSTAWIE 
OPINII POLSKICH I HOLENDERSKICH STUDENTÓW 

 
 

Szacuje się, że osoby niepełnosprawne stanowią około 15% ogółu ludności  
w Europie.

1
 Niepełnosprawność jawi się zatem jako ważny problem nie tylko 

indywidualny, ale przede wszystkim społeczny, za którego konsekwencje 
odpowiedzialne są całe zbiorowości. Współcześnie transformacji uległ model 
pojmowania niepełnosprawności jako klęski indywidualnej poszczególnych 
jednostek, by zostać zastąpionym przez podejście społeczne, w którym to 
aktywizacji podlega bliższe i dalsze otoczenie osób niepełnosprawnych  
w tworzeniu im godnych i znormalizowanych warunków życia. Takie definiowanie 
samej niepełnosprawności implikuje nie tylko zmiany prawne, polityczne, ale 
wymaga przede wszystkim oddolnych działań ze strony wszystkich członków 
społeczeństwa. Truizmem jest fakt, że osoby niepełnosprawne doświadczają 
różnorodnych ograniczeń i niedogodności spowodowanych dysfunkcją organizmu. 
Niestety dodatkowe utrudnienia nieustannie wytwarzane i podtrzymywane są przez 
pełnosprawną część społeczeństwa opierającą swoje podejście wobec tej grupy 
osób na krzywdzących stereotypach i uprzedzeniach. Powodzenie działań 
związanych  z ideą integracji społecznej polegającej na zespalaniu środowisk ludzi 
zdrowych i niepełnosprawnych w dużej mierze zależy od postaw społeczeństwa 
wobec problemu niepełnosprawności. Ważnym zadaniem w zróżnicowanej 
kulturowo Europie staje się określenie charakteru społecznych reakcji na 
niepełnosprawność. Wdrażanie rozwiązań prawnych ma sens jedynie wtedy, kiedy 
społeczeństwa mentalnie będą gotowe je przyjąć. W tym kontekście szczególnego 
znaczenia nabiera identyfikacja charakteru ustosunkowania się młodych ludzi – 
studentów względem niepełnosprawności, którzy w niedalekiej przyszłości 
poczynią kolejny krok w procesie włączania osób niepełnosprawnych w życie 
społeczne. Uzasadnionym działaniem zdaje się być także rozpoznawanie 
determinantów tych postaw o charakterze kulturowym i politycznym. O ile 
rozwinięte społeczeństwa zachodnie od dawna wiele uwagi poświęcały działaniom 
ułatwiającym osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu społecznym  
o tyle  Polska zdaje się mieć nieco do nadrobienia w tej kwestii.

2
 Na sytuację tę 

składa się nie tylko stan gospodarczy naszego kraju, ale także mocno wpisane  
w świadomość społeczną niewłaściwe przekonania i nietolerancyjne poglądy. To 
właśnie od ludzi młodych zależy, czy będą one transmitowane w kolejnych 

                                                 
1
 Zgodnie z danymi Eurostatu za 2002 r. 44,6 mln osób w grupie wiekowej 16-64, tzn. jedna szósta 
(15,7 %) obywateli, stwierdziła, że cierpi na długotrwałe problemy zdrowotne lub niepełnosprawność 
(DPZN). 

2
 Por. A. Sękowski, Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów. Lublin 1994;  
A. Ostrowska: Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych.  
(w:) A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Manterys, (red.): Upośledzenie w społecznym zwierciadle. 
Warszawa 1997; A. Bujnowska: Uwarunkowania postaw studentów pedagogiki wobec osób 
niepełnosprawnych. Lublin 2009 
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pokoleniach czy może uda się zmienić podejście oraz treść obiegowych 
przekonań. 

Kategoria niepełnosprawności jest współcześnie ściśle uwikłana w kontekst 
społeczny stąd też nie można w żaden sposób nadać jej wymiaru obiektywnego. 
Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych jest w dużej mierze zależne od 
nastawienia pełnosprawnej części społeczeństwa. Jeżeli jest ono nieprzychylne, 
buduje wówczas najtrudniejszą przeszkodę do pełnego uczestnictwa w życiu 
społecznym osób o niepełnej sprawności. W pewnym sensie więc to bariery 
ustanawiane przez społeczeństwo czynią jednostkę niepełnosprawną. Różne 
społeczeństwa z kolei osadzone w innych warunkach kulturowych, 
ekonomicznych, gospodarczych w inny sposób będą tę niepełnosprawność 
określać i na nią reagować. Jak pisze M. Sieradzki

3
 uważa się niekiedy, że  

w społeczeństwie polskim w zestawieniu ze społeczeństwami zachodnimi częściej 
można zaobserwować przejawy mniejszej tolerancji wobec odmienności zachowań 
jednostek, wynikających ze stanów ich niepełnosprawności. O wiele częściej zdają 
się one być zauważane i komentowane wśród osób stykających się z nimi po raz 
pierwszy. Zjawisko to wydaje się mieć swą przyczynę w różnicach na poziomie 
paradygmatów kulturowych dyktujących pewien styl życia społeczeństw  
i jednostek. Kultury w krajach wysoko rozwiniętych kładą nacisk na 
heterogeniczność, pluralizm i indywidualizm, w kulturach krajów niżej rozwiniętych 
dominuje homogeniczność, monizm i kolektywizm. Heterogeniczność oznacza 
pielęgnowanie różnicy, pluralizm nadaje status równości różnym poglądom, stylom 
życia a indywidualizm preferuje jednostkę jako autonomiczny ośrodek ludzkiej 
aktywności. Homogeniczność z kolei dąży do ujednolicenia społeczeństwa we 
wszystkich aspektach jego funkcjonowania, z monizmu wynika koncentracja tylko 
na własnej grupie społecznej a kolektywizm wymaga podporządkowania celów 
jednostki interesowi grupy. Niepełnosprawność w kulturach krajów rozwiniętych 
będzie rozpatrywana jako kategoria różna – nie wartościowana jako niższa czy 
wyższa od „pełnej sprawności”, stąd też osoby z niepełnosprawnością będą 
szanowane i odbierane na równi z innymi członkami społeczeństwa. W kulturach 
krajów niżej rozwiniętych niepełnosprawność jest pojmowana jako odchylenie od 
grupowo ustalanej normy, dlatego też mogą w nich występować zjawiska 
dyskryminacji, a próby pomocy będą polegały na przywróceniu niepełnosprawnej 
jednostce poziomu funkcjonowania na poziomie obiektywnej normy. „Postawy 
wobec niepełnosprawnych są bardziej pozytywne w społeczeństwach 
indywidualistycznych aniżeli kolektywnych. W tych pierwszych bowiem zachowanie 
człowieka jest determinowane przede wszystkim celami osobistymi,  
a autonomia i niezależność są wysoko cenionymi wartościami.

4
” O ile Polska jest 

na kulturowej drodze ku wartościom indywidualistycznym i przyznania prymatu 
heterogeniczności o tyle Holandia reprezentuje kulturę indywidualizmu w sposób 
typowy i to już od dłuższego czasu.

5
 Socjologiczne badania pokazują, że poziom 

                                                 
3
 M. Sieradzki, Niepełnosprawni w społeczeństwie i kulturze. Wybrane zagadnienia z socjologii 
niepełnosprawności i rehabilitacji. (w:) W. Dykcik (red.) Społeczeństwo wobec autonomii osób 
niepełnosprawnych. Poznań 1996, s. 87 

4
 J. Kossewska, Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych – postawy i ich determinanty. 
http://www.wsp.krakow.pl/biblio/pliki/kossewska_01.html (pobrano 01.12.2012 r.) 

5
 M. Linthorst, K. Schuyt, B. Schuijt, T. Schuurman, T. Rijpkema, Gettig to know Dutch society. Social 
and political institutions. Uitgeverij Essener 2010, s. 134 

http://www.wsp.krakow.pl/biblio/pliki/kossewska_01.html
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indywidualizmu w Polsce jest stosunkowo niski. W badanych dziedzinach: 
„indywidualizm zawodowy" i „indywidualizm rodzinny" parametry wskazywały 
wartości niskie. Wyniki sytuują Polaków wprawdzie powyżej średniej światowej, 
jednak poniżej średniej europejskiej, świadcząc o dużej wadze wartości 
kolektywnych w polskim społeczeństwie.

6
 

Niektórzy badacze uważają, że  zróżnicowania kulturowe dotyczą sposobu 
podejścia do samego faktu zaistnienia inwalidztwa.

7
 Zachodnie społeczeństwa  

w stosunku, do wschodnich dużo bardziej aktywnie podchodzą do 
niepełnosprawności. W rejonach o wschodnim typie kulturowości większe 
znaczenie w postawach ludzkich wobec niepełnosprawności ma fatalizm, traktuje 
się ją jako zesłane od Boga przeznaczenie, któremu nie sposób skutecznie  
się przeciwstawić. Związek z kształtowaniem społecznego wizerunku osób 
niepełnosprawnych ma więc także dominująca religia. W Polsce przeważającym 
wyzwaniem jest katolicyzm zaś w Holandii prawie połowa mieszkańców to ateiści, 
31% stanowią wyznawcy religii katolickiej, 21% protestanci i 4% muzułmanie

8
 

Badania przeprowadzone przez C. Boles
9
 dotyczące postaw matek wobec 

kalectwa swych dzieci z porażeniami mózgowymi wykazały, że matki protestantki 
w stosunku do matek katoliczek wykazały się mniejszym zaniepokojeniem stanem 
swych dzieci oraz rzadziej występowało u nich poczucie winy z powodu kalectwa 
dziecka. Dominujące poglądy religijne mają również swój pośredni wpływ na 
podejście do rehabilitacji. R. W. Thoreson

10
 napisał, iż sama rehabilitacja może 

zostać ujęta jako swoista konkretyzacja właściwego mu naczelnego hasła, 
traktującego pracę jako wysoko cenione społecznie dobro i uznającego 
samodoskonalenie za moralne zobowiązanie człowieka. M. Sokołowska

11
 

analizując związek rehabilitacji z kulturą i cywilizacją dodaje, że wyrosła ona  
w obrębie inżyniersko ukierunkowanej nowoczesnej medycyny naukowej, która 
nigdzie poza europejskim kręgiem kulturowym rozwinąć się nie była w stanie, by 
jako rehabilitacja medyczna odegrać rolę w kształtowaniu również innych dziedzin 
rewalidacyjnych oddziaływań na jednostkę z niepełnosprawnością. Religia 
katolicka oparta na Biblii, w której z jednej strony ściśle wiąże ułomność fizyczną  
z ułomnością duchową i akcentuje relację przyczynowości pomiędzy grzechem  
a niepełnosprawnością z drugiej zaś nie potępia ludzi niepełnosprawnych  
i potwierdza ich pełnię człowieczeństwa. W wymiarze społecznym 
niepełnosprawność jest według Kościoła wyzwaniem wobec indywidualnego  
i zbiorowego egoizmu. Podważa ona dominującą we współczesnym świecie 
koncepcję życia związanego jedynie z zaspokajaniem potrzeb materialnych.

12
 

Zarówno Polska jak i Holandia są krajami członkowskimi Unii Europejskiej  
i podlegają tej samej, zunifikowanej strategii działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnością. Celem polityki Unii Europejskiej wobec niepełnospra-
wności jest tworzenie społeczeństwa otwartego i dostępnego dla wszystkich. Unia 

                                                 
6
 Cultural Influences on Leadership and Organisations: Project GLOBE.  Boston 1998, s. 49 

7
 M. Sieradzki, Niepełnosprawni w społeczeństwie…, op. cit., s. 91 

8
 M. Linthorts et. al., Getting to know…, op. cit., s. 24 

9
 Zob. M. Sieradzki, Niepełnosprawni w społeczeństwie…, op. cit., s. 91 

10
 Ibidem 

11
 M. Sokołowska, Granice medycyny. Warszawa 1980, s. 147-160 

12
 G. Węgrzyn, Kościół katolicki wobec niepełnosprawnych. (w:) L. Frąckiewicz (red.): Postawy wobec 
niepełnosprawności. Katowice 2002, s. 95 
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podejmuje działania, których celem jest wyrównywanie różnic w sytuacji osób  
z niepełnosprawnością w poszczególnych państwach członkowskich.

13
 Z badań 

przeprowadzonych na początku 2001 roku w krajach Unii Europejskiej w ramach 
przygotowań do Europejskiego Roku Osób z Niepełnosprawnością

14
 wynika, że 

prawie wszyscy obywatele Unii Europejskiej opowiadają się za integracją osób 
niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Prawie wszyscy uważają również, że 
należy przeznaczyć więcej środków na usuwanie barier fizycznych, które 
utrudniają życie osobom z niepełnosprawnością. Inne badania mające na  
celu określenie oceny dostępności otoczenia dla osób z niepełnosprawnością 
wśród Europejczyków wskazują, że Holendrzy oceniają zmiany jakie zaszły  
w dostosowaniu otoczenia dla osób niepełnosprawnych na poziomie bardzo 
wysokim. Taka ocena nie jest wygórowana o czym świadczy między innymi 
ambitny plan zmierzający do poprawy dostępności środków transportu dla osób  
z niepełnosprawnością. Zakłada on, że transport kolejowy i lokalny transport 
autobusowy muszą być całkowicie dostępne dla osób z niepełnosprawnością 
(odpowiednio w 2010 i 2030 roku). Ponadto holenderska ustawa z 2000 roku 
dotycząca przewozu pasażerów zastrzega, że wszystkie kontrakty przyznawane 
przez władze na transport publiczny muszą zawierać zapisy dotyczące 
dostępności transportu dla osób z niepełnosprawnością.

15
 

Praktyczna realizacja postulatów równego traktowania ludzi odmiennych ze 
względu na niepełnosprawność wynika nie tylko z wewnętrznych dyrektyw 
wychodzących od społeczeństw, ale także tych regulowanych prawnie. W Holandii  
1 grudnia 2003 roku wszedł w życie dokument: Akt Równego Traktowania Osób 
niepełnosprawnych i Chronicznie Chorych.

16
 Akt zawiera regulacje zabraniające 

dyskryminacji bezpośredniej czy pośredniej ze względu na niepełnosprawność czy 
chorobę. Zakaz ten dotyczy takich sytuacji jak rekrutacja, selekcja, zatrudnianie 
personelu, ustalania warunków pracy, awansów i zwolnień.

17
 W Polsce zakaz 

dyskryminacji wyrasta z fundamentalnych zasad, na których opiera się nasze  
państwo zawartych i zatwierdzonych w Konstytucji RP – w artykule 32 wyrażona 
bowiem została zasada równości. Norma konstytucyjna stanowi, że wszyscy są 
wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, 
że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Jednym z ważniejszych dokumentów 
dotyczących kwestii dyskryminacji osób niepełnosprawnych, który został 
zaakceptowany przez Polskę, Holandię i inne państwa członkowskie UE to 
Dyrektywa Rady z Dnia 27 Listopada 2000 r. w Sprawie Ustanowienia Ogólnych 
Ram Dla Równego Traktowani Przy Zatrudnieniu i Wykonywaniu Zawodu.

18
 

 

                                                 
13

 E. Wapiennik, R. Piotrowicz, Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej. Warszawa 2003, s. 41 
14

 Ibidem, s. 48 
15

 Ibidem, s. 13 
16

 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej: Przepisy prawne UE w zakresie przeciwdziałania 
dyskryminacji ze względów innych niż równouprawnienie kobiet i mężczyzn – modele stosowane  
w państwach członkowskich, 2003, s. 17-18 

17
 Sickness and Disability Schemes in the Netherlands: Country memo as a background paper for the 
OECD Disability Review 2007, s. 36 

18
 M. Piasecki, M. Stępniak, Osoby z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia. 
Lublin 2003, s. 55 
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Dokument ten podkreśla znaczenie walki z dyskryminacją we wszystkich jej 
postaciach, oraz wskazuje konieczność zastosowania  odpowiednich działań na 
rzecz integracji społecznej i gospodarczej osób niepełnosprawnych. Idea równych 
szans jest centralnym pojęciem polityki Unii Europejskiej wobec osób  
z niepełnosprawnością, polityki postulowanej i wdrażanej do wszystkich państw 
członkowskich. Takie podejście wynika z poszanowania godności osoby ludzkiej 
bez względu na różnice indywidualne. Pojawia się w tym momencie pytanie  
czy tego typu propozycje wychodzące odgórnie są zbieżne z tym, co spotyka 
osobę niepełnosprawną na płaszczyźnie funkcjonowania społecznego w obrębie 
najbliższego otoczenia? Wydaje się, że bez dokonania zmian w mentalności 
społeczeństw niewiele można zmienić w sferze społecznej czy zawodowej 
rewalidacji osób niepełnosprawnych. Charakter owej mentalności, choć 
obiektywnie niemierzalny, będzie wynikał z długiej tradycji, historii, polityki państw. 
Mając to na uwadze można przypuszczać, że na płaszczyźnie odbioru 
niepełnosprawności w społeczeństwach polskim i holenderskim mogą pojawić się 
pewne różnice.  
 

Materiał i metoda 
Przedmiot badań stanowiły  postawy wobec osób z niepełnosprawnością 

polskich i holenderskich studentów różnych kierunków studiów. Uzyskane 
podobieństwa i różnice między badanymi grupami wyznaczyłby nadrzędny cel, 
jakiemu mają służyć te badania – poznanie rodzaju postaw wobec osób 
niepełnosprawnych ujawnianych przez studentów z obu grup. Niniejsze badania 
miały na celu empiryczne wyjaśnienie następujących problemów: 

1. Jakie są postawy polskich studentów wobec osób niepełnosprawnych? 
2. Jakie są postawy holenderskich studentów wobec osób 

niepełnosprawnych? 
3. Czy istnieją, a jeśli tak to jakie są podobieństwa i różnice w postawach 

wobec osób niepełnosprawnych polskich i holenderskich studentów ? 
W badaniach za narzędzie posłużył kwestionariusz Skala Postaw Wobec Osób 

Niepełnosprawnych (PWON) A. E. Sękowskiego. Autor konstruując własną skalę, 
opierał się na założeniu, że postawy pozytywne wobec osób niepełnosprawnych 
charakteryzuje dostrzeganie podobieństw w zachowaniu, możliwościach, 
preferencjach i innych formach życia oraz aktywności ludzi niepełnosprawnych  
i pełnosprawnych.

19
 Zauważanie różnic w tych zakresach autor wiąże ze 

zjawiskiem dysonansu poznawczego, czyli przykrego napięcia w wyniku 
rozbieżności pomiędzy strukturami poznawczymi ukształtowanymi przez obraz 
człowieka zdrowego, a obrazem rzeczywistym uwzględniającym odmienne cechy 
osób niepełnosprawnych. Im więcej dostrzega się podobieństw w zachowaniu 
osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, tym dysonans poznawczy jest 
mniejszy i postawa bardziej pozytywna. Skala Postaw Wobec Osób 
Niepełnosprawnych jest skalą typu Likerta. Składa się z 30 twierdzeń, do których 
badany ustosunkowuje się zależnie od swych przekonań. Ma możliwość wyboru 
jednego spośród sześciu następujących opcji do każdego kolejnego stwierdzenia: 
zdecydowanie zgadzam się, zgadzam się, raczej zgadzam się, raczej nie zgadzam 
się, nie zgadzam się, zdecydowanie się nie zgadzam.  

                                                 
19

 A. Sękowski, Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów. Lublin 1994, s. 76 



 134 
__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Procedurą badawczą objęta została grupa 30 studentów holenderskich 
uczelni o różnym profilu mieszczących się w mieście Nijmegen w Holandii: 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen University of Applied Sciences, Radboud 
University Nijmegen. W sposób celowy ze względu na typ studiów i wiek 
respondentów dobrano 30 studentów lubelskich uczelni: Uniwersytet Marii Curie – 
Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska. Badani 
otrzymali instrukcję na temat sposobu wypełniania kwestionariusza. Czas badania 
nie był ograniczony. Ocenie poddano stopień zróżnicowania wyniku globalnego 
skali PWON będącego funkcją postrzegania podobieństw i różnic w postawach 
wobec osób niepełnosprawnych pomiędzy porównywanymi grupami oraz 
dokonano szczegółowych analiz ilościowych 30 item’ów tworzących zastosowane 
narzędzie.  

 
Wyniki badań i dyskusja 
Tabela nr 1. zawiera dane dotyczące statystycznego zróżnicowania poziomu 

nasilenia  postaw mierzonych skalą A. Sękowskiego i przedstawia surowy wynik 
globalny, w którym uwzględniono takie dane statystyczne jak: średnie 
arytmetyczne, odchylenia standardowe i maksymalne ujemne oraz dodatnie 
różnice otrzymane w teście Kołomogorowa – Smirnowa.  

 

Tabela nr 1: Skala PWON – porównanie grupy podstawowej z porównawczą (wynik 
globalny) 
 

 

 
TEST KOŁOMOGOROWA – SMIRNOWA WZGLĘDEM ZMIENNEJ:  

POCHODZENIE 
 

 
Maks. 

uj. 
różnica 

Maks. 
dod. 

różnica 
p 

Średnia  
Polacy 

Średnia 
Holendrzy 

Odchyl. 
standardowe 

Polacy 

Odchyl. 
standardowe 

Holendrzy 

Wynik 
surowy 

-0,33 0,33 P<0,10 135, 47 142,87 14,23 11,28 

 

Średnie arytmetyczne wyników globalnych porównywanych grup różnią się  
o około 7 punktów na korzyść Holendrów. Wskazuje to na przejawianie bardziej 
pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, przynajmniej w ich  
sensie deklaratywnym, u studentów holenderskich. Dodatkowo niższa wartość 
odchylenia standardowego w grupie podstawowej świadczy o większej spójności  
w wykazywanej postawie wśród badanych z tej grupy. 
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Tabela nr 2: Skala PWON – porównanie grupy podstawowej z grupą porównawczą 

(item’y testu) 
 

 
SYMBOL I NAZWA SKALI 

GRUPY 
PORÓWNANIE RANG 

Grupa H Grupa P 

M SD M SD 
Róż. 
Uj. 

Róż. 
Dod. 

p 

(t1) Osoby niepełnosprawne … 2,43 0,57 2,48 0,57 -0,10 0,00 p>0,1 

(t2) Zaakceptowałbym osobę… 2,47 0,68 2,37 0,68 0,00 0,33 p>0,1 

(t3) Większość ludzi… -1,85 1,08 -1,52 1,59 0,00 0,10 p>0,1 

(t4) Dzieci niepełnosprawne… -0,70 1,81 -1,19 1,98 -0,20  0,07    p>0,1 

(t5) Osoby niepełnosprawne są 
.. 

-1,63 1,61 -0,33 1,90 0,00 0,33 p>0,1 

(t6) Chciałbym pracować z … 1,73 0,78 0,67 1,60 0,00 0,30 p>0,1 

(t7) Osoby niepełnosprawne 
są… 

2,33 0,84 2,26 0,68 -0,03 0,10 p>0,1 

(t8) Większość inwalidów to … -1,44 1,20 -1,63 1,16 -0,20 0,07 p>0,1 

(t9) Osoby niepełnosprawne 
są… 

-2,07 0,94 -2,19 1,21 -0,10 0,03 p>0,1 

(t10) Ludzi 
niepełnosprawnych… 

2,20 1,00 1,93 1,14 -0,03 0,23 p>0,1 

(t11) Ludzie niepełnosprawni… 2,70 0,47 2,63 0,93 -0,10 0,13 p>0,1 

(t12) Razi mnie wygląd … -1,67 0,81 -1,59 1,11 -0,07 0,07 p>0,1 

(t13) Osoby 
niepełnosprawne… 

2,13 0,94 1,59 1,29 0,00 0,17 p>0,1 

(t14) Dzieci niepełnosprawne… -1,85 1,21 -1,63 1,28 0,00 0,07 p>0,1 

(t15) Nie czuję się swobodnie 
w… 

-0,78 1,95 -0,59 1,87 0,00 0,07 p>0,1 

(t16) Osoby 
niepełnosprawne… 

-1,96 1,05 -0,74 1,87 0,00 0,40 p<.025* 

(t17) Osoby 
niepełnosprawne… 

-1,81 0,91 -1,22 1,51 0,00 0,20 p>0,1 

(t18) Widok osób… -2,04 1,07 -1,85 1,50 -0,03 0,07 p>0,1 

(t19) Kontakt z osobą… 1,40 1,48 1,74 1,50 -0,13 0,03 p>0,1 

(t20) Zachowanie osób… -1,70 1,17 -1,56 1,35 0,00 0,07 p>0,1 

(t21) Osoba 
niepełnosprawna… 

2,37 0,76 2,48 0,73 -0,13 0,00 p>0,1 

(t22) Należy dążyć do 
bliskich… 

2,07 0,83 2,00 1,13 -0,07 0,03 p>0,1 

(t23) Powinno być więcej… 1,83 1,44 1,70 1,82 -0,10 0,07 p>0,1 

(t24) Osoby 
niepełnosprawne… 

-1,07 1,62 0,11 2,03 0,00 0,23 p>0,1 
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(t25) Dobre stosunki osób… -1,15 1,48 -0,67 1,93 0,00 0,13 p>0,1 

(t26) Dzieci niepełnosprawne… 0,50 1,83 1,33 1,53 -0,23 0,00 p>0,1 

(t27) Nie ma żadnych różnic 
w… 

0,57 1,87 -0,19 1,80 0,00 0,17 p>0,1 

(t28) Chętnie poszedłbym na… 2,33 0,80 2,04 1,30 -0,03 0,10 p>0,1 

(t29) Osoby 
niepełnosprawne… 

2,53 0,63 2,70 0,52 -0,17 0,00 p>0,1 

(t30) Osobę 
niepełnosprawną… 

-0,44 2,05 0,37 2,02 0,00 0,23 p>0,1 

*p<0,25 
 

Z analizy porównawczej wynika zaś, że tylko w jednym itemie – nr 16 „Osoby 
niepełnosprawne zazdroszczą innym zdrowia” różnice między odpowiedziami 
studentów polskich i holenderskich są na poziomie istotności statystycznej 
(p<0,25). Twierdzenie to należy do grupy „negatywnych”, czyli tych, które wskazują 
na braki i słabości osób niepełnosprawnych. Średnia arytmetyczna z wyników 
uzyskanych w badaniu Holendrów wynosi –1,96 natomiast wśród Polaków ma ona 
wartość –0,74. Obydwie grupy wykazują zdanie przeczące postawionej tezie, 
jednak wyniki studentów holenderskich uzyskują poziom wysoki natomiast 
odpowiedzi studentów polskich plasują się na poziomie niskim. Według większości 
Holendrów osoby niepełnosprawne nie przejawiają objawów zazdrości o zdrowie 
osób pełnosprawnych.  Zazdrość jest uczuciem negatywnym, według encyklopedii 
psychologii społecznej jest  to „awersyjne doznanie emocjonalne, charakteryzujące 
się uczuciami gniewu, smutku i strachu

20
” i utożsamiania jest  z zawiścią, która 

oznacza niechęć do innej osoby z powodu posiadania przez nią jakiegoś atrybutu 
lub relacji, które podmiot sam chciałby mieć. Badani studenci holenderscy mają 
świadomość, że tego typu myślenie jest tylko mitem i stereotypem. Osoba 
niepełnosprawna, która zaakceptowała swój stan i akceptuje siebie łącznie  
z niepełnosprawnością nie będzie przejawiała zazdrości o lepszy stan zdrowia 
wobec osób pełnosprawnych. Trudno zidentyfikować źródło nieco przeciwnych 
przekonań u studentów polskich – może być ono wynikiem stereotypowego  
i powierzchownego rozumienia tego problemu. Być może dążenie osób 
niepełnosprawnych do uzyskania lepszego stanu zdrowia zostało błędnie 
zinterpretowane przez studentów polskich jako przejaw zazdrości wobec  
osób bardziej sprawnych. Niemniej, osoby niepełnosprawne, które pogodziły się  
z niepełnosprawnością żyją w zgodzie i harmonii z otoczeniem, zarówno nie 
zazdroszczą innym zdrowia, jak i nie chciałyby go pozbawić ludzi pełnosprawnych.  

Wykres nr 1 przedstawia poziomy postaw uzyskane przez wszystkich 
badanych przy pomocy skali Postaw Wobec Osób Niepełnosprawnych 
Sękowskiego. Wyniki surowe zostały zestawione z tabelą norm opracowaną przez 
A. Bujnowską

21
, po czym można było wyróżnić postawy: bardzo pozytywna, 

pozytywna, niezdecydowana, negatywna, bardzo negatywna.  

                                                 
20

 A. Manstead, M. Hewstone, Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna. Warszawa 1996,  
s. 757 

21
 Zob. A. Bujnowska, Uwarunkowania postaw studentów pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych. 
Lublin 2009 
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Wykres nr 1: Porównanie postaw studentów polskich i holenderskich wobec 

niepełnosprawności według skali PWON 
 

 
 

Powyższy wykres stanowi obrazową reprezentację wyników liczbowych 
przełożonych na wyodrębnione rodzaje postaw. Więcej studentów holenderskich 
wykazuje postawy wobec niepełnosprawności nacechowane dodatnio – 4 osoby 
postawę bardzo pozytywną i 14 pozytywną natomiast wśród studentów  
polskich tylko 4 wykazuje postawę bardzo pozytywną i 10 pozytywną. O 2 więcej 
studentów polskich niż holenderskich ma niezdecydowany stosunek do osób 
niepełnosprawnych – takich respondentów według zastosowanej skali było  
9. W przypadku postawy negatywnej również częściej ujawniała się u studentów  
z Polski – takich badanych było 7 natomiast wśród studentów holenderskich było 
ich 4. Dostrzeżone różnice nie są jednak istotne statystycznie. Tabela nr  
3 przedstawia wartość testu chi-kwadrat równą χ² (3, N=60)=1,85; p>0,05. Wynik 
testu jest nieistotny statystycznie, co nie pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej 
mówiącej o braku różnic między badanymi grupami. 

 

Tabela nr 3: Tabela raportu SPSS przestawiająca statystyki obliczone dla zmiennych: 

pochodzenie i rodzaj postawy. 
 

Testy Chi-kwadrat 
 

 Wartość df Istotność asymptotyczna 
(dwustronna) 

Chi-kwadrat Pearsona 1,846
a
 3 ,605 

Iloraz wiarygodności 1,860 3 ,602 
N Ważnych obserwacji 60   

a. 25%komórek (2) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5. Minimalna liczebność 
oczekiwana wynosi 4,50.  
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Przeprowadzone próbki badań empirycznych dowiodły, iż postawy studentów 
holenderskich (A) i polskich (B) wobec osób niepełnosprawnych nie różnią się  
w sposób istotny statystycznie i sytuują się w obszarze od bardzo pozytywnych  
do negatywnych. Z przeprowadzonych analiz poszczególnych twierdzeń Skali 
Postaw wobec Osób Niepełnosprawnych E. Sękowskiego można wnioskować  
o istnieniu pewnych cech wspólnych w porównywanych grupach. 

Najbardziej znamienne podobieństwa ujawniają się w aspekcie komponentu 
poznawczego odnoszącego się do przekonań, opinii i poglądów na temat 
poruszanych zagadnień. Respondenci w podobny sposób postrzegają 
problematykę życia rodzinnego osób niepełnosprawnych i w silnym stopniu uznają 
ich prawo i możliwość do zakładania rodzin oraz spełniania się w tej sferze. Swoje 
pozytywne ustosunkowanie wobec osób niepełnosprawnych wyrażają w ich 
akceptacji jako swoich domniemanych przyjaciół. Niepełnosprawność nie jest dla 
młodych ludzi pochodzących z odmiennych środowisk kulturowych przeszkodą  
w nawiązywaniu bliższych relacji i przyjacielskich stosunków. Uważają także, że 
osoby te są dobrymi pracownikami, co może jednak nie wynikać z ich doświadczeń 
jako ludzi studiujących i niepracujących. Niemniej, przekonanie takie może być 
rezultatem pozytywnych przykładów niepełnosprawnych ludzi pracujących 
efektywnie, z pasją i zaangażowaniem obserwowanych zarówno w Polsce jak  
i Holandii. Studenci narodowości polskiej i holenderskiej wyrażają pozytywną 
opinię na temat możliwości osiągania sukcesów w dziedzinie sportu osób 
niepełnosprawnych, a także w porównywalnym stopniu doceniają zakres wparcia 
możliwego do zaoferowania przez tych ludzi. Podtrzymują także wartościowe  
z perspektywy założeń integracji społecznej stanowisko, iż należy aktywnie dążyć 
do bliskich kontaktów z osobami niepełnosprawnymi. Przybliżanie problematyki 
osób niepełnosprawnych zdaniem studentów z obydwu grup powinno odbywać się 
także pośrednio poprzez emisję audycji telewizyjnych powiązanych z tą tematyką.  

Na podstawie dokonanych obserwacji można także wyróżnić obszary 
podobnej siły postaw bazujących  na twierdzeniach o treściach „negatywnych”,  
w których oczekiwano wyrażenia stopnia dezaprobaty wobec nich. W sposób 
niezdecydowany badani studenci polscy i holenderscy odnieśli się do problemu 
samodzielności osób niepełnosprawnych. W ich przekonaniach nadal częściowo 
może funkcjonować obraz człowieka niepełnosprawnego jako zależnego  
i oczekującego pomocy. W podobnym nasileniu studenci zaprzeczali temu, że 
osoby niepełnosprawne cechuje niecierpliwość. Badani nie zgadzając się z takim 
poglądem mogą twierdzić przeciwnie, iż niepełnosprawność to cecha, która  
w pewnym sensie uczy wzmożonej wytrwałości. Tym, co łączy wszystkich 
badanych jest młody wiek, a co za tym idzie określone oczekiwania wobec życia, 
optymizm, światopogląd oparty na wartościach hedonistycznych. Dlatego też 
zauważalne są podobieństwa między badanymi grupami w kwestii ich odniesienia 
do wyglądu zewnętrznego osób niepełnosprawnych. Choć w głównej mierze 
przeważały zdania przeczące temu, aby wygląd tych osób był odpychający to 
jednak nie było to przekonanie silne i zdecydowane. W aspekcie komponentu 
emocjonalnego postawy również pojawiły się cechy zbieżne. Badani ocenili swoje 
odczucia związane z przebywaniem w towarzystwie osoby niepełnosprawnej  
w podobny sposób. Studenci odczuwają dyskomfort w takich sytuacjach, który 
tłumaczyć można brakiem doświadczania bezpośrednich kontaktów z tymi 
osobami. Dwie grupy studentów prezentują niespójność przekonań i poglądów 



 139 
__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

zgoła pozytywnych z rzeczywistymi i nieco ambiwalentnymi uczuciami i emocjami, 
jakie u siebie dostrzegają.  

Porównanie dokonanych analiz wskazuje również na obszary, które różnicują 
badane grupy studentów. W najszerszym ujęciu są to wyniki globalne otrzymane 
przez każdą z grup, które w odniesieniu do norm stenowych plasują się na innych 
poziomach. Wyniki grupy Holendrów wskazują poziom wysoki, co oznacza, że 
postawy przez nich ujawniane są pozytywne. Natomiast średnia ocen studentów 
polskich mieści się w przedziale wyników przeciętnych, co implikuje postawę 
niezdecydowaną. Ponadto wyniki ujęte jako suma odpowiedzi jednostkowych 
również ukazują przewagę Holendrów w zakresie przejawiania pozytywnych 
postaw wobec osób niepełnosprawnych. Więcej osób narodowości holenderskiej 
osiągnęło pułap wysoki w zastosowanej punktacji i tym samym ujawniło swój 
pozytywny stosunek względem tej grupy społecznej. Tym, co różnicuje badane 
grupy jest także wartość odchylenia standardowego, która jest wskaźnikiem 
spójności i jednorodności udzielanych odpowiedzi. I ponownie grupa studentów 
holenderskich wykazała bardziej homogeniczny obraz wyników, podczas gdy 
studenci polscy manifestują duże zróżnicowanie w swoich ocenach. Z dokonanych 
analiz poszczególnych twierdzeń Skali Postaw wobec Osób Niepełnosprawnych 
można wnioskować o kilku wyraźnych różnicach między badanymi grupami,  
z których jedna okazała się istotna. Studenci polscy i holenderscy różnią się  
w swoich postawach w aspekcie odbioru podejścia osób niepełnosprawnych 
względem zdrowia innych ludzi. Holendrzy negują w dosyć silnym stopniu zdanie, 
aby osoby niepełnosprawne były zazdrosne o zdrowie pełnosprawnych natomiast 
Polacy wykazują postawę bliską obojętnej. Znaczy to, iż wielu studentów polskich 
żywi przekonanie, że takie negatywne odczucia jak zazdrość są spotykane u ludzi 
niepełnosprawnych. Mimo, iż różnice te najprawdopodobniej nie są warunkowane 
pochodzeniem to jednak w pewnym zakresie mogą być tłumaczone czynnikami 
kulturowymi takimi jak chociażby stereotypy zakorzenione w mentalności 
społeczeństw.  

Niewiele mniejsze różnice między studentami polskimi i holenderskimi 
wystąpiły także w odniesieniu do kilku innych problemów. W przeprowadzanej 
analizie można było dostrzec różnice w znaku postawy wobec określonego 
zagadnienia. Studenci holenderscy przeciwni byli zdaniu o specyficznych 
trudnościach osób niepełnosprawnych w sytuacjach towarzyskich, podczas gdy 
studenci polscy wyrazili swoje niezdecydowanie z ukierunkowaniem na jego 
zaakceptowanie. Takiemu przekonaniu towarzyszył analogiczny pogląd, że osoby 
niepełnosprawne są bardziej podatne na urazę, którego prawdziwość potwierdzali 
studenci polscy, a przeczyli mu studenci holenderscy. Tak negatywna opinia 
polskich studentów może być wynikiem nieudanych doświadczeń kontaktów  
z osobami niepełnosprawnymi lub zupełnego ich braku, w związku z czym badani 
wytworzyli sobie fałszywe wyobrażenie na ten temat oparte na stereotypowym 
podejściu. Te różnice są również bardzo złożone w swej istocie i prawdopodobnie 
nie mogą być tłumaczone jedynie odmiennym tłem kulturowym czy 
narodowościowym. Holendrzy uchodzą za ludzi w dużym stopniu tolerancyjnych 
i liberalnych, akceptują różnorodność pojmowaną szeroko – jest w niej 
najwyraźniej miejsce również dla niepełnosprawności.  Studenci holenderscy byli 
zdania, że osoby niepełnosprawne nie różnią się od ludzi zdrowych podczas gdy 
Polacy sądzili przeciwnie. Rozbieżności można także dostrzec w pojmowaniu 
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samopoczucia ludzi niepełnosprawnych – zdaniem Holendrów nie są oni bardziej 
nieszczęśliwi natomiast Polacy nie byli co do tego przekonani. Taka różnica zdań 
może być warunkowana poziomem samooceny badanych. Wyniki badań 
psychologicznych

22
 wskazują, że ludzie oceniający dobrze innych ludzi, a ich 

działania jako pozytywne sami przejawiają większą satysfakcję życiem. Im wyższy 
poziom poczucia własnej wartości tym bardziej pozytywnie odbieramy innych – być 
może studenci polscy przejawiają niewielkie braki w tej kwestii.  

Zauważalne są niewielkie różnice w pewnych aspektach komponentu 
emocjonalno-behawioralnego, bowiem to studenci holenderscy zadeklarowali chęć 
pracy z osobami niepełnosprawnymi zaś Polacy prezentowali ambiwalentny 
stosunek do tego zagadnienia. Wszystkie różnice, nawet te nieistotne statystycznie 
przemawiały za jednak bardziej pozytywnym podejściem do osób 
niepełnosprawnych wśród studentów holenderskich. Niemniej jednak, analizy  
w większości twierdzeń wykazały brak istotnych różnic między porównywanymi 
grupami. Można więc mówić tylko o pewnej tendencji badanych studentów 
holenderskich do wykazywania bardziej pozytywnych postaw wobec osób  
z niepełnosprawnością. 

Prezentowane w niniejszym artykule wyniki badań zachęcają do 
kontynuowania eksploracji podjętej problematyki, gdyż nieznane są kulturowe 
uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz niedookreślone są 
prawidłowości w zakresie dynamiki ich zmiany u ludzi młodych i dojrzewających  
w swoim rozwoju osobowościowym i społecznym. Dokładniejsze badania  
tych obszarów pozwoliłyby na wykrycie trudności i zidentyfikowanie procesów 
ułatwiających modyfikację postaw wobec ludzi z niepełnosprawnością 
ukierunkowaną na aktywne ich włączanie w główny nurt życia społecznego.  

 
Streszczenie 
Tematyka postaw wobec osób niepełnosprawnych jest problemem 

poruszanym już od dawna przez wielu badaczy oraz organizacje o charakterze 
społecznym. Ze względu na globalne zmiany na przestrzeni kulturowych 
paradygmatów, dynamiczny postęp cywilizacyjny, szybko zmieniającą się politykę 
państw wszelkie wnioski i generalizacje z badań prowadzonych w tym zakresie 
błyskawicznie się dezaktualizują. Niemniej jednak ważkość zagadnienia  
i jego ranga pozostaje niezmienna – postawy społeczeństwa wobec ludzi 
niepełnosprawnych odzwierciedlają poziom rozwoju moralno – kulturowego 
społeczeństw ich spójność i zdolność do harmonijnego współżycia, reagowania na 
heterogeniczność. Odbiór osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo jest 
jeszcze bardziej istotny dla samych niepełnosprawnych – to postawy otoczenia 
niejednokrotnie czynią jednostkę niepełnosprawną stygmatyzując ją, izolując 
ograniczają jej możliwości i podważają pełnowartościowość jako człowieka lub 
przeciwnie – pozwalają na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i efektywną 
integrację. Ustosunkowanie się ludzi pełnosprawnych wobec jednostek  
z niepełnosprawnością może być warunkowane i zależne od specyfiki kulturowej, 
politycznej, mentalnej danego kraju i jego obywateli. Szczególnie warte analizy 
wydają się być postawy wobec niepełnosprawności ludzi młodych, uczniów, 

                                                 
22

 D. Wood, P. Harms, S. Vazire S, Perceiver Effects as Projective Tests: What Your Perceptions  
of Others Say About You, “Journal of Personality and Social Psychology” 2010, Vol. 99, No. 1 
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studentów, którzy za niedługi czas mogą stać się pracownikami, pracodawcami, 
sąsiadami odpowiedzialnymi za traktowanie i jakość życia osób niepełnospra-
wnych z bliższego lub dalszego otoczenia. W niniejszym artykule dokonano analizy 
porównawczej postaw wobec osób niepełnosprawnych przejawianych przez 
studentów polskich i holenderskich zwracając uwagę na najbardziej znamienne 
podobieństwa i różnice między badanymi grupami. 

 

Summary 
The problem of attitudes towards people with disabilities is a question touched 

upon for a long time by many researchers and organizations of a social nature. 
Due to global changes in the cultural paradigms, the dynamic progress of 
civilization and changing policy states all applications and generalizations of the 
research conducted in this area become outdated. 

However, the importance of a problem is invariable - public attitudes towards 
people with disabilities reflect the level of cultural development of societies, their 
consistency and the ability to live together in harmony, responding to 
heterogeneity. Reception of persons with disabilities in society is even more 
important for the disabled themselves. The attitude of the environment often makes 
the person disabled or isolated. This can undermine his or her dignity as a human 
and hinder full participation in society and effective integration. Attitudes towards 
disabled people can be conditioned and dependent on the specific cultural, political 
and mental factors. Particularly attitude of young people towards disability seems 
to be scientifically valuable. Young people, students have a short time to become 
employees, employers, neighbors, responsible for the treatment and quality of life 
of persons with disabilities. In this paper, a comparative analysis of attitudes 
towards persons with disabilities exhibited by Polish and Dutch students will be 
shown. Particular attention will be paid to the most significant similarities and 
differences between the two groups. 
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Aneks 1. 

SKALA POSTAW WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH A. E. SĘKOWSKIEGO 
 

Instrukcja 
Przeczytasz szereg twierdzeń dotyczących inwalidztwa i osób 

niepełnosprawnych . Niektóre twierdzenia będą zgodne z Twoimi przekonaniami,  
a inne uznasz za niezgodne. Jakakolwiek byłaby Twoja odpowiedź, będzie ona 
dobra jeśli będzie szczera. Podobne do Twoich przekonań ma wielu ludzi. Wpisz 
liczbę +1, +2, +3 lub -1, -2, -3 zależnie od Twych przekonań: 
 
+3  - zdecydowanie zgadzam się                - 3  - zdecydowanie nie zgadzam się 
+2  - zgadzam się                                          - 2 – nie zgadzam się 
+1 – raczej zgadzam się                               - 1 – raczej nie zgadzam się                
 
1. Osoby niepełnosprawne mogą zakładać normalne rodziny. 
2. Zaakceptowałbym osobę niepełnosprawną jako mojego przyjaciela. 
3. Większość osób niepełnosprawnych to ludzie dziwni I trudno z nimi nawiązać kontakt. 
4. Dzieci niepełnosprawne powinny uczyć się tylko w szkołach specjalnych.  
5. Osoby niepełnosprawne są bardziej nieszczęśliwe niż inni ludzie.  
6. Chciałbym pracować z ludźmi niepełnosprawnymi. 
7. Osoby niepełnosprawne są dobrymi pracownikami. 
8. Większość inwalidów to ludzie niesamodzielni I oczekujący pomocy. 
9. Osoby niepełnosprawne są mało cierpliwe. 
10. Ludzi niepełnosprawnych należy oceniać tą samą miarą co ludzi zdrowych. 
11. Ludzie niepełnosprawni mogą mieć duże osiągnięcia sportowe.  
12. Razi mnie wygląd zewnętrzny osób niepełnosprawnych. 
13. Osoby niepełnosprawne potrafią zarobić na swoje utrzymanie.  
14. Dzieci niepełnosprawne są agresywne.  
15. Nie czuję się swobodnie w towarzystwie osób niepełnosprawnych. 
16. Osoby niepełnosprawne zazdroszczą innym zdrowia. 
17. Osoby niepełnosprawne są często zbyt naiwne i dziecinne. 
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18. Widok osób niepełnosprawnych wywołuje u mnie lęk i obawy. 
19. Kontakt z osobą niepełnosprawną pozwala lepiej zrozumieć sens życia. 
20. Zachowanie osób niepełnosprawnych często jest denerwujące. 
21. Osoba niepełnosprawna może pomóc osobie zdrowej. 
22. Należy dążyć do bliskich kontaktów z osobami niepełnosprawnymi.  
23. Powinno być więcej audycji telewizyjnych na temat osób niepełnosprawnych. 
24. Osoby niepełnosprawne mają często kłopoty w sytuacjach towarzyskich. 
25. Dobre stosunki osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi są spowodowane często  litością 
26. Dzieci niepełnosprawne powinny być traktowane z dużą wyrozumiałością.  
27. Nie ma żadnych różnic w zachowaniu osób niepełnosprawnych i zachowaniu ludzi  zdrowych. 
28. Chętnie poszedłbym na zawody sportowe, w których udział biorą osoby niepełnosprawne. 
29. Osoby niepełnosprawne potrafią cieszyć się życiem tak samo jak wszyscy inni ludzie 
30. Osobę niepełnosprawną jest łatwiej urazić niż osobę zdrową.   
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THE SOCIAL AND EDUCATIONAL SITUATION OF THE STUDENTS  
FROM DYSFUNCTIONAL FAMILIES  IN THE SCHOOL ENVIRONMENT  

(REPORT ON RESEARCHES) 
 
 

The theoretical context of the consideration 
The issue of the family understood as “[..] the first, essential and the most 

important community that is responsible for the human’s first needs”,
1
 lies in the 

scope of the research interest of many scholar disciplines, mainly such as: 
psychology, sociology, axiology and pedagogy. In all of these above-mentioned 
disciplines, it is emphasized that a family is the basic area of the influences on the 
child’s development and functioning, where a child learns the fundamental life 
activities, shapes its own personality, develops convictions about the world and its 
values and the rules of life. This is where a child formulates its identity and the 
patterns of behavior.

2
 The functional and healthy family provides the best 

conditions for the optimal development and functioning for its every member, 
especially for a child. But, considering the fact that a family is also an integral part 
of every society, it is similarly a kind of a mirror that gives the reflections of main 
problems and tendencies in the social changes, which include, inter alia: haste, 
superficiality of relations, pauperization and polarization of society and others. 
These, specified here very generally, tendencies may become the cause of the 
dysfunction of the family. The dysfunctional family is a very peculiar type of a family 
and a specific environment for raising and socializing young people. B. Smolińska-
Theiss writes about these families as follows: “ […] it is considered in general that 
these families are families that do not accomplish the socially specified parental 
role or accomplish it in a way that is not accepted in the society.”

3
 The 

dysfunctional family environment has the characteristics of a high degree of the 
depravation of the family’s members needs and a high level of anxiety and fear. In 
the dysfunctional family, one can observe tense atmosphere and ambiguity  
of relations between the members of the family. The rules of the family functioning 
and the rules of behavior may be unclear, there is a lack of the well-defined 
positive patterns, and the norms are not specified. This is why the family members 
have problems with judgment on which attitudes are acceptable, and which are 
not.  

The following work considers the subject of the social functioning of the 
adolescents from the dysfunctional families in the school area. This issue has  
a great social importance, because the phenomenon of the dysfunction of a family 

                                                 
1
 Compare: B. Kiereś, Tylko Rodzina! (eng. Only a Family!). Servire Veritati, Lublin 2006, p. 11-17  
and A. Łuczyński, Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcyjnych (eng. Children in foster  
and dysfunctional families). KUL (The Catholic University in Lublin). Lublin 2008, p. 21 

2
 See: E. Jarosz, Diagnoza rodziny w praktyce pedagogicznej – wskazania i możliwości (eng. The 
diagnosis of a family in the pedagogical practice – indications and possibilities),.In: Problemy 
Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego” (eng. “Problems of the psychological – pedagogical 
counseling” ). 2006, No.1, p. 19-34 

3
 B. Smolińska-Theiss, Rodzina dysfunkcyjna (eng. The dysfunctional family). In: Encyklopedia XXI 
wieku Tom V (eng. Encyclopedia of 21

st
  century vol. 5). published by: „Żak”. Warsaw 2006, p. 330 
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particularly strongly affects on the raising in it children on different developmental 
stages, including the stage of the adolescence. The term “adolescence” means  
a phase in the human development that occurs in the times of rapid changes in 
personality, the times of leaving the role of a child and preparing to the role of  
an adult. E.B. Hurlock writes that: “[…] the adolescence is a transient period 
between the childhood and the stage of complete maturity. An individual is 
completely mature, when he or she takes in the society the position of an adult 
person in physical, social and economic scope.”

4
 The “adolescence” is the 

synonym of juvenility and puberty. The criteria that distinguish these two terms are 
procreative abilities (in puberty) and the ability to earn a living by oneself (in 
adulthood). These terms are  sometimes being used interchangeably in literature. 
W. Szewczuk, identifies the adolescence with the term “the age of growing-up” and 
considers that it is a temporary phase “ […] between childhood and youth, which 
occurs between the age of 11-12 and 17-18, characterizing with the intensified 
physical and psychological development leading to maturity.”

5
 The process of 

growing-up is an individually diverse process that is transformed by many factors 
and ends on achieving such a psychological level that enables taking social roles 
typical for an adult person. E. Erikson considers the age of growing-up, the age of 
the adolescence in the aspect of the social development and calls it the phase  
of identity – the transmission of roles. He emphasizes that this phase, similarly to 
others that he specifies, has positive as well as negative dimension. The rising of 
the awareness of one’s own uniqueness is the positive dimension and the inability 
of taking the defined role in the social space is the negative phenomenon.

6
   

Every stage of the human development is characterized by the specific social 
functioning, which is determined by various outer factors. According to 
J.Rymaszewska, “[…] relations between an individual and his or her environment 
are determined by the following notions: social functioning, social adaptation and 
social abilities and roles. The social functioning is an ambiguous an wide term that 
embraces many spheres of human life.”

7
 The social functioning of an individual is  

a complex phenomenon, it is also a kind of competency as well as process, 
because the way of the social functioning can evolve and depends on many 
factors. A. Brzezińska writes: “[…] the functioning of human being can be 
considered as three linked together areas/aspects, i.e. psyche, soma and polis that 
together determine his or her behavior and are connected in mutual, bilateral 
relations with outer environment (surroundings) and inner environment (genetic 
background). (…) In the sphere of polis, human as a social being is the subject of 

                                                 
4
 E.B. Hurlock, Rozwój młodzieży (eng. The development of the adolescences). PWN. Warsaw 1965,  
p. 15 

5
 A. Maurer, Wiek dorastania (eng. The age of adolescence). In: W. Szewczuk (Ed.) Słownik 
psychologiczny (eng. Psychological dictionary).  published by: Wiedza Powszechna. Warsaw 1985,  
p. 343 

6
 Compare: K.M. Czarnecki, Psychologia rozwojowa osobowości i zachowania człowieka dla studentów 
pedagogiki wyższych szkół zawodowych (eng. The developmental psychology of the human 
personality and behavior for students of pedagogy at vocational colleges). Published by: 
HUMANITAS. Sosnowiec 2007 

7
 J. Rymaszewska, Funkcjonowanie społeczne i zawodowe osób mających zaburzenia psychiczne  
w Polsce w porównaniu do innych wybranych krajów europejskich (eng. The social and occupational 
functioning of people with psychological disorders in Poland in comparison to other selected 
European countries). published by: Medical Academy in Wroclaw. Wroclaw 2004, p. 18 
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social expectations and requirements and he or she has to develop skills that will 
help him or her to satisfy them.”

8
 The social functioning, which “[…] is an element 

of more complex phenomenon – the social awareness”,
9
 can be specified as the  

individual’s activities that bring a person closer to gaining the balance between an 
individual’s own needs and the needs and conditions of surroundings in which he 
or she operates. They can be described as a level, on which a person functions in 
its social context, from fundamental social skills to relations with other people from 
a person’s surrounding.

10
 According to I. Obuchowska, the social functioning, 

considered in the psychological context, lies in “satisfaction of human needs (both 
common and individual) and in realization of assignments given to it by the society 
and by the individual itself.”

11
 

The social functioning of adolescents is  mainly determined by the proprieties 
of the  emotional and social development proper for this developmental stage. The 
emotional development in the adolescence period can be characterized by three 
features: increased intensity, lability and enriching of the emotional content. 
Emotions of adolescents takes various shades, and the emotionality gives 
fundaments for the maturity of feelings. People in the adolescence period have  
a lower level of the emotional development, but are on a higher cognitive level. 
Being on the various levels of the development as it happens in the developmental 
processes is a specific feature of the adolescence. Certain emotional “immaturity” 
that occurs simultaneously with quite a high level of the cognitive development 
results in discomfort among adolescents. They are torn by emotions that they do 
not understand. Emotional looseness of adolescents may be caused by various 
outer factors for example: unfavorable family relations, limitations that are the 
result of the excessive parental control, obstacles that make satisfying of one’s 
desires impossible, social requirements of more mature behavior that in the 
childhood, necessity of adaptation to new environments and roles, occurring of 
strong interest in opposite sex, conflicts with surrounding especially with a family.

12
 

The family home is a training field, a place where one acquires first social 
skills and the bond that is created between family members has a great meaning in 
this process. The way of shaping family interpersonal relations determines 
attitudes of young people towards other people from outside the family. The feature 
of the healthy functional family, and simultaneously a characteristic of its 
functioning, is coherence, conformity and common, harmonious pursuit of the 
common goal. The functional family realizes all its functions in a way that satisfies 
its every single member and contributes to their feeling of happiness and 
satisfaction. P. Szczukiewicz asserts that in the adolescence period “[…] the family 
relations change considerably, the social needs rise, especially the need  
of frequent social contacts in their quantitative sense as well as in their quality 

                                                 
8
 A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, tom III (eng. The social psychology of the devolpment, 
vol. 3). Publisher by: Wydawnictwo Naukowe „SCHOLAR. Warsaw 2007 
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Published by the Jagiellonian University, Cracow 2001, p. 107 
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sense. The authority of parents is reduced.”
13

 The groups of peers, both formal and 
informal ones, gain on its importance. In the scope of the social development, 
people in the adolescence period establish relations with larger number of people, 
than they do in their childhood. These relations are different not only on their 
quantitative level, but also in their quality. They base on more complicated reliance 
and roles, the equal relations stop to dominate and young people must learn how 
to find themselves in the contacts with people who have superiority over them, as 
well as in contacts with people whose life depends on them.

14
 So, the adolescents’ 

main feature is the gradual independence of authorities, verification of cognitive, 
emotional and social content, and the ability of understanding of relativity of some 
rights. The understanding of the conventionality of particular social arrangements 
and the ability to critic analysis of norms are also shaped, which has an influence 
on the change of relations with parents. Adolescents have often the feeling that 
their parents do not concern about their developmental needs, their feelings and 
changes that took place in them, their interests and friendships. As it comes of 
parents, they do not always understand the young people’s need for searching for 
their own environment. They do not accept the fact that the family is not an only 
point of reference any more.  

Unfavorable phenomena, which disturb the family development and 
functioning, may become a cause of secondary disorders of adolescents in 
functioning of wider groups. The dysfunctional family insufficiently stimulates the 
child’s social development, does not supply correct patterns of behavior and does 
not help in taking particular social roles. The environment of dysfunctional family, 
especially this with a significant level of dysfunction, forces to some extent the 
youngest members of the family to take specific roles, such as: the role of a hero, 
of a scapegoat and many others

15
. Furthermore, the dysfunctional family usually 

does not correct inappropriate attitudes, that adolescents may display. It does not 
motivate to establishing of new contacts and enriching of interpersonal relations 
and does not support the adolescents in their aspirations and does not strengthen 
in them the conviction that the changes that take place in them are desirable. 
Often, such a family requires from a child to much independence and maturity as 
for its age, or just opposite it does not let a child to develop and to get into 
adolescence.  

The conducted researches show that there is a significant link between 
dysfunctional behaviors of an individual and problems of occurring phenomena of 
dysfunction in a family.

16
 This is why the situation of dysfunction can be treated as 

                                                 
13

 P. Szuszkiewicz, Rozwój psychospołeczny a tożsamość (eng. The psycho-social development and 
the identity),. Published by UMCS. Lublin 1998, p. 50 
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an unwanted state, resulting in disorders in the social development and functioning 
of an adolescent in educational environments other than a family, e.g. in school. 

Although the social functioning in the area of school has its own specific 
dimension, it is very similar to the general social functioning style of an individual. 
This specific character originates from the fact of establishing relations with 
teachers, school staff and peers, which are strictly typical for school situations. The 
determinant of the uniqueness of this type functioning is the fact that in school an 
young person plays the role of a student. This role is assigned to him or her in 
advance, and functioning within it is hedged around with strictly specified rules of 
behaviors and contacts with other people. The role of a student is connected with 
determined duties. The correct and satisfactory fulfillment of this role is linked with 
the adolescent’s identification with the role of a student and with the assigned to 
him or her social position. According to E. Jarosz, functioning in the role of  
a student “[…] means above all involving in relations with other people – teachers, 
students as well as with impersonal elements of school situations.  From the child’s 
side, the character of these relations depend on many factors: features of child’s 
personality, emotional and motivating properties, potential and developmental 
opportunities, talents and abilities, social skills and needs, but also on the so-called 
social and cultural background.”

17
 Proper and being in accordance with the 

established social norms, satisfying social functioning of a student in the school 
area is related with acquisition of the following social competencies and attitudes: 

– “[…] intellectual-cognitive activity that enables positive realization activities 
related with didactic process; 

– internalization of formal regulations and norms of behaviors preferred in 
reference to the school educational function; 

– establishing of positive social interactions, which have formal, substantial 
and personal character, with adults and peers; 

– ability to functioning in informal peer groups, whose goals, organization 
rules and norms of behavior often differ from formal norms that are 
obligatory in school.”

18
 

Concluding, the functioning in the school environment requires from an 
adolescent to cope with many duties, different expectations of various groups of 
people, for example teachers and schoolmates and to display a significant degree 
of maturity. The style of the social functioning in the school area depends on many 
factors. One may assume that one of main determiners of the way of the social 
functioning of adolescents in the school environment is the family, that may have 
the dysfunctional character. 
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 E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego (eng. Selected areas of pedagogical 
diagnosing). Published by: University of Silesia. Katowice 2006, p. 66 

18
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1. The estimation of the social functioning of the students from 
dysfunctional families in the school environment- selected research results 

In order to estimate the way of social functioning of adolescents from 
dysfunctional families in school, researchers conducted a survey among 104 
students and 23 teachers in junior high schools in towns: Porąbka and Bielany.

19
 

The objects of analysis were the survey of pedagogues and other present sources 
such as: school registers (to check the degree of students’ absence including 
unexcused absence, grades from particular school subjects, descriptive grades 
from behavior, reproofs and commendations) and documentation of school 
pedagogue (notes on: the structure of  families of particular students, material 
situation and the climate of a family, possible dysfunctions that the family struggles 
with, so-called “blue card” – a document that contains information about 
problematic behavior of a student, its circumstances, causes, type of taken 
interventions and educational means, and the results from school pointing system 
of students grading). The researches were conducted in the time period from 
February to April 2010. 

In the conduct of these researches we were searching for answers on the 
following problems: 

a) What is the number of students from dysfunctional families in the 
researched junior high school classes? 

b) How does the social functioning of adolescents from dysfunctional families 
in the role of students appear?  

c) How does the social functioning of adolescents from dysfunctional families 
in the role of the partners of their teachers appear? 

d) How does the social functioning of adolescents from dysfunctional families 
in the role of the partners of their peers appear? 

The following work presents only selected results of wider created and 
conducted researches. 

On the basis of interviews with school pedagogues, teachers and the analysis 
of documentation, the number of students from dysfunctional families in each 
researched class was ascertained. From the gathered data occurs that among 505 
students from junior high schools in Porąbka and Bielany, 95 adolescents (i.e. 
about 18. 1 percent of the surveyed students) come from dysfunctional families. 
Dysfunction of families occurs more often among boys (60 students, i.e. 11,43 
percent) than among girls (36, i.e. 6,67 percent of the inquired). The presented 
here data show that about one fifth of these junior high schools students come 
from dysfunctional families. So, it can be stated that the dysfunction of the 
adolescents’ families is certainly not a marginal problem and that it requires deeper 
researches and analyses. 
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 Researches were conducted by students from the Teachers’ Training College and by students from 
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Eventually, only 140 randomly selected students, including 45 adolescents 
from dysfunctional families were surveyed. The intention of the research was to 
gain students’ from healthy families and from dysfunctional families opinions  
(to learn about the self-esteem of the students) on the social functioning of 
adolescents from dysfunctional families in the social environment and its 
comparative analysis. In order to learn how the social functioning of the 
adolescents from dysfunctional families in the school area appears in comparison 
with students from correctly functioning families, the authors of the research asked 
the respondents questions enclosed in the survey questionnaire. The respondents 
gave their opinions by marking answers on five stage axis of continuum.  

a) Functioning of students from dysfunctional families in the role of students 
On the basis of the analysis of the research results one may notice important 

difference in the general estimations (and self-esteem) the quality of the social 
functioning of adolescents from dysfunctional families and those from correctly 
functioning families. The first group of respondents characterizes with general 
lower self-esteem. They are also – quite stereotypically – underestimated by 
teachers. Though, the analysis of the school documentation shows that the way of 
the social functioning of adolescents from dysfunctional families does not differ 
much from the way of the social functioning of the students from normally 
functioning families. 

The surveyed teachers estimated the level of adaptation of students from 
dysfunctional families in the school environment. The gained answers were on the 
axis of continuum between “rather high” and “very low”. None of the surveyed 
teachers estimated the level of the adaptation to the school social environment of 
students from dysfunctional families as “very high”. It is worth mentioning that the 
majority of respondents (11 people, i.e. 47.83 percent of all surveyed) estimated 
the level of the students adaptation as “rather low” or “very low”. It is also important 
to mention that 7 respondents (30.43 percent) pointed “hard to say” answer. It may 
be an evidence of the fact that teachers do not pay attention to the identification of 
the social functioning of adolescents from dysfunctional families in the school 
environment. They do not know how to diagnose the students’ family situation. It is 
hard for them to observe the differences between the way of the social functioning 
of the students from dysfunctional families and those from correctly functioning in 
they daily work. At this place it is worth to quote very disturbing statement of one of 
the teachers (13 years in profession, an graduate from biological studies), she said 
as follows: “[…] one should search for information about students in the Local 
Social Welfare Center, because it is not the role of a teacher to cope with such 
issues. A teacher has no right  or duty to have such information”.  

The estimation of the level of the students adaptation to school conditions 
made by the students themselves differs considerably from the one that was 
prepared by the teachers (tabe no. 1). The students from dysfunctional families 
estimated their own adaptation in this scope higher than they were estimated by 
the teachers  (average points 3.62). But similarly, their self-esteem is lower than in 
the case of the children from normally functioning families (3.95). The general 
estimation of the level of adaptation of students from dysfunctional families to the 
school environment made by teachers and the self-esteem of students differ 
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significantly in this issue. This aspect of the social functioning was estimated lower 
by the teachers (2.65) than by the students from dysfunctional families themselves 
(3.62).  

 

Table No. 1: Students’ self-esteem in the scope of the level of adaptation to the 

conditions of the school environment 
   

Continuum of 
estimation 

P
o

in
ts

 

T
o

ta
l 

Types of familie 

Dysfunctional Correctly functioning 

Altog
ether 

Girls Boys Altog
ether 

Girls Boys 

Very good 5 24 6 3 3 13 18 5 

Rather good 4 77 24 12 12 34 53 19 

midling 3 19 9 2 7 3 10 7 

Rather Bad 2 15 4 2 2 5 11 6 

Very Bad 1 5 2 0 2 1 3 2 

Arythmetic 
average  

 3.71 3.62 3.84 3.46 3.95 3.76 3.49 

Source: the author’s own study 
 

Learning how the social functioning of adolescents from dysfunctional families 
on the role of a student looks like, the authors of the research studied the issue of 
the adolescents’ motivation for learning, as an element of the role of a student. The 
surveyed teachers estimated the commitment of students from dysfunctional 
families in learning below the average (2.61). It is also important to mention that 
34.78 percent of the surveyed teachers has no opinion on this issue  
(8 respondents pointed “sometimes differently”. It is about one third of all surveyed. 
Although the analysis of gained results shows that the teachers’ opinions on this 
issue are diverse, it may be noticed that teachers state that students from 
dysfunctional families are rather uninterested in learning. 47.83 percent of the 
surveyed (11 people) maintained that adolescents are “rather not” or “definitely not” 
interested in learning on the same level as other students. 

One- half of the surveyed students, while making self-esteem as it comes of 
the commitment in learning (table No. 2), declared the ambivalent attitude towards 
learning. Considerable differences in the self-esteem between students from 
dysfunctional families (2.60) and those from correctly functioning families (2.61) 
was not observed. 

It is worth to mention that the estimation of the commitment to learning of 
students form dysfunctional families made by teachers (2.61) does not differ much 
from the estimation made by the students from dysfunctional families themselves 
(2.61). Estimating the learning results gained by the students form dysfunctional 
families, great majority of the teachers (52.17 percent) described them as “rather 
low”. In general, this aspect of the social functioning was estimated as lying below 
average (2.35) by the majority of teachers. More than one-fourth of the teachers 
was unable to estimate what grades receive their students, who come from 
dysfunctional families. They pointed: “hard to decide” option. Students from 
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dysfunctional families estimates their grades lower (3.09) in contrast to their 
schoolmates from correctly functioning families (3.36). In the comparison between 
the self-esteem of the students from dysfunctional families (3.09) and the 
estimation prepared by the teachers (2.35) one can observe differences. The 
surveyed teachers estimated the results of the students from dysfunctional families 
lower than did it the students themselves. It should be emphasized that the 
analysis of school register aimed to check students real notes, proved that the 
grades gained by the student from dysfunctional families are very similar to those 
gained by the students from healthy families. Both groups are dominated by grades 
higher that satisfactory or satisfactory. This fact confirms the accuracy of the 
students’ self-esteem and points some kind of underestimating of grades of 
students’ from dysfunctional families in the teachers’ opinions.  

 

Table No. 2:  Students’ self-esteem on their commitment to learning 
 

Continuum 
of 

estimation 

P
o

in
ts

 

T
o

ta
l 

Types of familie 

Dysfunctional Correctly functioning 

Altogether Girls Boys Altogether Girls Boys 

Yes 5 2 1 0 1 1 1 0 

Rather yes 4 17 6 3 3 11 8 3 

Sometimes 
differently 

3 70 7 10 7 53 35 18 

Rather not 2 26 16 5 11 10 3 7 

Not 1 25 5 1 4 20 9 11 

The 
arythmetic 

average 

 2.60 2.60 2.79 2.46 2.61 2.80 2.33 

Source: The author’s own study 
 

The social functioning of the adolescents from dysfunctional families as 
students was researched by measuring the phenomenon of truancy and by 
comparing the results with the results of the students from correctly functioning 
families. Considerable number of the surveyed teachers (43.48 percent) estimated 
that the students from dysfunctional families play truant “rather often”. The students 
from dysfunctional families are little less unwilling to admit playing truant (1.71) 
than students from correctly functioning families (1.75). In the eyes of the surveyed 
teachers students from dysfunctional families play truant more often (3.26) that in 
the students’ own opinion (1.71). The presented data shows that the teachers’ 
opinions and the students’ opinion on this issue are much different. Yet, the 
conducted analysis of the school registers revealed that the frequency of playing 
truant among students from dysfunctional families is slightly higher than in the case 
of the students from healthy families. It is also higher than it was declared by the 
students altogether. 

Opinions given by the surveyed teachers on the issue of breaking school rules 
by the students from dysfunctional families were divided. Though in general, the 
teachers, while estimating the social functioning of the adolescents from 
dysfunctional families in the term of obeying (or disobeying) the school regulations, 
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described it as “average” (3.26). The estimations oscillated between the answers 
from “very often” to ”very rarely or never”. The students from dysfunctional families 
estimated that they break school rules more often (2.02)  than their schoolmates 
from correctly functioning families (1.92). Although, while making self estimation 
they declared disobeying the school rules less often (2.02) than it was indicated in 
the teachers’ opinions (3.26). The analysis of the school documentation proved 
that the students from dysfunctional families break the school regulations more 
often and similarly have lower grades from behavior than the other students. This 
confirms the tendencies showed in the survey of the teachers. 

While summing up the results of the research on the social functioning of the 
adolescents from dysfunctional families in the role of students, one may state that 
the differences between the teachers’ opinions and the self-esteem of students 
from dysfunctional families are significant. But, those differences are not confirmed 
by the analysis of the school registers, the school pedagogue’s opinions and the 
analysis of the documentation of school point grading system. It can be assumed 
that the teachers’ opinions may be the result of the stereotypes on the issue of the 
social functioning of the adolescents from dysfunctional families and the previous 
incidental experiences of work with students from dysfunctional families who have 
problems with acting the role of students.  

b) The functioning of the adolescents form dysfunctional families as partners 
of teachers 

On the question about displaying of verbal aggression toward teachers by 
students from dysfunctional families, the majority of the teachers declared that the 
student from dysfunctional families manifest verbal aggression toward them “rather 
rarely”. Such answers were provided by 10 respondents, which constitutes nearly 
one- half of the surveyed. It is also interesting that nearly half of the surveyed 
students, when doing their self-esteem, declared that they manifest verbal 
aggression toward teachers “rather rarely or never” (“call names, make fun of or 
gossip about” teachers). Simultaneously, 47 from 140 students (which constitutes 
about 33.57 percents of all respondents)  did not clearly stated how often they 
display aggression toward teachers.  
 

Table No. 3: Students’ self-esteem on the frequency of displaying verbal aggression 

toward Teachers 
 

 
Continuum of 

estimation 

P
o

in

ts
 

T
o

ta

l Types of familie 

Dysfunctional Correctly functioning 

Altogether Girls Boys Altogether Girls Boys 

Very of ten 5 9 3 2 1 6 5 1 

Rather often 4 16 5 2 3 11 6 5 

Sometimes 
differently 

3 47 15 6 9 32 22 10 

Rather rarely 2 35 12 3 9 23 9 14 

v.rarely/never 1 33 10 6 4 23 14 9 

The 
arythemtic 

average 

 2.52 2.53 2.53 2.54 2.52 2.62 2.36 

Source: the author’s own study 
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It should be also mentioned that 25 students (17.85 percent) declared that 
they behave aggressive toward teachers “rather often” or “very often”. There was 
only slight difference in the self-esteem of the students from dysfunctional families 
(2.53) and the students from healthy families (2.52).  

One of the most important social skills are communicating skills. When 
estimating the frequency of the lack of the ability to communicate with teachers 
among the students from dysfunctional families, 12 of all teachers (52.17 percent) 
stated that the students from dysfunctional families are unable to communicate 
with them “rather often”. In general, the surveyed teachers estimated the lack of 
the ability to communicate” with them among the students from dysfunctional 
families on 3.48, which is the value very close to the answer “rather often”. It is 
interesting that the self-esteem of the adolescents on this issue is rather diverse, 
the majority of the respondents (80 students, i.e. 57.14 percent) declared that  they 
have problems with communications with teachers “rather rarely” or “never”. 
Differences were also visible in the self-esteem prepared by the students from 
dysfunctional families (2.27) and the students from correctly functioning families 
(2.34). The latter estimate themselves in this aspect lower. The comparison of the 
students’ self estimation and the teachers’ estimation allows to notice that teachers 
estimate higher the lack of the ability to communicate with them among the 
students from dysfunctional families (3.48) than the students themselves (2.27). 

The social functioning of students in the role of partners of teachers includes 
among all such aspects of behavior as: showing respect toward teacher, showing 
willingness to cooperation, initiating contacts and commitment in common 
initiatives.  

In the teachers’ opinion, students from dysfunctional families show respect 
toward them more often (3.13) than it was declared by the students themselves 
(1.95). The difference in their estimations is considerable. It is opposite to the 
previous tendency in the estimation. In the teachers’ opinion, the students from 
dysfunctional families came off considerably better that they did in their self-
esteem. The situation of estimating of showing willingness to cooperation with 
them among students from dysfunctional families by the respondents appears to 
be completely different. The teachers estimated the students from dysfunctional 
families quite low in this aspect (2.13). Maybe, the teachers do not notice in the 
students from dysfunctional families valuable partners in social contacts or they do 
not expect the students to cooperate with them. This assumption has its reflections 
in the words of one of the interviewed teachers, who said: “It is hard to speak about 
partnership with junior high school students, especially with those problematic. 
Students have their duties, and teachers have their duties. Besides partnership 
with students is a kind of getting too friendly, and a teacher can not behave like 
that”. Whereas, the students declare higher willingness to cooperate with teachers 
(2.92). It is a higher factor that in the teachers’ opinion but it still oscillates nearly 
the answer “rather rarely”. One may conclude that the students do not display high 
interest in cooperation with teacher, and the teachers seem to notice it. Students 
from dysfunctional families (2.76) show lower willingness to cooperation with 
teachers than the students from correctly functioning families (3.00). The initiation 
of contacts by the students from dysfunctional families is estimated low by the 
surveyed teachers (1.91). However, the students estimate themselves higher 
(2.49). It is important to emphasize that the adolescents from dysfunctional families 
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declare lower willingness to initiate contacts with teachers (2.36) that the 
respondents altogether (2.49) and lower than the students from healthy families 
(2.56). These results confirm the assumptions presented in the subject literature 
and may prove the problems of the adolescents from dysfunctional families in 
initiating social contacts.  

 

Graph No.1: Teachers’ estimation vs. Students’ self estimation in the scope of the 

particular aspects of the students’ social functioning in the role of partners of teachers. 
 

 
Source: the author’s own study 
 

The data presented above on the graph show that the students from 
dysfunctional families declare less commitment in the common initiatives with 
teachers than the students from correctly functioning families. Furthermore, these 
data indicate both the teachers as well as the students estimate low negative social 
attitudes of the students from dysfunctional families. Generally, the results oscillate 
close to the answer “sometimes differently”, which does not give clear answer on 
the question asked in the research. 

c) Social functioning of the adolescents from dysfunctional families as partners 
of peers in the school environment 

The frequency of the verbal aggression of the students from dysfunctional 
families toward peers in eyes of teachers was the object of the research. The 
surveyed teachers altogether estimated the frequency of the verbal aggression of 
the students from dysfunctional families toward their peers on 3.70., so their 
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opinions are closer to the answer “rather often”. 14 teachers stated that the 
students from dysfunctional families very often or often display such attitudes. 
While the students from dysfunctional families declared that they manifest verbal 
aggression “rather rarely” (2.36). Considerable number of the surveyed teachers 
(10 people, i.e. 29.4 percent) state that the students from dysfunctional families are 
“rather not” or “definitely not” liked among their classmates. 8 respondents (34.78 
percent) have no specified opinion on this issue. One of the respondents  
(a woman, 5 years in profession, biological education) gave the following answer:“ 
students with family problems usually sticks out from the rest of the class, they’re 
confrontational, they often vent their anger on others, which results in the situation 
that they aren’t being liked by their peers. Also, teachers keep them at distance.” 
The surveyed students estimated the level of being liked by their schoolmates on 
3.59, which shows that they feel that they are being liked by their peers. It refers 
also to the students from dysfunctional families.  

In order to measure the social functioning of the adolescents from 
dysfunctional families as the partners of their peers, the surveyed teachers and 
students were asked to determine the frequency of the social functioning positive 
aspects in the social contacts with their peers (graph no.2 ). 

 

Graph no. 2: Teachers’ and students’ estimation on the particular aspects of the 

students’ social functioning in the role of the partners of their peers 
 

 
Source: the author’s own study 
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The data displayed on the graph no.2 present that the respondents’ opinions 
on the particular  aspects of the social functioning of adolescents as their peers’ 
partners are varied. It is worth notice that the analysis of these data proves the 
previously observed tendency that shows that the surveyed teachers usually 
estimate the adolescents from dysfunctional families lower than do it the 
adolescents themselves. The general estimation of the frequency of displaying 
particular attitudes toward peers is as follows: 

a) respect (3.20) – which indicates that, according to the teachers, the 
students from dysfunctional families display respect toward their 
schoolmates “rather often” . It should be notice that the students’ self-
estimation is lower than the teachers’ estimation.  It may be observed in 
the self- estimation of the students altogether (1.91), as well as in self-
estimation of the students from dysfunctional families (2.11) and the self-
estimation of the students from healthy families (1.82). It should be 
mentioned that this is the only aspect of the social functioning of the 
adolescents that is estimated so low by the surveyed students. Moreover, 
in this case, the students from dysfunctional families estimated themselves 
higher in comparison to those from correctly functioning families; 

b) the teachers estimated that the students from dysfunctional families display 
the willingness to cooperation with their class-mates “rather rarely” (2.30). 
The students from dysfunctional families estimated themselves higher 
(3.60). Their self-estimation is higher that the self-estimation of the 
students altogether (3.56) and the students from healthy families (3.55); 

c) the teachers, while estimating the skill to initiate contacts of the students 
from dysfunctional families, stated that those students initiate relations with 
their peers “rather rarely” (2.10). However, the students altogether 
estimated the frequency of initiating social contacts with their peers by 
them as average. The adolescents from dysfunctional families (2.78) 
estimated themselves lower than the students altogether but higher than 
their were estimated by the teachers; 

d) the surveyed teachers estimated the commitment in common initiatives of 
students from dysfunctional families on “rather rarely” (2.30). The students 
from dysfunctional families estimated themselves higher (2.91). Their self-
estimation is still lower that the self-estimation on this aspect of the 
students from correctly functioning families (3.48) and lower than the self-
estimation of the students altogether (3.30). 

The analysis of presented above data show that the teachers estimated the 
social functioning of the adolescents from dysfunctional families in the role of their 
peers’ partners lower that the adolescents themselves. The self-esteem of this 
group of students was in most cases lower than the self-esteem of their 
schoolmates from correctly functioning families. Such tendencies in the self-
esteem of the adolescents from dysfunctional families can be explained on few 
ways. Maybe the dysfunction of a family (or the lack of it) does not determine 
considerably the social relations between family members and does not cause the 
negative consequences in this scope, or the adolescents do not interpret the family 
dysfunction as the factor that determines the social functioning of family members 
toward themselves and toward wider social groups. This situation may be also 
explained by the fact that the students whose social relation are incorrect take such 
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state as the norm. The tendency to describing family relations as positive by the 
students from dysfunctional families may stem from the unwillingness to sharing 
the information about families with strangers, especially when it happens in the 
school situation. 

Taking into consideration the opinions of the surveyed teachers and students 
gained during the research, one may state that the teachers, among all factors that 
determine the social functioning of the adolescents from dysfunctional families, 
attributes a great meaning to the family patterns as the important factor 
determining the social functioning of the adolescents from dysfunctional families in 
the school area. It may be stated that the teachers see the value of a family in 
shaping the attitudes and social functioning of children and adolescents. 

 
2. Conclusions and postulates for the pedagogical practice 
In every school one may find a group of students who come from 

dysfunctional families. The dysfunction of the family environment may cause 
various problems in the social functioning of the adolescents in the school 
environment. This is why teachers should have appropriate competences that 
enable them to diagnose, with the help of school pedagogues, psychologists and 
social workers etc, the dysfunctions in a family. Teachers should notice the 
relationship between the dysfunctions in the family environment and the functioning 
of the adolescents in the role of students and partners of their teachers and 
schoolmates. It is also important for the teachers to perceive the importance of 
school in the stimulation of the social functioning of the students from dysfunctional 
families, because every dysfunctional family has a high level of the depravation of 
the family members’ needs. Such families often lack clear positive patterns and the 
norms are not specified, because of this members of dysfunctional families have 
difficulties with estimating which attitudes are socially acceptable. 

On the basis of the results of the research, the literature analysis and the 
author’s own  observation, one may formulate the following conclusions: 

a) In all schools, the great part of students come from dysfunctional families. 
The dysfunction of the family environment may cause various problem in 
the social functioning of the adolescents in the school environment; 

b) It seems that the surveyed teachers do not pay enough attention to the 
students’ social functioning. This assumption may be confirmed by the 
earlier quoted teachers’ statements given by them during the interview; 

c) The surveyed teachers estimated the social functioning of the adolescents 
from dysfunctional families quite stereotypically. Their statements are 
sometimes superficial and indicate that those students cope with the 
aspects of social functioning not as good as the students from healthy 
families. However, their opinions were not confirmed by the analysis of the 
school documentation. So, teachers, in their everyday work with the 
students from dysfunctional families, should base their opinions and work 
with them on the knowledge on the mechanisms of the dysfunctional 
families functioning and information about particular students and their 
family situation. 

d) School staff  should pay more attention to the partnership form of the social 
relations in their school. It would help students to get into adulthood 
gradually and prepare to play the social roles of adults satisfyingly. It may 
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also be conducive to provide the feeling of subjectivity, stability and safety 
among the students. It is especially important in the case of the 
adolescents from dysfunctional families, among which satisfying of these 
needs may be disturbed; 

e) Students from dysfunctional families usually estimate their social 
functioning in the school area lower than their peers from correctly 
functioning families. This shows that the school should be more involved in 
developing among their students skills of: effective communication, reliable 
approach to the duties of the social functioning in the school area, creating 
trust toward partners of social relations or initiation of contacts; 

f) Teachers often do not see and do not understand their role in the 
stimulation of the students’ social development. One may also assume that 
they do not treat the school as a place of co-existence with other people; 

g) The contact between the school, more precisely between teachers, school 
pedagogues and their students’ families is very important. Sometimes 
teachers have very little information on their students’ families, sometimes 
they just do not want to know anything at all. The fact that teachers create 
their opinions on students without knowing their family environment may 
lead to stereotypical estimations. If teachers know the students family 
situation and the difficulties that they struggle with, they are able to match 
their educational influence to the student’s needs and expectations more 
aptly.  Familiarity of students family situation which is connected with 
regular contact between the school and parents is conducive to 
establishing of the fruitful cooperation among these two environments. It is 
also worth to mention that the school as well as the family have similar 
goals – they want to support adolescents in their development. 

The teacher on every stage of education and of every subject should 
remember that he or she is not only obliged to planning and conducting lessons 
and other didactic classes ( in their aspect of  merits, method and organization) 
appropriately, he or she is simultaneously a class teacher. Regarding to this, the 
teacher’s task is, among others, the thorough diagnosis of the students’ family 
environment and if she or he find any dysfunction in the family, she or he should 
provide complex and professional help. The knowledge of the class teachers and 
other teachers on the issue of the dysfunction in the family is conducive to the 
effective impact of school in the scope of prevention and correcting of 
insufficiencies, inter alia, in the area of social competences of the students from 
dysfunctional families. 

 
Streszczenie 
W każdej szkole pewną grupę uczniów stanowią ci, którzy pochodzą z rodzin 

borykających się z różnymi problemami. Mogą one być przyczyną trudności 
uczniów w funkcjonowaniu społecznym i edukacyjnym  w środowisku szkolnym.  
W tekście przedstawiono wybrane wyniki badań nad funkcjonowaniem 
adolescentów z rodzin dysfunkcyjnych w roli uczniów, partnerów rówieśników  
i nauczycieli.   
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Summary 
In every school there is a group of students who come from families that struggle 
with various problems. These problems can be the cause of the students' 
difficulties in the social and educational functioning in the school environment. The 
following text presents the selected results of the research on the functioning of the 
adolescents from dysfunctional families in the role of students and partners of their 
peers and teachers. 
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Edyta ŚLACHCIŃSKA  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 
RODZAJE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Z WYKORZYSTANIEM 

INTERNETU I JEJ BEZPIECZEŃSTWO 
 
 

Wstęp 
Hasło "społeczeństwo informacyjne" robi coraz większą karierę. Pełno jest go 

w rozmaitych artykułach, programach telewizyjnych i innych publicznych 
wypowiedziach. Co jednak charakterystyczne, wszyscy wypowiadający się na 
temat społeczeństwa informacyjnego podkładają pod to hasło zagadnienia takie 
jak upowszechnienie dostępu do Internetu, pracownie komputerowe dla szkół, 
demonopolizacja rynku telekomunikacyjnego itp. - innymi słowy, skupiają się na 
narzędziach dostępu do informacji. Zaś istotą społeczeństwa informacyjnego – jak 
sama nazwa wskazuje – jest przede wszystkim informacja. Narzędzia, takie jak 
Internet – choć niewątpliwie ważne i potrzebne – same nic nie zdziałają, gdy tej 
informacji brak, a szczególnie nie zabezpiecza jej właściwego przepływu – 
komunikacji. Wszystkie informacje chcemy uzyskać od razu – zebrane w jednym 
miejscu, uporządkowane, kompletne i najlepiej dostępne bez opuszczania swego 
miejsca pracy lub zamieszkania. Rzecz jasna, aby ta pełna i szczegółowa 
informacja była dostępna, ktoś musi włożyć niemało pracy w jej przygotowanie. 

Nie od dziś porównuje się Internet do biblioteki, w której wszystkie książki 
zamiast leżeć na półkach, zrzucone są bezładnie na stos pośrodku pomieszczenia. 
Jeżeli będziemy mieli szczęście, to może znajdziemy wśród nich tę, która nam jest 
potrzebna. Podjęcie wyzwania społeczeństwa informacyjnego oznacza 
konieczność zarówno uporządkowania tej biblioteki, jak też i znacznego 
rozszerzenia jej zbiorów. Cały czas oczywiście pozostaje aktualne pytanie, kto,  
w jaki sposób i za co miałby to robić? Ten właśnie problem można by i powinno się 
podejmować w rozmaitych dyskusjach na temat społeczeństwa informacyjnego, 
zamiast w kółko powracać do kwestii zapewnienia powszechnego dostępu do 
Internetu. Tę sprawę bowiem można stosunkowo prosto rozwiązać - wystarczyłoby 
tylko wreszcie całkowicie dostosować  nasz rynek telekomunikacyjny, zamiast  
z uporem maniaka obstawać przy dziwnych połowicznych rozwiązaniach. Dlatego 
artykuł trzeba w pewnym sensie rozpocząć od zdefiniowania znanych pojęć: 
Internet, informacja i komunikacja które są znaczącym jej elementem komunikacji 
w tym marketingowej. Są to terminy odgrywające wielką rolę w dzisiejszym świecie 
– świecie nowych technologii, które wpływają na bezpieczeństwo nas wszystkich. 

 
1. Początki rozwoju Internetu 
Pierwsze wzmianki na temat Internetu zostały umieszczone w publikacji  

V. Bush „As We May Think” (lipiec, 1945r.), w której przedstawiono efektywne 
wykorzystanie nowych technologii w procesach komunikowania się. W 1964 r.  
P. Baran opublikował raport „On Distributed Communications Networks”, który 
mówił o możliwości powstania zdecentralizowanej technologii sieciowej działającej 
w przypadku awarii połączeń i węzłów w warunkach wojennych.

1
 

                                                 
1
 Internet w marketingu, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Bajdaka, PWE. Warszawa 2003, s. 23 
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Początek rozwoju sieci samodzielnych komputerów nastąpił w roku 1969, 
kiedy organizacja o nazwie ARPA (Advanced Research Projects Agency, 
powołana przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w 1957r. w celu 
unowocześnienia armii amerykańskiej) opracowała projekt ARPAnet – plan 
utworzenia wojskowej sieci badawczej, pierwszej na świecie zdecentralizowanej 
sieci komputerowej. Początkowo stworzono sieć fizyczną, która obejmowała: 
University of California z siedzibą w Los Angeles, Massachusetts Institute of 
Technology oraz Uniwersytet Stanforda i Harvarda, a w 1973r. także: University 
College w Londynie i Królewskie Zakłady Radarowo w Norwegii.

2,3
 

W latach 70. powstała poczta elektroniczna, FTP (File Transfer Protocol, 
protokół transmisji plików) oraz Telnet (protokół zdalnego dostępu do komputerów). 
Na początku lat 80. pojawiły się TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol), obecnie główne protokoły Internetu, służące do przesyłania danych), 
DNS (Domain Name System – system nazw domenowych), Network (News 
Transfer Protocol – protokół stosowany do wymiany wiadomości w grupach 
dyskusyjnych) oraz europejskie systemy Eunet (europejska sieć UNIX), MiniTel 
(powszechnie stosowany francuski system informacyjny) i JANET (sieć 
akademicka), a także japońska sieć UNIX.

4
 

W 1986r. organizacja National Science Foundation utworzyła NSFnet, 
powiązanie między pięcioma uniwersytetami, które umożliwiło dostęp do 
ogromnych mocy przetwarzania danych i dzielenie się zasobami. W roku 1988 
liczba hostów (komputery znajdujące się w Sieci) włączonych do Sieci (zwanej już 
Internetem) wynosiła ponad 60 000.

5
 W następnych latach do Sieci podłączyły się 

kolejne kraje i Internet ogarnął cały świat. 
W 1989r. Tim Berners-Lee z szwajcarskiego instytutu fizyki cząstek 

elementarnych, wpadł na pomysł stworzenia sieci, w której informacje z dowolnego 
źródła byłyby dostępne w prosty i logiczny sposób za pomocą jednego programu  
i dla każdego rodzaju komputera.

6,7
 Koncepcja ta oparta jest na trzech 

podstawowych elementach tworzących fundament www (World Wide Web): HTPP 
(Hyper Test Transfer Protocol) – protokół umożliwiający przesyłanie dokumentów 
pomiędzy komputerami niezależnie od ich platformy, URL (Uniform Resorce 
Lokator) – standard adresowania umożliwiający zlokalizowanie określonych 
dokumentów pośród milionów innych, HTML (Hyper Text Markup Language) – 
język używany do tworzenia dokumentów umieszczanych w Webie.

8
 

Początek Internetu w Polsce związany jest z rokiem 1997, w którym 
rozpoczęto prace nad programami komputeryzacji Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego oraz Komputeryzacji Szkół Wyższych. W 1983 r. 
uruchomiono połączenie między Warszawą, Wrocławiem i Gliwicami, a w 1986 r. 
zainicjowano realizację projektu budowy Krajowej Akademickiej Sieci 

                                                 
2
 Ibidem, s. 24 

3
 Opracowano na podstawie: A.J. Kennedy, Internet, Wydawnictwo Pascal. Bielsko-Biała 2000 

4
 Internet – ku społeczeństwu przyszłości” (w:) Internet 2000, pod redakcją R. Skubisza, Oficyna 
Wydawnicza Serba. Lublin 1999, s. 33 

5
 Opracowano na podstawie: S.E. Miller, „Civilizing Cyberspace: Policy, Power and the Information 
Superhighway”. New York, Addison-Wesley, 1996 

6
 Internet w marketingu, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Bajdaka, PWE. Warszawa 2003, s. 25 

7
 A.J. Kennedy, Internet, Wydawnictwo Pascal. Bielsko-Biała 2000, s. 35 

8
 J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet. Reenginiering procesu marketingowego, 
Warszawa-Wrocław 2000, s. 28 
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Komputerowej. W 1990r. Polska została przyłączona do międzynarodowej sieci 
komputerowej EARN, rok później uruchomiono pierwsze połączenie internetowe  
z zagranicą (Centrum Obliczeniowe Uniwersytetu Warszawskiego z Kopenhagą). 
W roku 1992 oddano do użytku sieć pakietową POLPAK TP S.A., w 1993r. 
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych powołał do istnienia Naukową  
i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), w 1995r. instytucje te zawarły umowę, 
która pozwalała na wprowadzenie Internetu dla abonentów sieci POLPAK.

9
 

Początkowo Internet stanowił źródło komunikacji i możliwość wymiany 
informacji jedynie w środowisku naukowym i akademickim, stopniowo obejmując 
swym zasięgiem coraz większa liczbę użytkowników na całym świecie. Następnie 
zauważono możliwości, jakie oferuje w obszarze zastosowań komercyjnych, 
zaczęły powstawać serwisy korporacyjne oraz wirtualne sklepy. 

 
2. Informacja, komunikacja, komunikacja marketingowa 
Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego informacją jest: 

‘powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś, wiadomość, wskazówka’.
10

  
W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji pojęcia „informacja”, w zależności 
od dziedziny nauki, w której zostaje wykorzystana. 

J. Oleński twierdzi, że informacja spełnia szczególną rolę w procesach 
zarządzania, kierowania i podejmowania decyzji, bowiem ich istotą jest 
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji.

11
 

J. Dawey posuwa się dalej i twierdzi, że przedsiębiorstwo istnieje dzięki 
przekazywaniu informacji i komunikowaniu się z otoczeniem.

12
 

W dziedzinie zarządzania można spotkać się z następującymi definicjami: 

 informacje to dane wykorzystywane do celowego działania;
13

 

 informacja - to komunikacja, łączność, w wyniku, której likwiduje się 
nieokreśloność;

14
 

 informacja to zbiór wiadomości o faktach, zdarzeniach, cechach 
przedmiotów itp. ujęty i podany w takiej formie, że pozwala odbiorcy 
(człowiekowi lub maszynie) ustosunkować się do zaistniałej sytuacji 
i podjąć odpowiednie działanie;

15
 

 informacja jest czynnikiem, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającej nas 
rzeczywistości;

16
 

 informacja oznacza wiedzę potrzebną do określenia i realizacji zadań 
służących do osiągania celów organizacji.

17
 

                                                 
9
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Illinois Press 1949 
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Stockholm 1976 
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Powyższe definicje wskazują, że informacja jest podstawowym zasobem 
każdej organizacji pozwalającym na jej efektywne funkcjonowanie, pod warunkiem, 
że jest:

18
 

 dokładna – dostarcza wiarygodnego odzwierciedlenia rzeczywistości; 

 aktualna – dostępna w czasie umożliwiającym właściwe działanie; 

 kompletna – dostarcza wszelkich potrzebnych faktów i szczegółów; 

 odpowiednia – przydatna w szczególnych warunkach i w odniesieniu do 
szczególnych potrzeb. 

Informacja stanowi podstawę komunikacji definiowanej jako wymiana, 
łączność, rozmowa, porozumiewanie się, przekazywanie myśli, informacji, 
wiadomości.

19
 Na Rysunku 1 przedstawiony został ogólny model komunikowania. 

Na początku znajduje się nadawca, który zamierza przekazać informację odbiorcy. 
Źródło informacji generuje określony przekaz, który za pomocą określonego 
odbiornika dociera do odbiorcy. 

 

Rysunek nr 1: Model komunikacji według C. Shannona.
20

 

 
W odniesieniu do przedsiębiorstw i organizacji możemy mówić o komunikacji 

marketingowej, która jest określana w literaturze jako proces wymiany informacji 
między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem służący realizacji określonej strategii 
marketingowej przez przedsiębiorstwo.

21
 

W ciągu ostatnich lat w wyniku rozwoju technologii informacyjnych, pojawienia 
się telewizji satelitarnej, cyfrowej, a w szczególności Internetu, zmienił się znacznie 
proces komunikacji marketingowej i obok modelu „jeden-do-wielu” (komunikacja 
jednostronna kierowana do szerokiej rzeszy odbiorców) i „jeden-do-jeden 
(bezpośredni kontakt nadawcy i odbiorcy komunikatu), pojawił się nowy model 
komunikacji marketingowej w hipermedialnym środowisku komputerowym. Jako 
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Illinois Press 1949 
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medium komunikacji marketingowej Internet charakteryzuje się następującymi 
cechami:

22
 

 jest narzędziem interaktywnym, czyli pozwala na dwukierunkowy proces 
komunikacji, 

 umożliwia tworzenie przekazu skierowanego do indywidualnego odbiorcy, 

 stanowi medium typu pull – wymusza od użytkownika aktywnego 
poszukiwania informacji, co pozwala przedsiębiorstwu łatwiej 
zidentyfikować potencjalnych konsumentów i ich potrzeby, 

 funkcjonuje 24 godziny na dobę, docierając jednocześnie do internatów na 
całym świecie, nadawcą informacji może być każdy, kto ma dostęp do 
Internetu. 

 
3. Instrumenty komunikacji marketingowej w Internecie 
Szczególnym instrumentem komunikacji marketingowej jest promocja,

23
 

stanowiąca ogół działań, za pomocą których przedsiębiorstwo komunikuje się  
z otoczeniem, dostarczając informacji. Informacja tworzy pozytywny wizerunek 
przedsiębiorstwa oraz zachęca potencjalnych nabywców do zakupu produktów.

24
 

Promocja produktów i usług w Sieci jest praktycznie nieograniczona. Internet 
jest stosunkowo tanim medium. „Roczna prezentacja firmy w Internecie może 
kosztować tyle samo co jednorazowa publikacja kolorowej reklamy w poczytnych 
dziennikach czy magazynach”, twierdzi Paula Wąsowska, dyrektor ds. Sprzedaży  
i Marketingu firmy Internet Technologies, które nie zna granic geograficznych oraz 
czasowych, każde przedsiębiorstwo może wykorzystać Sieć do bezpośredniej 
komunikacji z klientem (wysłanie informacji np. pocztą elektroniczną do najbardziej 
oddalonych klientów zajmuje niewiele czasu). 

Za pośrednictwem Internetu istnieje możliwość nawiązania dialogu między 
producentem i klientem, firma obecna w Internecie może zbierać od swoich 
klientów opinie dotyczące posiadanej oferty, aby lepiej dostosować ją do ich 
oczekiwań. Czas reakcji na sygnały może być relatywnie krótki, a tym samym, 
szybko przełoży się na większą sprzedaż. Ponadto firmy obecne w Internecie 
mogą w szybki i oszczędny sposób gromadzić informacje o użytkownikach 
odwiedzających witryny www i w ten sposób tworzyć bazy danych. 

W tradycyjnych formach sprzedaży, w celu osiągnięcia maksymalnego efektu 
działań promocyjnych, stosuje się różne narzędzia oraz ich wzajemne relacje 
zwane promocją mix. System promocji składa się z pięciu podstawowych 
elementów:

25
 

 reklamy; 

 promocji sprzedaży; 

 marketingu bezpośredniego; 

 sprzedaży osobistej; 

 public relations. 
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 Internet w marketingu, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Bajdaka, PWE. Warszawa 2003, s. 38 
23
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 Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, pod redakcją W. Mantury, Wydawnictwo Politechniki 
Poznańskiej. Poznań 2000, s. 87 

25
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Reklama jest ciągiem uporządkowanych sygnałów zmniejszających 
niepewność potencjalnego nabywcy co do cech produktu i zwiększających 
atrakcyjność produktu. Dzięki reklamie przywracany jest wewnętrzny porządek, 
gdyż potencjalny nabywca, opierając się na informacji, może kreować swoją 
własną, spójną wizję rzeczywistości.

26
 

The Institute of Sales Promotion (Instytut Promocji Sprzedaży) promocję 
sprzedaży definiuje następująco – promocja sprzedaży zawiera narzędzia 
marketingowe służące powiększaniu wartości dodanej produktów oraz usług,  
w celu zrealizowania planów sprzedaży.

27
 Najczęściej stosowane środki i techniki 

promocji sprzedaży to: rozdawanie bezpłatnych próbek towaru, udzielanie 
różnorodnych premii i rabatów, organizowanie degustacji, sprzedawanie po 
obniżonych cenach, nagrody pieniężne i rzeczowe, reklamówki, pokazy i inne.

28
 

Marketing bezpośredni to interakcyjny system marketingu, który korzysta  
z jednego lub więcej mediów reklamowych, by wywołać określoną odpowiedź 
oraz/lub transakcję w dowolnym miejscu. Marketing bezpośredni wyróżnia się 
następującymi cechami:

29
 

 niepubliczny charakter – przekaz kierowany jest zazwyczaj do określonej 
osoby i nie dociera do innych osób; 

 dopasowanie – przekaz jest odpowiednio dopasowany, aby oddziaływał na 
osobę, do której dociera; 

 aktualność – przekaz można bardzo szybko przygotować do przesłania 
konkretnej osobie. 

Szczególną pozycję wśród środków polityki promocyjnej zajmuje sprzedaż 
osobista. Polega ona na osobistym kontakcie sprzedawcy z nabywcą, 
zainteresowaniu go produktem i nakłonieniu do transakcji kupna. Ma to szczególne 
znaczenie w sytuacji, gdy konsument nie ma sprecyzowanego sposobu, w jaki 
chce zaspokoić potrzebę. Zadaniem sprzedawcy jest wtedy zaproponowanie 
konkretnego dobra i dokonanie ewentualnie prezentacji. Wdzięk, czar osobisty  
i fachowość obsługi są tutaj elementem decydującym niejednokrotnie o sukcesie 
sprzedawcy. Posługiwanie się sprzedażą osobistą jest szczególnie istotne  
w następujących sytuacjach:

30
 

 produkt wymaga demonstracji działania i przeprowadzenia próby przez 
klienta; 

 sposób korzystania z produktu zależy od udzielenia fachowej porady; 

 decyzja zakupu jest związana z istotnym zaangażowaniem się klienta; 

 cena produktu może być negocjowana bądź zależna od dodatkowego 
wyposażenia według życzeń nabywcy; 

 kanały dystrybucji są krótkie lub bezpośrednie; 
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 reklama nie jest w stanie dostatecznie silnie oddziaływać na rynek 
docelowy. 

Kolejny element promocji stanowi public relations – jest to tworzenie 
wizerunku przedsiębiorstwa, budowanie dobrych stosunków między firmą i różnymi 
uczestnikami jego środowiska zewnętrznego oraz zapobieganie o korzystną prasę, 
nie rozpowiadająca szkodliwych historii i plotek.

31
 

 
3.1. Reklama w Internecie 

Najistotniejszą z cech reklamy internetowej, mającą decydujący wpływ na jej 
charakter jest interaktywność. Dzięki interaktywności Internetu użytkownik odgrywa 
daleko bardziej aktywną rolę w procesie komunikacji niż użytkownicy tradycyjnych 
mediów. WWW może dostarczyć niemal każdej informacji dotyczącej efektywności 
kampanii reklamowej w Sieci. Można dowiedzieć się ile osób widziało daną 
reklamę, ile zainteresowało się nią, a jaki procent ją zignorował. Odpowiedź na te  
i szereg innych pytań można uzyskać natychmiast w dowolnym czasie trwania 
kampanii, nie zaś w tydzień czy dwa po jej zakończeniu jak w przypadku reklamy 
tradycyjnej. Dzięki temu reklama on-line jest elastyczna, można bowiem  
w dowolnym czasie zmieniać lub modyfikować obraną strategię wpływając tym 
samym na zwiększenie jej efektywności. 

Internet jest obecnie najtańszym medium reklamowym. Dla przykładu koszt 
zamieszczenia standardowej reklamy w zasobach Internetu na okres roku może 
być porównywalny do:

32
 

 jednej edycji ogłoszenia wymiarowego w którymś z tytułów prasy 
ogólnokrajowej, 

 około 600 sekund reklamy radiowej, 

 4 sekund reklamy telewizyjnej w godzinach największej oglądalności, 

 25 dni reklamy na bilboardzie w jednym mieście wojewódzkim. 
Reklama on-line ma zasięg ogólnoświatowy. Dla jednych reklamodawców ma 

to ogromne znaczenie, dla innych, skupiających się na rynkach lokalnych, 
mniejsze. 

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje reklamy internetowej:
33

 

 reklama marki, która polega na kreowaniu preferencji nabywczych i wpływa 
na opinie o produkcie, 

 reklama wywołująca działanie, koncentrująca się na wywołaniu 
bezpośredniej reakcji konsumenta i dokonaniu przez niego zakupu bądź 
odwiedzenia witryny reklamodawcy. 

Największą popularnością cieszy się reklama bannerowa (po raz pierwszy 
banner reklamowy został umieszczony w październiku 1994 roku w internetowym 
magazynie Hot Wired). Banners (transparenty reklamowe), są to umieszczane na 
stronach Webu niewielkie obrazki; mogą być one statyczne lub animowane. 
Format bannera statycznego można określić mianem billboardu online, gdyż 
stanowi on nieruchomy obraz, natomiast bandery animowane posiadają możliwość 
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tworzenia obrazu ruszającego się, tańczącego bądź migającego; z badań wynika, 
że bannery ruchome są o około 25% efektywniejsze.

34, 35, 36
 

W Internecie można spotkać się ze zmodyfikowanymi reklamami 
bannerowymi, tzw. interstitials (określane też niekiedy jako intermercial). Są to 
statyczne lub animowane okna o niedużych wymiarach, ukazujące się na ekranie 
komputera w trakcie przejścia z jednej strony do drugiej, w momencie jej 
ładowania, co zazwyczaj trwa od 5 do 30 sekund. Po tym czasie, czyli po 
załadowaniu i ukazaniu się nowej strony, interstitials znika. Żywot tej formy reklamy 
jest krótki, lecz jej postrzegalność – nieporównywalnie lepsza niż np. tradycyjnego, 
statycznego bannera, bowiem ich aktywizacja nie wymaga aktywności 
oglądającego.

37 38
 

Bardzo często wykorzystywanym narzędziem reklamy w Sieci jest mailing, 
czyli wysyłanie reklam pocztą elektroniczną, która jest najbardziej 
rozpowszechnioną usługą w Internecie. Bazę adresów e-mail dokładnie 
zidentyfikowanych użytkowników poczty elektronicznej mają już wszystkie 
znaczące portale internetowe (Onet, Wirtualna Polska, Interia), które oferują 
jednocześnie prowadzenie kampanii mailingowych.

39
 

 
3.2. Promocja sprzedaży w Internecie 

Promocja sprzedaży ma bezpośredni wpływ na decyzję zakupu. Najczęściej 
na stronie głównej sklepu zamieszczony jest odnośnik o nazwie „Promocje”, gdzie 
klient uzyskuje aktualne informacje na temat promocji (jest to zwykle lista 
produktów sprzedawanych po niższych cenach, obowiązująca przez określony 
czas). 

Użytkownikom Internetu umożliwia się uzyskiwanie próbek i „gratisowych” 
produktów. Przykładem mogą być wersje demonstracyjne programów i gier 
komputerowych (ich czas użytkowania jest ograniczony, zazwyczaj dostępne są 
tylko wybrane funkcje), które można bezpłatnie „ściągnąć” z Sieci. Przez pewien 
czas klient ma możliwość zapoznania się z programem (grą) i zastanowienie się 
nad zakupem. Istnieje również możliwość bezpłatnego odsłuchania fragmentów 
utworów sprzedawanych płyt CD, czy odczytanie fragmentu nowej książki. 

W przypadku produktów, których dystrybucja odbywa się poza Internetem, na 
stronach www zamieszczone są formularze, po wypełnieniu których klientowi 
zostaje wysłana próbka produktu pocztą. Warunkiem koniecznym jest tu podanie 
pełnych danych personalnych, co pozwala na gromadzenie danych o klientach. 

Na stronach Internetowych dostępne są także kupony, które upoważniają do 
kupna po obniżonych cenach. Proponowanie klientom upustów cenowych może 
być także nagrodą za zapoznanie się z witryną firmy, zarejestrowanie się w bazie 
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danych, bądź wcześniejsze dokonanie zakupów. Oczywiście w tych przypadkach 
także należy podać swoje dane osobowe.

40
 

Popularną formą promocji sprzedaży za pośrednictwem Sieci są konkursy  
i loterie, które oferują możliwość uzyskania korzyści materialnej i sprawiają,  
że internauci poddają się działaniu treści reklamowych zawartych na stronach www 
oraz decydują się na podanie swoich danych personalnych wraz z wyrażeniem 
chęci otrzymywania dalszych treści reklamowych poprzez konto pocztowe.

41
 

 
3.3. Marketing bezpośredni w Internecie 

Najczęściej stosowanym narzędziem marketingu bezpośredniego w Sieci jest 
poczta elektroniczna. Informacje przesyłane e-mailem mogą być niechcianym 
masowym przekazem reklamowym (tzw. Unsolicited Bulk Mail, SPAM), wysyłanym 
do jak największej liczby osób, które zazwyczaj nie są z tego powodu zadowolone. 
Adresy tych osób są często ściągane ze stron WWW za pomocą specjalnych 
programów. Informacje reklamowe można też wysyłać za zgodą odbiorców (tzw. 
Opt-in Direct Mail), którzy wcześniej wypełnili formularz i wyrazili zgodę na 
otrzymywanie treści reklamowych.

42
 

 
3.4. Sprzedaż osobista w Internecie 

Internet umożliwia indywidualny, bezpośredni kontakt z klientem, i to kontakt 
obustronny. Dzięki temu firmy są w stanie lepiej poznać samego klienta, jego 
cechy, oczekiwania, potrzeby i na podstawie uzyskanych informacji tak 
przygotować ofertę, aby w pełni odpowiadała jego oczekiwaniom. Klient może też 
szybko wyjaśnić wszelkie niejasności dotyczące ceny produktu, formy płatności  
i warunków dostawy. Skutkiem tego typu zindywidualizowanej sprzedaży jest 
większa lojalność klientów, którzy wiedzą, że w każdej chwili mogą zwrócić się do 
konkretnej osoby z prośbą o pomoc lub niezbędne wyjaśnienie.

43
 

 
3.5. Public relations w Internecie 

Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród jego użytkowników staje się 
sprawą niezwykle istotną i wręcz konieczną. Internet daje możliwość dotarcia  
z wiadomościami i informacjami do otoczenia, analityków branży, umożliwia 
kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i produktu w oczach klientów. Można  
to zrealizować na kilka sposobów – od publikacji strony www lub założenia  
i prowadzenia własnej listy dyskusyjnej po dystrybucję informacji w istniejących już, 
wyselekcjonowanych grupach i listach dyskusyjnych.

44
 Za początek działań public 

relations w Internecie można uznać promocję Amazon.com w 1995 roku, kiedy to 
zastąpiono rozmowy telefoniczne oraz wysyłanie faksów do dziennikarzy 
komunikacją za pomocą poczty elektronicznej. 
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Działania z zakresu public relations w Internecie można podzielić na:
45

 

 komunikacja przedsiębiorstwa: publicity oraz informacja wewnętrzna. Mogą 
to być umieszczane przez firmy na swych stronach www różne publikacje 
przeznaczone dla prasy (press relase), np. informacje własne (raporty 
dotyczące działalności, finansów i osiągnięć firmy) lub takie które ukazały 
się na temat firmy w innych źródłach, czy też listy zadowolonych klientów; 

 sponsoring wydarzeń oraz ośrodków internetowych – polega na 
przekazywaniu środków finansowych, rzeczowych lub usług właścicielowi 
serwisu www lub grupy dyskusyjnej, powiązanych tematycznie  
z działalnością sponsorującego w zamian za umieszczenie w tych 
ośrodkach informacji o sponsorze, logo lub banneru; 

 tworzenie narzędzi interakcji społecznej – np. zamieszczenie gier 
interaktywnych przeznaczonych dla wielu osób, stworzenie możliwości 
wysyłania życzeń do innych osób, tzw. chat rooms i listy dyskusyjne, 
umożliwienie współudziału w tworzeniu strony; 

 organizowanie konferencji prasowych on-line. 
 
3.6 Nowe narzędzia marketingowe 

Blog jest to dziennik internetowy (strona www), forma pamiętnika dostępnego 
dla wszystkich internautów. Z założenia, w klasycznej, niekomercyjnej formie blog 
prowadzony jest przez jedną osobę, a każdy z oglądających ma możliwość 
komentowania Ważna jest także duża regularność w aktualizacji i tworzeniu 
nowych wpisów.

46
 

Jedną z głównych przyczyn dużego zainteresowania tą formą promocji jest 
możliwość stworzenia nowej ścieżki komunikacji marketingowej. W założeniu, 
komunikacja ta powinna odbiegać od głównego nurtu, skupiając się na uzyskaniu 
bliższego kontaktu z użytkownikami. Ponadto, stworzenie oraz aktualizacja 
dziennika internetowego nie wymaga znacznych nakładów – wystarczy 
przydzielenie miejsca na serwerze www, które w przypadku firm posiadających 
swoją witrynę jest zapewne i tak wykupione. 

Bardzo ważną cechą każdego bloga jest możliwość dodawania komentarzy 
do notek autora – zatem przedsiębiorstwo decydujące się na tę formę komunikacji 
musi być świadome, że niejednokrotnie przyjdzie stawić mu czoła nieprzychylnym 
komentarzom Internautów. Z drugiej jednak strony, podjęcie ryzyka i otworzenie 
się na krytykę pozwala na wykorzystanie ciekawej cechy jaką jest linkowanie 
pomiędzy twórcami blogów.

47
 

Innym narzędziem komunikacji marketingowej w Internecie jest marketing 
wirusowy, którego głównym założeniem jest wykorzystanie użytkowników Internetu 
(klientów) do rozprzestrzeniania informacji za pomocą narzędzi internetowych.  
W początkowych fazach wykorzystania wirusów, podstawowym i jedynym 
narzędziem był e-mail. Dla bezpłatnych kont pocztowych, do stopki wiadomości, 
bez wiedzy użytkownika zostawała dołączona informacja o promowanej usłudze. 
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Wraz z rozwojem technik komunikacji, nośnikami wirusów stały się także 
komunikatory internetowe takie jak Skype czy Gadu-Gadu. 

Istnieją także możliwości bezpośredniego przesłania całych stron www, 
mechanizm ten, jest najczęściej implementowany jako dodatek do strony www jako 
„prześlij znajomemu”, której twórcy wychodzą z założenia, że zadowolenie 
użytkownika z treści skłoni go do impulsywnego przesłania komunikatu – tym 
samym rozprzestrzeniając informacje.

48
 

 
4. Bezpieczeństwo komunikacji marketingowej w Internecie 
Powszechnie mówi sie, ze w Internecie żadna informacja nie jest bezpieczna, 

hakerzy włamują się na pilnie strzeżone serwery, a złośliwcy, gdzie tylko popadnie, 
podkładają wirusy i konie trojańskie. Najczęściej nie zastanawiamy się nawet, jak 
to się dzieje, ze w tym informacyjnym gąszczu nasze tajemnice są naprawdę 
bezpieczne.  

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem Internetu (w szerokim tego słowa 
znaczeniu) zyskują coraz bardziej na znaczeniu, aczkolwiek poziom świadomości 
osób korzystających z Internetu, co do rangi tych zagadnień, pozostawia jeszcze 
wiele do życzenia.  

W komunikacji marketingowej należy mieć świadomość, że wszystkie 
informacje o kliencie powinny być przesyłane przez Internet w postaci 
zaszyfrowanej. 

Do szyfrowania informacji używa się dwóch rodzajów kryptosystemów: klucza 
tajnego (ten sam klucz używany jest do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości) 
oraz klucza jawnego (każdy z użytkowników wykorzystuje parę uzupełniających się 
kluczy).

49
 

Najpopularniejszym obecnie standardem szyfrowania danych jest tak zwany 
SSL (Secure Sockets Layer), który pozwala na uwierzytelnianie, negocjowanie 
użytych algorytmów, wymianę kluczy i wreszcie szyfrowanie danych. Wszystkie  
te elementy razem dają gwarancje, że klient połączył się z właściwą instytucją,  
a nie z kimś, kto się za nią podaje, oraz że jego dane są przesyłane bezpiecznie  
i nikt nie może ich poznać. 

Nawiązywanie bezpiecznego połączenia z serwerem przez protokół SSL 
(Secure Sockets Laser) wygląda następująco:

50
 

 użytkownik łączy się za pomocą przeglądarki internetowej z serwerem; 

 serwer wysyła swój certyfikat; 

 komputer użytkownika weryfikuje autentyczność certyfikatu serwera; 

 opcjonalnie może być dokonana weryfikacja certyfikatu użytkownika, 
serwer sprawdza, czy jest on na komputerze klienta i pobiera jego dane, 
informacje te są porównywane z zawartością bazy danych; 

  z parametrów certyfikatu serwera wynika, jakie szyfrowanie może być 
użyte, wybór dotyczy użycia kluczy 40- i 128-bitowych; 
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 po ustaleniu preferowanej długości klucza sesyjnego przeglądarka 
użytkownika generuje go, a następnie szyfruje z wykorzystaniem klucza 
publicznego zawartego w certyfikacie banku, zaszyfrowany klucz sesyjny 
jest wysyłany do serwera wraz z informacją o wybranym algorytmie 
szyfrowania. 

 
Wnioski 
Każda osoba, która w jakikolwiek sposób komunikuje się za pośrednictwem 

Internetu, powinna wiedzieć, że w tego typu relacjach należy zachować szczególną 
ostrożność i przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, które dotyczą 
zabezpieczana i dystrybuowana informacji między jednostkami przedsiębiorstwa  
i kontrahentami. 

Punktem wyjścia jest bezpieczeństwo urządzeń, z których korzystamy 
podłączając się do Internetu i zwrócenie uwagi na autoryzację urządzeń  
do przetwarzania informacji, inwentaryzację sprzętu i zainstalowanego 
oprogramowania, zabezpieczenie urządzeń komputerowych i elektronicznych 
poprzez instalację UPS-ów oraz właściwa konfiguracja serwerów, a także 
zabezpieczenie fizyczne poprzez przygotowanie odpowiednich pomieszczeń  
i zamontowanie zamków kombinacyjnych oraz urządzeń alarmowych. 

Użytkownik komunikujący się za pośrednictwem Internetu powinien pamiętać 
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, w tym: 

 bezpiecznie korzystanie z komputera (pobieranie i instalowanie 
oprogramowania, przechowywanie informacji, zasady postępowania  
z hasłami); 

 bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej (załączniki, przekierowania, 
weryfikacja poczty, kodowanie i podpis elektroniczny); 

 ochrona przed wirusami („zainfekowanie” komputera programem 
szpiegującym lub tzw. koniem trojańskim może doprowadzić do 
przechwytywania przez obce osoby haseł, nazw użytkownika, a także 
numerów kart płatniczych, dlatego niezwykle istotne jest zabezpieczenie 
komputera programem antywirusowym); 

 bezpieczne korzystanie z dostępu do Internetu (osobiste ściany ogniowe, 
strefy bezpieczeństwa programu Internet Explorer, treści aktywne, 
biuletyny bezpieczeństwa firmy Microsoft, protokoły https, SSL, IPsec, 
połączenia VPN, PGP - Pretty Good Privacy, bezpieczne zakupy online, 
bezpieczny online-banking). 

 
Streszczenie 
Dokonujące się w ostatnich latach zmiany, wywołane gwałtownym rozwojem 

technologii informatycznych, a szczególnie Internetu, wyznaczają nowe standardy 
przekazu informacji oraz komunikowania się między ludźmi. Powoli kształtują się 
społeczeństwa usług i społeczeństwa informacyjne, w których źródłem bogactwa 
stają się kontakty z innymi ludźmi oraz posługiwanie się informacjami. 

Internet, dzięki swojej unikalności, wyznacza nowe standardy zarządzania 
przedsiębiorstwem, stwarza zupełnie nowe możliwości tworzenia i utrzymywania 
relacji z klientem, jest doskonałym medium umożliwiającym budowanie wizerunku 
firmy czy produktu, pozwala bowiem na dwustronną komunikację. 
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Summary 
Taking place in recent years, the changes caused by the rapid development of 

information technology, especially the Internet, has set new standards for the 
transmission of information and communication between people. Slowly shape 
society and information society services, in which the source of wealth are contacts 
with other people and use of information. Internet, with its unique, sets new 
standards for business management, creates new opportunities to create and 
maintain relationships with customers, is a great medium that allows building 
corporate image or product, as it allows two-way communication. 
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Aneta JAKONIS 
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 

 
LEAN MANAGEMENT – CHARAKTERYSTYKA  

 

 
1. Lean Management – geneza 
Lean Management to rezultat kilkunastoletniej pracy m.in. Taiichi Ohno i jego 

zespołu w fabrykach Toyoty, które podobnie jak i reszta japońskiego przemysłu 
motoryzacyjnego musiała walczyć o swoje miejsce i o przetrwanie na 
konkurencyjnym globalnym rynku po II wojnie światowej. Głównym konkurentem 
japońskiego przemysłu motoryzacyjnego były Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej - lider masowej, nisko kosztowej produkcji. Jak powiedział T. Ohno: na 
początku jest zawsze potrzeba i to właśnie potrzeba przewagi konkurencyjnej, 
produkowania samochodów o najwyższej jakości, po najniższych kosztach  
i zgodnie z zamówieniem klienta, zdeterminowała przemiany w fabrykach Sakichi 
Toyody (założyciel Toyota Motor Company), które zaowocowały efektywnym  
kompleksowym systemem zarządzania.

1
 Taiichi Ohno (dyrektor fabryk Toyody) 

wskazuje na takie potrzeby przemodelowania systemu, jak: 
- konieczność wyeliminowania strat i zwiększenia konkurencyjności, 
- potrzeba odnalezienia przez ludzi wartości pracy poprzez stworzenie im 

możliwości zdobywania szerokiego spektrum kwalifikacji i partycypacji  
w budowie nowego systemu produkcyjnego, 

- dążenie do stania się bardziej praktycznym czyli do zdroworozsądkowego 
podejścia przemysłu do pozyskiwania tylko tego, co jest potrzebne  
i w takiej ilości, w jakiej jest potrzebne w danym momencie.

2
 

Najważniejsze wydarzenia, określane jako punkty zwrotne w rozwoju nowego 
systemu produkcyjnego, którego zadaniem było sprostanie w/w wyzwaniom, 
przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 1: Wybrane wydarzenia z historii rozwoju systemu produkcyjnego Toyoty 
 

ROK POCZĄTKI WYBRANEGO WYDARZENIA 

 
1945 

 
system produkcji just – in – time, autonomation (Sakichi i Kiichiro Toyoda) 

 
1950 

 
kontrola wizualna, początki rozdzielenia pracy człowieka i maszyny 

 
1953 

 
supermarket, wyrównywanie produkcji (Taichi Ohno) 

 
1962 

 
zaadoptowanie kart kanban (Taichi Ohno) 

Źródło: opracowano na podstawie: T.Ohno, Toyota Production System. Beyong Large-Scale 

Production, Productivity Press, New York 1988 
 

                                                 
1
 A. Jakonis, Kulturowe uwarunkowania Lean Management, red. P. Trippner: Znaczenie mikro  
i makroprocesów w funkcjonowaniu i rozwoju systemu społeczno-ekonomicznego, Przedsiębiorczość 
i zarządzanie, Tom XII, Zeszyt 12. Łódź 2011, s. 29 

2
 T. Ohno, Toyota Production System. Beyong Large-Scale Production, Productivity Press. New York 
1988, s. 15 
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System stworzony w fabrykach Toyody nazwany został przez samych 
twórców: systemem produkcyjnym Toyoty, ze względu na miejsce jego powstania. 
Używano również terminu toyotaism, stworzonego przez Toyodę Kiichiro 
(najstarszy syn Sakichi Toyody, pierwszy prezes Toyoty), na określenie misji 
Toyoty, tj.: dostarczanie samochodów szerokiemu gronu odbiorców, 
doprowadzenie do perfekcji produkcji samochodów osobowych, wytwarzanie 
samochodów o rozsądnej cenie, rozpoznanie znaczenie sprzedaży w przemyśle 
oraz stworzenie podstawy dla przemysłu materiałowego.

3
 Ambicją było stworzenie 

oryginalnej japońskiej techniki produkcji, dostosowanej do specyfiki tego kraju. 
Czerpanie ze wzorów amerykańskich np. masowej produkcji Forda było polecane, 
ale z zastrzeżeniem, że nie należy kopiować amerykańskich rozwiązań, tylko 
wykorzystać ich elementy i połączyć ze specyfiką japońskiego podejścia do pracy.

4
 

Stąd wykorzystanie np. takich elementów systemu fordowskiego jak flow 
production (płynna produkcja) czyli taśmowy montaż samochodu

5
 przez Kiichiro 

Toyodę po jego wizycie w Ameryce w fabrykach Forda czy wykorzystanie pull 
system przez Taichi Ohno po zafascynowaniu się funkcjonowaniem 
amerykańskich supermarketów. I połączenie w/w np. z rodzimym wynalazkiem 
krosien z napędem silnikowym, stworzonych przez Sakichi Toyodę, które uważane 
są za pierwowzór jidoki i autonomation.

6
 Mimo punktów wspólnych, te dwa 

systemy produkcyjne: amerykański i japoński, zasadniczo się od siebie różnią,  
a wybrane różnice prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela nr 2: Porównanie systemu produkcyjnego Forda i Toyoty 
 

SYSTEM FORDA SYSTEM TOYOTY 

produkowanie dużej ilości tego samego 
wyrobu – produkcja masowa 
 

produkowanie wg zasady jeden – w 
jednym – momencie, małych partii 
zróżnicowanych produktów 

produkcja taśmowa – kierunek do przodu 
(proces wcześniejszy determinuje proces 
późniejszy) 

Just-in-time i kanban – kierunek do tyłu 
(proces późniejszy determinuje proces 
wcześniejszy) 
 

automatyzacja automatyzacja z czynnikiem ludzkim 

duże partie produkcyjne  
 

małe partie produkcyjne i szybkie zmiany 
produkcji  

duże zapasy, magazyny eliminacja zapasów – dynamiczne 
magazyny zwane supermarketami 

nadprodukcja i wyroby wadliwe unikanie nadprodukcji i eliminacja 
wyrobów wadliwych 

planowanie 
 

reagowanie 

Źródło: opracowano na podstawie: T.Ohno, Toyota Production System. Beyong Large-Scale 

Production, Productivity Press, New York 1988 
 
 

                                                 
3
 Ibidem, s. 80 

4
 Ibidem, s. 91 

5
 www.pl.wikipedia.org/wiki/Lean_management 

6
 www.pl.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System 
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Toyota Production System (TPS) uważany jest za prototyp systemu Lean 
Management. Jest to zbiór unikalnych japońskich metod zarządzania i kultury 
organizacyjnej. Wykorzystuje założenia cyklu Deminga PDCA oraz szereg narzędzi 
pomagających w unikaniu marnotrawstwa, płynności produkcji i maksymalizacji 
produktywności.

7
 Funkcjonowanie systemu wyjaśnia schemat zamieszczony na 

stronie Toyoty (www.toyota-global.com). 
 

Ilustracja nr 1: Toyota Production System  

 

 
Źródło: www.toyotaglobal.com/comany/vision_philosophy/toyota_production_syst 

em/ilustration_of_the_toyota_production_system.html 

 
2. Lean Management – definicje 
Lean Management określane jest jako podejście do zarządzania, swoista 

filozofia lub stan umysłu,
8
 opiera się więc w przeważającej mierze na kształtowaniu 

postaw, nowych nawyków i nastawienia. Jest też określane jako jedna z koncepcji 
zarządzania przedsiębiorstwem, której wdrożenie umożliwia dostarczenie klientowi 
wymaganej przez niego wartości po jak najniższym koszcie.

9
 

 
 

                                                 
7
 Ibidem 

8
 P. Dennis, Lean Production Simplified, Productivity. New York 2002, s. 17 

9
 www.pl.wikipedia.org/wiki/Lean_management 

http://www.toyota-global.com/
http://www.toyotaglobal.com/comany/vision_philosophy/toyota_production_system/ilustrat
http://www.toyotaglobal.com/comany/vision_philosophy/toyota_production_system/ilustrat
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Lean dosłownie tłumaczy się jako odchudzony lub szczupły,
10

 istotą Lean 
Management jest bowiem odchudzenie organizacji w sensie np. redukcji zbędnych 
zasobów, unikania marnotrawstwa i nadmiarowości czy wyeliminowania czynności 
nie dodających wartości wytwarzanemu wyrobowi. Poprawa efektywności wiąże 
się w tym systemie z redukcją kosztów, a ta z kolei z produkcją jedynie tych 
produktów, których potrzebujemy w danym momencie i przy użyciu minimalnej 
wymaganej siły roboczej.

11
 Według T. Ohno istnieją dwa sposoby zwiększenia 

efektywności: zwiększenie wolumenu produkcji lub zmniejszenie liczby 
pracowników. Ze względu na fakt, że wolumen produkcji musi być zgodny  
z zamówieniem klienta, kiedy spada wielkość zamówienia, trzeba również 
zmniejszyć ilość zatrudnionych, aby uniknąć nadprodukcji.

12
 

Zasada, którą można streścić: zrób więcej angażując mniej, oznacza większą 
produktywność przy wykorzystaniu mniejszej ilości czasu, miejsca, wysiłku ludzi, 
maszyn, materiałów, itd. czyli maksymalizację efektywności. Lecz,  jak podkreśla 
Taiichi Ohno: “prawdziwe doskonalenie w zakresie efektywności oznacza zero 
strat i 100 procent produkcji bez wad”.

13
 Według niego podstawowe źródła strat  

w organizacji to: nadprodukcja, czekanie, transport, nadmierne zapasy, 
niepotrzebny ruch, wady procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie wadliwych 
produktów:

14
 

– nadprodukcja to produkowanie większej ilości niż nasze zapotrzebowanie, 
jest przeciwieństwem systemu produkcyjnego zgodnego z filozofią Lean, 
gdzie produkujemy tylko takie wyroby i w takiej ilości, miejscu i czasie, 
które zaspokajają konkretne zamówienie klienta; 

– czekanie to strata czasu, związane z oczekiwaniem na komponenty, złą 
logistyką, nieefektywnym systemem zamówień, opóźnieniami w systemie 
dostaw, złą organizacja pracy itp.; 

– transport, dotyczy wielkości i częstotliwości transportu partii produkcyjnych 
(im większe tym mniej efektywny), a także organizacji transportu wewnątrz 
zakładu (np. brak ustalonych tras, brak sekwencji, standaryzacji itp.); 

– nadmierne zapasy czyli głównie rozrastający się magazyn oraz tzw. 
martwe zapasy, podwójna obsługa, zły system składowania części. Wiąże 
się także z brakiem wyrównanej produkcji i dużymi partiami produkcyjno-
logistycznymi; 

– niepotrzebny ruch możemy znaleźć nie tylko w procesach logistycznych, 
ale w dużej mierze w organizacji produkcji, np. ze względu na złą 
organizację miejsca pracy; 

– wady samych procesów, ich nadmiar, niepotrzebne kroki, procedury, 
mnożenie kontroli i zbędnej biurokracji; 

                                                 
10

 J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, WAE. Wrocław 1997, s. 224 
11

 T. Ohno, Toyota Production System. Beyong Large-Scale Production, Productivity Press. New York 
1988, s. 18 

12
 Ibidem, s. 62 

13
 Ibidem, s.19 

14
 Ibidem, s. 10-20 
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– wadliwe produkty czyli wyroby z defektem, złej jakości, o złym 
wykończeniu, uszkodzone itp.

15
 Według twórców systemu, unikanie 

wytwarzania wadliwych produktów to unikanie: 
– muda = strat, marnotrawstwa, 
– mura = niezgodności, 
– muri = braku rozsądku.

16
 

Za twórcę samego określenia lean uważany jest natomiast John Krafcik,
17

 
który użył go w swojej pracy, natomiast za popularyzatorów pojęcia uważani są 
m.in. James Womack, Daniel Jones i Daniel Roos. Trzej ostatni to naukowcy  
z Massachusetts Institute of Technology, którzy w pracy „The Machine That 
Changed the Word” porównali efektywność przedsiębiorstw japońskich, 
amerykańskich i europejskich, w wyniku którego to porównania liderem została 
Toyota i jej Toyota Production System, uznany przez autorów za prototyp 
systemów odchudzonych – produkujących coraz więcej przy wykorzystaniu coraz 
mniejszej ilości nakładów.

18
 Co istotne, autorzy potwierdzili swoje wyniki 

kilkanaście lat później, w kolejnym wydaniu swojej pracy.
19

 
 
3. Lean Management – charakterystyka 
Według T.Ohno Toyota Production System polega jedynie na obserwowaniu 

przedziału czasowego od momentu kiedy klient złoży zamówienie, do chwili, gdy 
za nie zapłaci. To co zostaje zrobione to zmniejszenie tego przedziału czasowego 
poprzez eliminowanie strat, które nie tworzą wartości dodanej.

20
 Lean 

Management nazywany przez w/w autora systemem produkcyjnym Toyoty, 
wspiera się na dwóch filarach: 

– just-in-time, 
– autonomation lub automatyzacja z udziałem ludzi.

21
 

Natomiast narzędziem umożliwiającym działanie systemu jest system 
zaczerpnięty z amerykańskich supermarketów określany jako kanban.

22
 

Just-in-time, w skrócie JIT, oznacza przepływ części w procesie pracy 
charakteryzujący się tym, że części są dostarczane na dane stanowisko tylko  
w ilości potrzebnej do wykonania zadania i w czasie kiedy zadanie jest 
wykonywane, dzięki czemu przedsiębiorstwo może zupełnie zrezygnować ze 
składowania zapasów.

23
 Każdy proces otrzymuje więc tylko potrzebne części, 

  
 

                                                 
15

 A. Jakonis, Kulturowe uwarunkowania Lean Management, red. P. Trippner: Znaczenie mikro  
i makroprocesów w funkcjonowaniu i rozwoju systemu społeczno-ekonomicznego, Przedsiębiorczość 
i zarządzanie, Tom XII, Zeszyt 12. Łódź 2011 

16
 T. Ohno, Toyota Production System. Beyong Large-Scale Production, Productivity Press. New York 
1988, s. 41 

17
 J. Krafcik, Triumph of the Lean Production System, w: Sloan Management Review, Fall 1988, Vol.30, 
Issue 1, s. 41-52 

18
 www.pl.wikipedia.org/wiki/Lean_management 

19
 J.P. Womack, D.T. Jones, D. Roos, The Machine That Changed The Word, Free Press. New York, 
2007 

20
 T. Ohno, Toyota Production System. Beyong Large-Scale Production, Productivity Press. New York 
1988, s. ix 

21
 Ibidem, s. 77 

22
 Ibidem, s. 25 

23
 Ibidem, s. 4 



 184 
__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

w potrzebnej ilości i w danym momencie. Ważny jest tu kierunek procesu – do tyłu 
– ponieważ to kolejny proces determinuje ile i jakie części zostaną wykorzystane,  
a raczej pobrane z procesu poprzedniego. 

System organizacji produkcji JIT w dosłownym tłumaczeniu oznacza: 
dokładnie na czas, czyli wytwarzanie tylko niezbędnych wyrobów, na czas, w ilości 
żądanej przez klienta

24
 i jest przeciwieństwem masowej produkcji just in case

25
 

czyli: na wszelki wypadek. Podstawowe zasady produkcji na czas to: 
produkowanie tylko tego, co zamówił klient, wyrównywanie procesu 
produkcyjnego, wykorzystywanie prostych zasad kontroli wizualnej procesu oraz 
maksymalizacja elastyczności w odniesieniu do ludzi i sprzętu.

26
 Główne założenie 

JIT to wyeliminowanie magazynów i składów, które są jedynie źródłem kosztów dla 
organizacji i mogą ukrywać jej problemy organizacyjno – techniczne jak np.: 
niestabilność procesu, brak elastyczności pracowników czy sprzętu itp.

27
 

Do najczęściej wymienianych zalet JIT zalicza się: 
– redukcję czasu przestawień maszyny, szybkie przezbrojenia (SMED); 
– małe partie usprawniające przepływ towarów; 
– personel wykwalifikowany w wielu obszarach, który dzięki temu jest 

bardziej elastyczny; 
– grafik produkcyjny dostosowywany do aktualnego zamówienia klienta; 
– poprawę relacji z dostawcami; 
– dostawy schynchronizowane z aktualnym zapotrzebowaniem produkcji; 
– zminimalizowanie powierzchni magazynowej; 
– mniejsze zagrożenie co do potencjalnych braków w magazynach.

28
 

Aby spełnić założenia JIT, proces musi opierać się na sygnałach, najczęściej 
w formie kanban, pomiędzy poszczególnymi punktami w procesie, które to sygnały 
informują produkcję, kiedy wytworzyć kolejną część. Kanban może to być 
obecność lub brak jakiejś części na półce, lub np. kwadratowa zalaminowana 
kartka papieru, na której umieszczone są trzy rodzaje informacji: 

– informacje o pobraniu wyrobu; 
– informacje o przemieszczeniu wyrobu; 
– informacje o produkcji wyrobu.

29
 

Celem używania kart kanban jest unikanie nadprodukcji i nadmiernych 
zapasów oraz zapewnienie sprawnego działania systemu just-in-time. Funkcjonują 
one jak rodzaj zamówienia produkcyjnego dla wcześniejszego procesu, ponieważ 
symbolizują określone wyroby, w określonej ilości i rodzaju.

30
 Mogą zastąpić 

dokumenty pobraniowe lub zamówienie na części/wyroby.
31

 
Karty kanban w swoim założeniu nawiązują do organizacji supermarketów. 

Supermarket natomiast oparty jest na regule, że klient powinien otrzymać to czego 
potrzebuje, w potrzebnej ilości i czasie. Tak jak klient w supermarkecie bierze  

                                                 
24

 Własne materiały szkoleniowe 
25

 R.J. Schonberger, Japanese Manufacturing Techniques. Nine Hidden Lessons in Simplicity, The Free 
Press. New York 1982, s. 16 

26
 P. Dennis, Lean Production Simplified, Productivity. New York 2002, s. 66 

27
 www.en.wikipedia.org/wiki/Just_in_time_(business) 

28
 Ibidem 

29
 T. Ohno, Toyota Production System. Beyong Large-Scale Production, Productivity Press. New York 
1988, s. 27 

30
 Ibidem, s. 30 

31
 Ibidem, s. 40-41 
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z półki produkty, tak samo klient powinien otrzymywać zamówienie z zakładu 
produkcyjnego.

32
 Pobrane produkty zwalniają miejsce w supermarkecie. Ta wolna 

przestrzeń będzie następnie uzupełniona przez partię adekwatną do partii 
wcześniej pobranego wyrobu. To właśnie jest wsteczny proces, kiedy to końcowy 
nabywca decyduje co kupuje i tym samym co i ile zostanie uzupełnione czyli 
doprodukowane aby zapełnić zwolnioną przez jego zamówienie/zakup przestrzeń. 

Jednym z efektów stosowania kanban jest wyrównanie produkcji i możliwość 
zmniejszenia wielkości partii produkcyjnej, dzięki czemu Toyota np. uzyskała 
możliwość elastycznego przestawiania produkcji i wytwarzania dużej 
różnorodności dóbr (w małych partiach), dzięki czemu jej produkcja stała się 
bardziej efektywna niż masowa produkcja wielkich partii.

33
 Natomiast końcowym 

celem stosowania kanban jest tak sprawna i zestandaryzowana produkcja, że nie 
są już one potrzebne w swej dotychczasowej fizycznej postaci. 

Autonomation natomiast czyli automatyzacja z udziałem ludzi, to połączenie 
procesu automatyzacji i ludzkiej inteligencji czyli kontroli operatora, który sprawuje 
nadzór nad maszyną. Zapoczątkowana przez Sakichi Toyodę autonomation 
umożliwia włączenie reakcji człowieka w proces produkcyjny, czyli np. zatrzymanie 
maszyny gdy ta zaczyna produkować wyroby wadliwe. Według T. Ohno, klasyczny 
zautomatyzowany park maszynowy nie posiada takiej wbudowanej opcji.

34
 

Zdaniem autora to właśnie pracownik posiada nie tylko możliwość, ale i obowiązek 
zatrzymania maszyny, kiedy tylko zauważy nieprawidłowość. T. Ohno uważa 
także, że poprzez połączenie przez Toyodę Sakichi automatyzacji z ludzką 
uważnością i inteligencją, możliwe stało się ponowne podporządkowanie maszyn 
człowiekowi.

35
 

Autonomation zakłada, że człowiek zatrzyma maszynę w sytuacji np. 
produkowania wadliwego wyrobu. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie 
nadprodukcji, produkowania wadliwych produktów, a co więcej – dotarcie do 
przyczyny problemu i jej wyeliminowanie. Proces ten polega bowiem nie tylko na 
zatrzymaniu produkcji, ale przede wszystkim na znalezieniu przyczyny 
nieprawidłowości/niezgodności i wyeliminowanie jej (działanie korygujące) celem 
uniknięcia podobnych problemów w przyszłości. Jest to również jeden z elementów 
procesu ciągłego doskonalenia i usprawniania procesu produkcyjnego, za który 
odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.  

Shigeo Shingo nazywa autonomation pre-automatyzacją, gdyż według niego 
pełna automatyzacja miałaby miejsce dopiero wtedy gdy maszyna potrafiłaby 
wykryć i skorygować swoje problemy operacyjne, co według autora nie jest 
efektywne kosztowo.

36
 Podkreśla on poprzez to stwierdzenie kolejną zaletę wyżej 

opisanego zjawiska. 
Inne słowo określające autonomation to jidoka. Jest to połączenie słowa jido 

odnoszącego się do maszyny z wbudowanym czujnikiem i do maszyny pracującej 
automatycznie (automatyzacja) oraz słowa ka włączającego element kontroli 
sprawowanej przez człowieka. Koncepcję jidoki przedstawia poniższa ilustracja. 
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35
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Ilustracja nr 2: Koncepcja jidoki czyli autonomation 
 

 
Źródło: www.toyota-global.com/company/vision_philisophy/toyota_production_system/ 

jidoka.html 
 

Obecnie w praktyce organizacyjnej rozgranicza się dwa rodzaje, lub raczej 
dwa określenia na Lean Management, tj. Lean Manufacturing, odnoszące się 
głównie do działalności produkcyjnej i Lean Office,

37
 określenie stosowane  

w odniesieniu do systemów odchudzonych w działalności pozaprodukcyjnej np.  
w administracji czy usługach. Różnica pomiędzy tymi dwoma określeniami 
odnoszącymi się do Lean Management polega głównie na dopasowaniu technik  
i narzędzi odchudzonego zarządzania do specyfiki danej praktyki organizacyjnej.  

Koncepcja Lean Management czy też metoda odchudzonego zarządzania, 
ma więc za zadanie, poprzez wprowadzenie wielu przedsięwzięć organizacyjnych, 
ekonomicznych i technicznych, podniesienie produktywności, jakości produktów  
i usług oraz poprawę organizacji i zarządzania. Co ważne, „celem tej metody  
jest dostosowanie przedsiębiorstwa do rynkowych warunków gospodarowania  
w drodze głębokich przekształceń organizacji i funkcjonowania. Zarządzanie 
przedsiębiorstwem według koncepcji lean jest powolnym i ciągłym procesem 
wprowadzenia radykalnych i całościowych zmian wszystkich struktur, procesów  
i ról (tzn. w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej, w strukturze majątku, 
sposobach organizacji i zarządzania, w dziedzinie przygotowania zawodowego 
oraz kształtowania postaw pracowników). Punktem wyjścia do tych zmian jest 

                                                 
37
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skorygowanie dotychczasowej koncepcji organizacji”.
38

 Tak więc zmiana związana 
z wprowadzeniem Lean Management jest długotrwałą i głęboką zmianą całego 
systemu zarządzania i funkcjonowania organizacji. Należy zwrócić również uwagę 
na determinanty kulturowe, które mogą wspierać lub ograniczać wprowadzenie 
w/w systemu w zależności od charakteru kultury narodowej i organizacyjnej.

39
 

 

Rysunek nr 1: Rodzaje określeń Lean Management 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Podsumowanie 
Celem niniejszego opracowania był zarys charakterystyki w odniesieniu do 

koncepcji Lean Management. W poniższym opracowaniu przedstawiona została 
geneza powstania Toyota Production System, uważanego za prototyp systemu 
odchudzonej produkcji. Następnie zaprezentowano wybrane definicje Lean 
Management jako podejścia do zarządzania oraz filozofii. W drugiej części 
opracowania scharakteryzowano dwa podstawowe elementy Lean Management,  
a mianowicie system produkcji just-in-time i automatyzację z czynnikiem ludzkim 
czyli autonomation. W końcowej części zwrócono uwagę na zastosowanie  
w/w koncepcji nie tylko w przemyśle – Lean Manufacturing, ale i w administracji  
i usługach – Lean Office oraz zwrócono uwagę na to , że wdrażanie tego systemu 
to długotrwały, skomplikowany i uwarunkowany kulturowo proces. 
 

Streszczenie 
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka koncepcji Lean 

Management. Jest to m.in. podejście do zarządzania, które zyskuje coraz większą 
rozpoznawalność i popularność w Polsce. Lean Management określane jest  
jako filozofia i stan umysłu raczej niż koncepcja naukowa, niemniej jednak  
posiada ustrukturyzowane charakterystyki, pozwalające na jego multiplikowanie.  
W poniższym opracowaniu przedstawiona została geneza, definicje oraz ogólna 
charakterystyka koncepcji Lean Management. 
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Summary 
The goal of this article is to present the basic characteristics of Lean 

Management. Firstly the genesis of the Toyota Production System as the prototype 
of lean systems was described. Furthermore the chosen definitions of lean as  
a management concept or philosophy were presented. In the second part of the 
article two pillars of Lean Management were presented, the production system of 
just-in-time and automation with a human touch - autonomation. At the end of the 
article the author pointed out that this concept can be used not only in industry – 
Lean Manufacturing, but in administration and services as well – Lean Office and 
that the implementing of Lean Management is a long-term, complicated and 
culturally conditioned process. 
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Wiceminister Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda 

 
Akcesja Polski do Unii Europejskiej nastąpiła z myślą o przyspieszeniu 

rozwoju społeczno-gospodarczego i wzroście pozycji na arenie międzynarodowej. 
Proces ten zachodzi w rezultacie udziału w jednolitym rynku europejskim, 
dynamicznej wymiany handlowej z krajami UE, zwiększenia współpracy 
inwestycyjnej oraz realizacji europejskiej polityki spójności. Unia Europejska składa 
się obecnie z 27 krajów o różnych poziomach rozwoju społeczno gospodarczego. 
Aby zredukować różnice rozwojowe pomiędzy krajami członkowskimi oraz 
regionami w danym kraju powstał projekt polityki spójności, którego celem jest 
dążenie do zrównoważonego, harmonijnego rozwoju wszystkich regionów państw 
członkowskich oraz osiągnięcie konwergencji gospodarczej i społecznej, zgodnej  
z duchem Strategii Lizbońskiej.

1
 Czy zatem polityka spójności i jej fundusze 

przyczyniły się do zwiększenia tempa konwergencji Polski z krajami UE-27?  
W początkowym okresie efekty wykorzystania środków unijnych były stosunkowo 
nieznaczne, co wynikało głównie z ich ograniczonej dostępności w pierwszych 
latach. Dokonany  w latach 2004 – 2009 postęp w konwergencji Polski z krajami 
UE-27 mierzony zmniejszającym się dystansem do średniego poziomu PKB na 
mieszkańca w PPS (UE 27=100) wyniósł 11,9 pp. (wzrost z poziomu 48,9%  
w 2003 r. do 60,8% w 2009 r.) i należy do jednych z największych w UE.

2
 

Na ile zatem absorpcja unijnych środków przyczyniła się do nadrobienia przez 
polskie regiony zapóźnień cywilizacyjnych? Czy bycie największym odbiorcą 
unijnego wsparcia oznacza, że Polska ma większe szanse na wyjście z obecnego 
kryzysu obronną ręką? Dostępne w latach 2004-2006 fundusze strukturalne 
pozwoliły wielu przedsiębiorcom na eliminację takich barier jak brak 
specjalistycznej wiedzy i umiejętności konkurowania na jednolitym rynku. Dzięki 
środkom z dotacji unijnych wiele firm zainwestowało w niezbędną infrastrukturę, 
opracowało strategie działania na wybranych rynkach europejskich i przeszkoliło 
swoich pracowników w konkretnej dziedzinie.

3
 

Ponieważ polscy przedsiębiorcy mogli po raz pierwszy korzystać z unijnej 
pomocy w wielu przypadkach byli oni nie przygotowani do procesu aplikowania. 
Wskazywano na trzy elementy, które potencjalnie mogły zaważyć na 
wykorzystaniu w polskich realiach funduszy unijnych. Mowa tutaj o: 

                                                 
1
 Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński, 
Wydawnictwo: Elipsa, 2006 

2
 Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, Raport 
2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

3
 Sprawozdanie z realizacji w 2007 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 Synteza, 
Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Warszawa 2008 r. 
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 przygotowaniu odpowiedniej liczby projektów, 

 wniesieniu współfinansowania krajowego do programów operacyjnych  
i projektów, 

 wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania funduszami unijnymi. 
Wiele utrudnień wynikało także z braku doświadczenia administracji rządowej 

w tej materii. W ramach Programu naprawczego zwiększającego absorpcję 
funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

4
 

przyspieszono wiele procedur administracyjnych, dotyczących m.in. stosowania 
ustawy prawo zamówień publicznych, weryfikacji wniosków o płatność, czy 
uproszczenia procesu monitoringu i kontroli. 

Nasuwa się wniosek, iż skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy wymaga 
gruntownej wiedzy, wysiłku ze strony beneficjentów włożonego w prawidłowe 
rozliczanie projektów oraz ścisłej współpracy z obu stron zarówno, ze strony 
przedsiębiorców jak i administracji centralnej i regionalnej.  

W obecnym okresie programowania 2007-2013 Polska otrzymała znacznie 
większą pulę pieniędzy, w tym wsparcie na rozwój poszczególnych regionów  
i całego kraju, rozwój zasobów ludzkich oraz na zbliżenie poziomu życia ludności  
w Polsce do standardów europejskich. Alokacje w ramach funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności określone w ramach budżetu na lata 2007-2013

5
 oznaczają 

dla nowych krajów członkowskich w środkowej i wschodniej Europie dostęp do 
bardzo znaczących transferów finansowych. 

W relacji do PKB są to środki inwestycyjne, które nie mają precedensu  
w Europie i przewyższają transfery w szczytowych latach wdrażania Planu 
Marshalla.  

To ogromna szansa wprowadzenia gospodarek nowych krajów członkowskich 
na ścieżkę długookresowego, wysokiego wzrostu gospodarczego i skrócenia 
czasu niezbędnego dla procesu realnej konwergencji w Unii Europejskiej. Zasady 
polityki regionalnej mogą sprawić, że jej pozytywne skutki odczują wszystkie 
regiony i grupy społeczne. Oczekuje się, że fundusze strukturalne będą miały 
pozytywny wpływ na wszystkie trzy składniki decydujące o potencjale wzrostu 
gospodarczego: siłę roboczą, kapitał i produktywność. 

Czy Polska uniknęła recesji i w porównaniu z innymi krajami okazała się 
stosunkowo odporna na skutki światowego kryzysu finansowego? Tak, jednakże 
spadek aktywności gospodarczej na głównych rynkach eksportowych  
Polski spowodował znaczące obniżenie popytu zewnętrznego, co znalazło 
odzwierciedlenie w silnym spadku obrotów handlu zagranicznego, a w ślad za tym 
produkcji przemysłowej. Należy jednak podkreślić, że negatywny wpływ globalnych 
zjawisk kryzysowych na sytuację makroekonomiczną w Polsce okazał się słabszy 
niż w większości krajów UE przeżywających recesję w 2009 roku.

6
 

Wpływ funduszy unijnych na podstawowe kategorie makroekonomiczne 
odnosi się m.in. do stanu zatrudnienia i kapitału ludzkiego, konkurencyjności 

                                                 
4
 Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 
2003 r. 

5
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
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 Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, Raport 
2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
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przedsiębiorstw i sfery badawczo-rozwojowej, infrastruktury transportowej  
i ochrony środowiska, infrastruktury społecznej, a także rozwoju obszarów 
wiejskich i miast. 

W latach 2004-2011 zarysował się pozytywny wpływ polityki spójności na 
polski rynek pracy, choć największych efektów należy się spodziewać dopiero  
w latach 2013-2015. Fundusze strukturalne tworzą bowiem nowe możliwości 
zatrudnienia, pomagając bezrobotnym powrócić na rynek pracy. Fundusze unijne 
wywołują zauważalny wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. Przemiany, jakie 
zaszły w strukturze zatrudnienia dotyczą przede wszystkim spadku zatrudnienia  
w rolnictwie i wzrostu w usługach, a więc spełniają w tym względzie założenia 
dokumentów strategicznych.

7
 Polityka spójności pozytywnie oddziałuje na 

osiąganie konwergencji na regionalnych rynkach pracy. W horyzoncie do 2013 r. 
realizacja instrumentów Narodowego Planu Rozwoju (NPR) 2004-2006 oraz 
Narodowej Strategii Spójności (NSS) 2007-2013

8
 przyczyni się do osiągnięcia 

wskaźnika zatrudnienia  w populacji 15-64 na poziomie około 64%, co oznacza 
wartość wyższą o ok. 1,5 – 3,5 pp. niż  w scenariuszu bez funduszy.

9
 

Finansowanie inwestycji z funduszy europejskich będzie również czynnikiem 
zmian sektorowej struktury gospodarki, wyrażających się wzrostem udziału sektora 
II (przemysł i budownictwo) w wartości dodanej brutto, przy spadku udziałów 
sektorów I (rolnictwo) i III (usługi). Zakłada się, że  głównie w latach 2010-2015 
wpływ funduszy unijnych na strukturę gospodarki Polski będzie narastał, w tym 
wpływ na wzmocnienie sektora przemysłowego.

10
 

W obliczu łatwiejszego dostępu do kapitału związanego z integracją 
finansową, polski nadzór finansowy wykazał się odpowiednią ostrożnością 
skutecznie ograniczając podaż kredytów w obcych walutach. Utrzymanie waluty 
narodowej oraz płynnego kursu walutowego umożliwiło szybkie dostosowanie 
gospodarki w obliczu szoków zewnętrznych poprzez osłabienie złotego, co było 
wsparciem dla sektora eksportowego. 

Dynamika polskiego eksportu w porównaniu z państwami regionu w ostatnich 
latach wskazuje zatem na bardziej zrównoważony wzrost i może świadczyć  
o wyższym stopniu niezależności polskiej gospodarki od zmian koniunkturalnych  
w gospodarce światowej. Analiza danych dotycząca handlu zagranicznego  
w dłuższym okresie wskazuje na poprawę salda wymiany handlowej dóbr i usług. 

Widoczna jest także tendencja do nadrabiania dystansu rozwojowego 
regionów słabiej rozwiniętych wobec regionów bogatszych. W okresie 2004-2009 
polskie regiony zbliżyły się jako całość do poziomu PKB per capita Unii 

                                                 
7
 „Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce”, PAG Uniconsult na zlecenie 
Departamentu Koordynacji 

Polityki Strukturalnej MRR, Warszawa, lipiec 2010 
8
 W ramach Narodowego Planu Rozwoju środki z funduszy unijnych przeznaczone dla Polski wynosiły 
12,8 mld euro, zaś w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia – 67,3 mld euro (nie 
licząc środków ze Wspólnej Polityki Rolnej). 

9
 Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa, wrzesień 2007 r. 

10
 Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów 
strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 
oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za 
pomocą modeli Hermin (krajowego i regionalnych), Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, 
czerwiec 2012 
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Europejskiej. Proces ten zachodził nierównomiernie w wymiarze terytorialnym. 
Najbardziej dynamiczne były te województwa, w obrębie których znajdują się duże 
metropolie i silne centra rozwoju. 

Warto zwrócić także uwagę na instrumenty wspólnej polityki rolnej, które 
pozytywnie wpłynęły na dochodowość produkcji rolniczej i poprawiły sytuację 
finansową rolników. Poprawa dochodów w sektorze nie oznacza jednak, że każde 
gospodarstwo rolne doświadczyło pozytywnych efektów akcesji w równym stopniu. 
Chociaż względnie najwyższy przyrost dochodów odnotowały gospodarstwa 
bardzo małe, to ich poziom nadal zdecydowanie odbiega od przeciętnego dochodu 
osiąganego w miastach i nie zapewnia środków na inwestycje w rozwój 
gospodarstwa. Wprowadzenie polityki rozwoju obszarów wiejskich przyspieszyło 
proces modernizacji sektora rolnego i dywersyfikacji źródeł dochodu na wsi. 

Przyspieszenie wzrostu gospodarczego Polski dzięki środkom z funduszy 
europejskich sprawia, że w coraz większym stopniu pomagają one zmniejszyć 
dystans rozwojowy między Polską a UE. W 2011 r. różnica w poziomie PKB Polski 
na mieszkańca w stosunku do UE-27 była dzięki funduszom mniejsza o od 1,6 pp. 
do 4,3 pp., a w 2015 r. ma być mniejsza o od 3,0 pp. do 5,7 pp., dzięki czemu 
Polska ma szansę osiągnąć poziom PKB per capita wynoszący ok. 70% średniej 
unijnej.

11
 

Czy ocena oddziaływania polityki spójności na stan równowagi zewnętrznej 
gospodarki Polski mierzonej saldem obrotów bieżących w relacji do PKB przyjmuje 
ocenę pozytywną czy negatywną? Pewnym jest, że wykorzystanie funduszy 
prowadzi do wzrostu PKB, a więc ceteris paribus do poprawy relacji ujemnego 
salda obrotów bieżących do PKB. Co więcej, napływ funduszy powoduje 
bezpośredni wzrost importu, rośnie także względna opłacalność sprzedaży na 
rynku krajowym w porównaniu z eksportem, co prowadzi do jego zmniejszenia.

12
  

W dłuższym horyzoncie czasowym oczekuje się pozytywnego oddziaływania na 
eksport, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na import. 

Niewątpliwie w długim okresie fundusze strukturalne wywołają zmiany po 
stronie podażowej poprzez m.in. wpływ na edukację, dostęp do kapitału, czy 
konkurencyjność. W krótkiej perspektywie fundusze zwiększą w sposób bardzo 
znaczący popyt w takich sektorach jak budownictwo czy prace inżynieryjne, 
wchłaniając dostępną siłę roboczą i tworząc presję działającą w kierunku wzrostu 
cen i zarobków.  

Na pytanie, czy konsekwencje makroekonomiczne transferów strukturalnych 
są zawsze bezwarunkowo korzystne w krótkim i długim okresie, odpowiedź brzmi 
nie. Ich wpływ na gospodarkę zależy od charakteru polityki makroekonomicznej  
i sposobu ich wykorzystania. 

W długim okresie fundusze unijne prowadzą do trwałej i istotnej poprawy 
stabilności finansów publicznych, lecz w krótkim okresie mogą stanowić przyczynę 
pogorszenia deficytu budżetu państwa. Efekt ten jednak zostanie w dłuższej 
perspektywie zbilansowany przez pozytywny wpływ funduszy unijnych na PKB, 
który przyczyni się do zwiększenia dochodów publicznych. 

                                                 
11

 www.mrr.gov.pl 
12

 Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów 
strategicznych NPR 2004-2006 i NSS 2007-2013, Raport roczny 2011, IBnGR, Prevision, Gdańsk, 
Warszawa, czerwiec 2012 r. 
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Prowadzone badania wskazują na to, iż związek między skalą wsparcia  
z funduszy UE a efektami gospodarczymi jest dyskusyjny. Nie ma natomiast 
wątpliwości, iż fundusze unijne są narzędziem, dzięki któremu udaje się zwiększyć 
inwestycje, aczkolwiek te instrumenty finansowe nie stanowią jednocześnie 
samoistnego czynnika przyśpieszenia rozwoju.

13
 

Podsumowując, warto zwrócić uwagę na fakt, że Polska jest największym 
beneficjentem unijnej polityki spójności, w ramach której otrzymała 1/5 pieniędzy 
przewidzianych dla wszystkich krajów członkowskich.

14
 Co więcej Polska dobrze 

sobie radzi w realizacji polityki spójności i w wykorzystywaniu pieniędzy unijnych. 
Dobrze wydatkowane są środki z Programów Operacyjnych „Innowacyjna 
Gospodarka” oraz „Infrastruktura i Środowisko”, a także w ramach programów 
regionalnych, gorzej jest jednak z transportem kolejowym i infrastrukturą internetu 
szerokopasmowego.  

Istotny jest wpływ funduszy unijnych na podstawowe wskaźniki 
makroekonomiczne, takie jak poziom PKB, tempo wzrostu PKB oraz sytuację na 
rynku pracy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że napływ unijnych środków w 
najbliższych latach będzie miał pozytywny wpływ zarówno na tempo wzrostu PKB, 
jak też na sytuację na rynku pracy. Oddziaływanie funduszy na tempo wzrostu 
gospodarczego będzie najsilniejsze w roku 2013 i 2014.  

Połowa wzrostu polskiego PKB w roku 2009, czyli ok. 1%, to efekt pieniędzy  
z polityki spójności. W kolejnych latach wzrost gospodarczy był większy o blisko 
0,7-0,8 pp. Szacuje się, że tempo utrzyma się do 2015 roku. 

W 2011 roku fundusze unijne spowodowały zwiększenie nakładów 
inwestycyjnych w gospodarce, w zależności od przyjętego modelu od 20% do 
34%. W latach 2012-2013 nakłady brutto na zakup środków trwałych w ramach 
projektów unijnych, mają być wyższe od 18,9% do 40,5%.

15
 

Dzięki funduszom unijnym następuje przyspieszenie wzrostu PKB, w efekcie 
czego dalej będzie zmniejszał się dystans dzielący Polskę od wysoko rozwiniętych 
gospodarek Unii Europejskiej. Zaczną ujawniać się efekty podażowe wywołane 
głównie przez akumulację kapitału publicznego. Fundusze UE wywołają również 
zauważalny wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. Wynika to nie tylko  
z wielkości środków do wykorzystania, lecz z kumulacji efektów wdrażania 
kolejnych programów. 

Ogromnym wyzwaniem stanie się wynegocjowanie dla Polski i dla Unii 
Europejskiej jak najlepszego budżetu i nowej polityki spójności na lata 2014-2020. 
Polityka spójności powinna otrzymać kluczowe miejsce w budżecie unijnym. 
Polska ma pozostać największym beneficjentem unijnej polityki spójności.  

Kolejny okres programowania, tak dla Polski jak i całej UE, powinien stanowić 
przyczynek do skupienia się przede wszystkim na efektach wydatkowania środków 
budżetowych. Nie będzie to możliwe bez udziału struktur krajowych jak  
i regionalnych, zwłaszcza kiedy mowa o nowym podejściu terytorialnym. 

                                                 
13

 Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Tomasz G. Grosse, 
Warszawa 2004 

14
 W ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia alokacja dla Polski wynosi: 67,3 mld euro. 
Do tego należy dodać środki w ramach funduszy rolnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego, co daje kwotę 13,9 mld 
euro. Por.: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Warszawa 2007 

15
 fundusze europejskie.gov.pl, eppeurostat.ec.europa.eu 

http://www.egospodarka.pl/53799,Dotacje-unijne-jako-zrodlo-finansowania,1,20,2.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/f/fundusze-unijne
http://biznes.gazetaprawna.pl/tematy/p/pkb
http://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=wzrost+gospodarczy
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Jednym słowem, wpływ funduszy europejskich na rozwój Polski jest 
pozytywny. Oddziałują one w istotnym stopniu na wzrost gospodarczy, aktywność 
inwestycyjną i rynek pracy w Polsce, a także na wewnętrzną i zewnętrzną 
równowagę gospodarki. Jeszcze silniejsze ma być oddziaływanie polityki spójności 
na rozwój Polski w latach 2013-2015 r. Tym samym łączny poziom PKB będzie 
znacznie wyższy niż w sytuacji, gdyby Polska nie była beneficjentem funduszy 
europejskich. 

 
Streszczenie 
W Polsce wciąż rośnie wykorzystanie funduszy unijnych. Ich dostępność 

umożliwiła zrealizowanie szeregu inwestycji, co doprowadziło do złagodzenia 
spowolnienia gospodarczego. Dzięki funduszom unijnym nastąpiło przyspieszenie 
wzrostu PKB, w efekcie czego dalej zmniejsza się dystans dzielący Polskę od 
wysoko rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej. Korzyści makroekonomiczne 
wynikające z realizacji polityki spójności mają też wymiar międzynarodowy.  
Mówimy tutaj o istotnej formie integracji unijnej odbywającej się poprzez 
zacieśnienie wymiany handlowej, która sprzyja zarówno rozwojowi poszczególnych 
krajów, jak i łącznie wszystkim krajom należącym do Unii Europejskiej. 

 
Summary 
In Poland the use of European Union funds is still growing. Their availability 

has enabled realization a huge number of investments, which led to mitigation of 
economic slowdown. Thanks to funding from the European Union, GDP growth has 
accelerated, resulting in further decrease of the distance between Poland and 
highly developed economies in the  EU. Macro-economic benefits resulting from 
the implementation of cohesion policy have also an international dimension. We 
talk here about an important form of integration of the European Union held by 
strengthening trade that fosters the development of all countries in EU. 
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Piotr JERMAKOWICZ 
Politechnika Warszawska 

 
ROZUMIENIE PRACY PRZEZ GENERACJĘ Y W ŚWIETLE  

BADAŃ PILOTAŻOWYCH 
 
 

Praca, o której mowa w niniejszym artykule, nie jest rozumiana jak w naukach 
fizycznych jako skalarna wielkość określająca wartość energii wydatkowanej na 
przemieszczenie ciała materialnego z jednego położenia do drugiego, choć 
niewątpliwie określa jednostkowe działanie związane z pracą fizyczną. Praca 
również nie jest rozumiana jako biologiczna czynność człowieka lub zwierzęcia  
i związany z nią wysiłek mięśniowy, chociaż pomaga w zidentyfikowaniu 
podmiotów sprawczych pracy. Praca, która nas interesuje związana jest z naukami 
społecznymi, które widzą w pracy działalność człowieka zmierzającą  
do wytworzenia określonych dóbr materialnych i kulturalnych, będącą podstawą  
i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa ludzkiego.

1
 Praca jest przedmiotem 

norm – zakazów jak i wartości, tworzy złożoną sytuację aksjologiczną w zależności 
od swojego miejsca w systemie wartości. Jest to oczywiście konsekwencja 
złożoności pracy jako zjawiska i procesu społecznego i w specyficznej formie 
odzwierciedla tę złożoność. Praca jako zjawisko społeczne jest złożona w sensie 
czynnościowym, przedmiotowym i podmiotowym. Praca jako proces społeczny 
kształtuje podmiotowość grup społecznych i wyraża charakter tej podmiotowości, 
czyli siłę i kierunek oddziaływań społecznych. 

Praca jest działaniem, na które składa się najpierw wyznaczenie celu, potem 
wyznaczenie warunków należących do rzeczywistości i na końcu wyznaczenie 
środków do tego celu prowadzących.

2
 Sprawcą pracy jest podmiot działający, czyli 

istota ludzka, która fizycznie bądź intelektualnie realizuje swoje cele.  Natomiast 
działania składają się z szeregu czynów prostych nazwanych przez Kotarbińskiego 
czynami  jednoimpulsowymi.

3
 Efektem czynów jednoimpulsowych bądź ich bardziej 

złożonych sekwencji są wytwory, na które składają się zarówno twory, czyli czyny 
zamierzone i ślady powstające w sposób niezamierzony.

4
 Tylko podmiot działający 

jest w stanie określić subiektywnie, co jest tworem a co śladem jego działań. 
Wychodząc z tych rozważań Kotarbiński buduje następującą definicję pracy „Praca 
– to wszelki splot czynów (w poszczególnym przypadku – pasmo czynów) mający 
charakter pokonywania trudności dla uczynienia zadość czyimś potrzebom 
istotnym”. Wytłumaczenia wymagają mało precyzyjne tzw. „potrzeby istotne”. 
Potrzeby istotne, to takie, których niemożność realizacji powoduje pogorszenie 
dotychczasowych warunków życia nie tylko w wymiarze materialnym, ale również 
duchowym czy emocjonalnym. Kotarbiński pisze „Istotność potrzeby zależy od 
miary grożącego nam zła. Granica musi być jednak chwiejna, jednak można 
zgodzić się, że potrzeby istotne dotyczą zadań poważnych, a poważne zadanie 
jest wtedy i tylko wtedy, jeśli jego niewykonanie grozi złem tej miary co: utrata 

                                                 
1 
Encyklopedia Powszechna, PWN. Warszawa 1985, t. III, s. 729 

2 
G. Hostelet, Wyjątek z artykułu: Apercu sur les possitions de problimes de l’action (w:) „Revue 
Philoscophique” t 113. Paryż 1932, s. 249 

3 
T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie. Wrocław 1958, s. 35  

4 
M. Wallis, Wyraz i życie psychiczne. Wilno 1939, s. 13 
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życia, zdrowia, źródeł utrzymania, wolności osobistej, pozycji społecznej, czci  
i spokoju sumienia, życzliwości istot kochanych, radości życia itp.”

5
 Według Karola 

Marksa praca jest przede wszystkim procesem zachodzącym między człowiekiem, 
a przyrodą, procesem, w którym człowiek poprzez swoją działalność realizuje, 
reguluje i kontroluje wymianę materii z przyrodą.

6
 Marks w swoim rozumieniu pracy 

ogranicza się do wyzwolenia człowieka od sił przyrody i podjęcia działań 
zmierzających do przekształcenia środowiska naturalnego w środowisko 
społeczne, wiążąc pracę z produkcją. „Jeżeli będziemy rozpatrywali cały proces,  
z punktu widzenia jego wyniku, produktu to zarówno środki pracy jak i przedmiot 
pracy, są środkami produkcji, a sama praca, pracą produkcyjną”.

7
 Do definicji 

Marksa nawiązywał Lenin akcentując punkt widzenia klasy robotniczej. Praca jest 
przez Lenina postrzegana jako forma wyzwolenia ludzi pracy, szerokich mas, które 
muszą uwierzyć, iż są wstanie gospodarować nie gorzej aniżeli dawne klasy 
posiadające. Wyróżnia tutaj pracę socjalistyczną jako etap przejściowy i pracę 
komunistyczną. Praca socjalistyczna to praca „ze względu na określoną 
powinność” w celu uzyskania prawa do otrzymywania określonych produktów, 
wykonywana ze względu na wynagrodzenie.

8
 Natomiast praca komunistyczna jest 

to bezpłatna praca wykonywana nie ze względu na określoną powinność, nie  
w celu uzyskania prawa do otrzymania określonych produktów, nie według z góry 
ustalonych norm, lecz praca dobrowolna, praca niezależna od norm, praca 
wykonywana nie ze względu na wynagrodzenie, nie przewidująca wynagrodzenia, 
wynikająca z nawyku do pracy dla dobra ogółu czyli praca jako potrzeba zdrowego 
organizmu.

9
 Elementy naukowego, socjologicznego podejścia przeplatają się tutaj 

ze stanowiskiem politycznym, reprezentacją interesu określonej klasy społecznej,  
a także nadmiernego idealizmu ontologicznego. Dlatego wróćmy do definicji 
Marksa. Oczywiście na tak sformułowaną definicję pracy zgodzić się trudno. 
Raczej można przyznać aksjologicznie niekwestionowane znaczenie pracy 
produkcyjnej w całym bogatym zbiorze prac wykonywanych. Można dostrzec 
pewne podobieństwo koncepcji Marksa w aspekcie przekształcenia środowiska 
naturalnego w środowisko społeczne z doktryną chrześcijańską. Doktryna 
chrześcijańska podkreśla misję człowieka w poznawaniu i przekształcaniu świata 
„Praca ludzka jest bezpośrednim działaniem osób stworzonych na obraz Boży  
i powołanych do przedłużania – wraz z innymi – dzieła stworzenia, czyniąc sobie 
ziemię poddaną”.

10
 Spoczywa tutaj odpowiedzialność dana człowiekowi za jego 

pracę podkreślona sformułowanym przez św. Benedykta odwołującym się  
w przeciwieństwie do Marksa do absolutu hasłem „Módl się i pracuj”.

11
 „Módlcie się 

tak jakby wszystko zależało od Boga, a pracujcie tak, jakby wszystko zależało od 
was”.

12
 Chrześcijaństwo widzi w pracy, akt współpracy człowieka z Bogiem w celu 

doskonalenia świata. Szczególnie wyraźnie dostrzegają to protestanci, którzy 

                                                 
5
 T.Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie. Wrocław 1958, s. 89 

6
 K. Marks, Kapitał. Warszawa 1951, t. 1, s. 188 

7 
K. Marks, Kapitał. Warszawa 1951, t. 1, s. 192 

8 
W. Lenin, Dzieła wybrane, t. 4 Warszawa 1978, s. 534 

9 
Ibidem, s. 534 

10
 Rdz 1, 28; Sobór Watykański II, konst. Kaudium et spes, 34; Jan Paweł II, enc. Centesimus annus,  
s. 31 

11
 Św. Benedykt, Reguła, 20. Kraków 2005, s. 48 

12
 Przypisywane św. Ignacemu Loyoli, por J. de Guibert SJ: La spiritualite de la Compagnie de Jesus. 
Esquisse historique, Romae 1953, s. 137 
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podkreślają afirmatywny stosunek do ludzkiej pracy. Przekonanie, że Bóg sprzyja 
ludziom aktywnym i przeświadczenie, iż pomnażając własne bogactwo pomnaża 
się bogactwo stwórcy nadaje pracy znaczenie metafizyczne i uniwersalne. Jan 
Paweł II podkreśla znaczenie tego podejścia dodając iż: „Przez prace człowiek nie 
tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także 
urzeczywistnia siebie  jako człowiek, a także poniekąd bardziej staje się 
człowiekiem.”

13
 Praca ma tutaj wymiar moralny jako czynność świadoma i wolna. 

Czynność pozbawiona atrybutu wolności staje się czysto mechaniczną, przestaje 
być pracą. Dlatego rozpatrując pracę w aspekcie teologicznym traktowana być 
musi jako czynność świadoma i wolna poddająca się ocenie moralnej.  

W literaturze przedmiotu pojawia się próba zrozumienia pracy poprzez 
wytyczenia jasnej granicy pomiędzy tym co jest pracą, a tym co pracą nie jest. 
Pierwsze rozgraniczenie dotyczy różnicy pomiędzy pracą a zabawą. Czesław 
Srzeszewski widzi problem w ustaleniu granicy pomiędzy czynnością związaną  
z pracą a czynnością związaną z zabawą. Jednak problem ten stara się 
przezwyciężyć zastanawiając się nad znaczeniem wysiłku. Czy pracę od zabawy 
odróżnia wniesiony w nią wysiłek? Jednak wysiłek czy też wszelka uciążliwość, 
która związana jest z wykonywaniem czynności ma znaczenie indywidualne  
i subiektywne i w żadnym razie nie może być traktowane jako kryterium 
oddzielające pracę od zabawy. Utożsamia więc pracę z poczuciem obowiązku 
płynącego z zasad moralnych lub z potrzeb życiowych.

14
 Zaspokajanie potrzeb 

życiowych związane jest z przymusem, który według Marka Twaina, gdy zostanie 
uświadomiony, odbiera radość ludzkim czynnościom zamieniając zabawę w pracę. 
Bohater powieści Przygody Tomka Sawyera, tytułowy Tomek szybko zdaje sobie 
sprawę, że wystarczy przymus malowania płotu zinterpretować jako czynność 
przyjemną formułując argument „Nie co dzień zdarza się człowiekowi sposobność 
malowania parkanu”

15
, aby ta czynność w percepcji jego kolegów nabrała 

znaczenia przyjemnej zabawy, za którą warto nawet zapłacić. Mark Twain na 
kartach swojej powieści dowcipnie stwierdza o swoim bohaterze Tomku „Gdyby był 
wielkim mędrcem (takim jak autor tej książki) toby pojął, że praca jest to, co 
musimy robić, a przyjemnością – czego robić nie musimy”.

16
  

Praca również przeciwstawiana jest kulturze. Kultura łączona jest  
z twórczością artystyczną, dniem wolnym, świętem, dniem uroczystym, 
nadzwyczajnym duchowym wręcz boskim. Z kolei praca związana jest ze światem 
narzędzi i organizacji, z dniem codziennym, wysiłkiem fizycznym, trudem, 
zmęczeniem, zniewoleniem, z grzechem pierworodnym.

17
 

Praca jest tu związana ze wszystkimi jej wytworami i z osobą ludzką, osobą 
która jest podmiotem. Jeżeli w rozumieniu pracy zwiążemy ją bardziej z jej 
wytworami będzie to porządek przeciwko człowiekowi, a jeżeli z osobą ludzką 
będzie on mniej bądź bardziej ludzki.

18
 Gdy pracę postrzega się przez pryzmat jej 

wytworów, często jako wyłącznie sposób zdobywania środków do życia, to nie 
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 L. Dyczewski, Praca i kultura (w:) „Przyszłość pracy w XXI wieku”, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 
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 Ibidem, s. 37 

15 
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16 
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wiąże się jej z twórczością, a tym samym z człowiekiem. Jednak w wymiarze 
ludzkim praca nie jest zwykłym wysiłkiem pozbawionym elementów rozumności  
i wolności. Praca to tworzenie czegoś nowego, a tym samym jest bliska kulturze. 
Jan Paweł II stwierdza „Praca i kultura w identycznej mierze zatem są naturalnymi 
właściwościami człowieka i tylko człowieka. Są jego koniecznością, obowiązkiem  
i powołaniem. W nich wyraża on swoją rozumność, wolność i potencjalność, a więc 
właściwości, które czynią z człowieka twórcę. Dzięki pracy i kulturze jest on obecny 
w świecie i bez nich nie może się rozwijać. One wyróżniają go od reszty stworzeń  
i są podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania na ziemi. W nich odkrywa sens 
własnej egzystencji, z nich czerpie również właściwą pozycję w społeczeństwie”.

19
 

Takie rozumienie związku pracy z kulturą podkreśla ich nierozłączność  
i uzupełnienie.  

Praca występuje również jako synonim zniewolenia. Człowiek pracujący to 
człowiek ograniczony przez nakaz wypełnienia swoich obowiązków w miejscu 
pracy, pracy której bez przyczyny i zastosowania właściwej procedury w dowolnym 
czasie opuścić nie może. Człowiek z własnej woli niepracujący, a tym samym 
zwolniony z obowiązku pracy, która nie jest dla niego koniecznością związaną  
z zaspokojeniem potrzeb życiowych, traktowany być może jako prawdziwie wolny. 
Wolność tak rozumiana jest przeciwieństwem uciążliwego życiowego przymusu, 
którego desygnatem jest praca. 

Rozumienie pracy jest rezultatem długiego procesu historycznego, w którym 
świadomość powszechności pracy jako wartości determinującej stosunki 
społeczne i gospodarcze jest istotną częścią otaczającej człowieka rzeczywistości. 
Przedstawione tu szerokie spektrum prób zdefiniowania tego wszystkiego co jest 
pracą i tego co za prace traktowane być nie może, pokazuje wielość podejść do 
omawianego zagadnienia. Podejścia te często siebie nawzajem wykluczają, jednak 
autor nie zamierza być tutaj sędzią w sprawie i autorytatywnie ustalić definicję 
pracy, którą należałoby przyjąć, a które podejścia odrzucić, gdyż to nie jest 
przedmiotem tego artykułu. Przedmiotem jest potwierdzenie lub zaprzeczenie 
poważnych obaw pracodawców w zatrudnianiu rozpoczynających swoje życie 
zawodowe przedstawicieli generacji Y. Stosunek do pracy ulega ciągłym 
przekształceniom i zmianom następującym tak szybko, że różnice są zauważalne 
w krótkiej perspektywie dekad. Szczególnie widać to w Polsce. W latach 
osiemdziesiątych panowało powszechne zniechęcenie do pracy spowodowane 
ogromną inflacją, a w konsekwencji niskimi zarobkami i powszechnym 
przekonaniem o „bylejakości” pracy własnej i innych. Zmiany społeczno-
gospodarcze przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wyzwoliły  
w Polakach szczególną energię i przekonanie, iż praca niezależnie od aspektu 
finansowego jest wartością samą w sobie, a pełne w nią zaangażowanie 
przyczynia się również do  satysfakcji zawodowej i poczucia własnej wartości. 
Wkraczający właśnie na rynek pracy dwudziestoparolatkowie, czyli osoby 
urodzone w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku nazywane są pokoleniem 
Y. Pracodawcy z niepokojem obserwują nowych dobrze wykształconych 
pracowników z ogromnymi oczekiwaniami w stosunku do pracy i pracodawców.  

Obawy pracodawców związane są przede wszystkim z cechami, które 
przypisywane są temu pokoleniu, a które powodują przekonanie u potencjalnych 
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pracodawców o małej przydatności tych pracowników z powodu ich 
„niewłaściwego” stosunku do pracy. Warto przyjrzeć się jak ten problem wygląda  
w Polsce. Jakie zatem są cechy tego pokolenia młodych Polaków nazywanego 
generacją Y, które w percepcji pracodawców postrzegane są jako nieprzydatne? 
Czy przedstawiciele generacji Y posiadają przypisywane im cechy? Kluczowe dla 
odpowiedzi na te pytania są badania pilotażowe przeprowadzone w latach 
2010/2012, obejmujące studentów losowo wybranych uczelni warszawskich 
urodzonych w latach osiemdziesiątych XX w., należących zatem do wspomnianego 
wcześniej pokolenia Y. W interpretacji wyników tych badań brali również udział 
sami badani, których opinie stanowią nieocenione źródło informacji. Konieczne  
w tym miejscu jest przedstawienie samej generacji Y i cech przypisywanych jej 
przedstawicielom.  

 
Opis generacji Y z uwzględnieniem stosunku do pracy 
Generacja Y to pojęcie używane do określenia pokolenia wyżu 

demograficznego z lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Inne określenia to 
„pokolenie Milenium”, „następna generacja” lub „pokolenie klapek i ipodów”.  

 Pojęcie generacja Y zostało po raz pierwszy użyte w 1993 roku, w magazynie 
„Advertising Age” i zastąpiło sformułowane w 1991 roku przez  Williama Straussa i 
Neil Howe określenie pokolenie Millenium.

20
 Wówczas termin ten został 

zastosowany do opisu osób urodzonych w latach osiemdziesiątych dwudziestego 
wieku. Termin ten, w różnych źródłach, obejmuje inne ramy czasowe, jednak 
zgodnie z definicją autorów tego pojęcia Williamem Straussem i Neil Howe dotyczy 
urodzonych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.

21
  

Dlatego też w niniejszym artykule i przeprowadzonych badaniach przyjęto, iż 
generacja Y to osoby urodzone w latach 1980–2000. 

Jednocześnie podkreślić należy, że data urodzenia, na podstawie której 
kwalifikuje się dana osobę do określonej generacji to tylko pewne przybliżenie – 
daty należy traktować jako umowne. Warto podkreślić, że generacja Y to pewien 
stan umysłu, poziom rozwoju wiedzy i np. poziom posługiwania się nowymi 
technologiami.    

Warto wskazać, że w stosunku do osób urodzonych wcześniej, tj. w okresie 
między połową lat czterdziestych a końcem lat pięćdziesiątych używa się 
określenia baby boomers, a w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
dwudziestego wieku, używa się określenia generacja X.  

Pokolenie baby boomers wyrosło na informacjach płynących z gazet, kina, 
radia ale doświadczyło narodzin telewizji. Wyrośli w 30-letnim okresie boomu 
powojennego charakteryzującym się pełnym zatrudnieniem, wzrostem konsumpcji 
dóbr, zmianą  ekonomii rolniczej na przemysłową. Boomers w dużo większym 
stopniu uczestniczą w różnego typu wydarzeniach niż osoby w każdej innej grupie 
wiekowej. Każde z tych wydarzeń odciska piętno na ich postawach, celach 
życiowych oraz wyborach konsumenckich. To właśnie oni byli główną siłą roboczą, 
gdy pojawiały się i rozwijały komputery oraz Internet, a więc nikt tak jak oni nie jest 
w stanie docenić wagi rozwoju technologicznego. Charakteryzując generację baby 
boomers”, można ją określić jako ludzi „ciężko pracujących”. Pracownicy przypisani 
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do tej generacji wychodzą z założenia, że aby osiągnąć sukces zawodowy, należy 
ciężko pracować oraz być w swojej karierze zawodowej wytrwałym.  W pracy są 
raczej nastawieni optymistycznie. Posiadają silne poczucie obowiązku oraz 
naturalny szacunek do autorytetów, co ma wpływ na ich stosunek do struktur 
hierarchicznych. Są oddani i lojalni swojej firmie. Posiadają dużą potrzebę bycia 
pozytywnie postrzeganych w środowisku pracy. Dla nich, sukces osobisty to 
również sukces zawodowy, kariera. Oczywistym dla nich jest, by być 
przygotowanym do poświęcenia aspektów życia prywatnego dla życia 
zawodowego. Ponadto sukces zawodowy stał się najważniejszy w ich życiu. 
Przejawiają tendencje do formalizmu i są mniej wszechstronni niż ich młodsi 
współpracownicy. Natomiast przedstawicieli  generacji X, odmiennej od 
poprzedzającej jej generacji baby boomers, określa się jako ludzi zagubionych  
w chaosie współczesności, ludzi szukających odpowiedzi na trudne pytania i sens 
własnej egzystencji. Wyznacznikiem przynależności do tej generacji jest głównie 
nonszalancja i abnegacja rzeczywistości. Generacja X to ludzie z rozwiniętymi 
potrzebami intelektualnymi, ale jednocześnie świadomie uciekający na margines 
życia społecznego. Są oni niepodatni na spoty reklamowe, okresowe mody,  
a ponadto często lekceważą konsumpcyjno-rynkowe reguły gry. Wyrośli głównie na 
informacjach telewizyjnych, ale doświadczyli narodzin komputera osobistego. 
Ponadto wyrośli w okresie kryzysu końca lat 70tych i początku lat 80tych w których 
doświadczyli zjawisk, takich jak: restrukturyzacja obszarów gospodarki, wzrost 
masowego bezrobocia i niepewności zatrudnienia, spadku siły zakupowej 
powiązany z galopującą inflacją, problemy z dostępem do rynku pracy (praca na 
niepełny etat, powtarzające się umowy na czas określony, symptomy 
“nadkwalifikowania” u pracowników) i tendencji do zmiany z ekonomi przemysłowej 
na usługową. Będąc wychowanymi w czasach kryzysu, są raczej pesymistyczni  
i pozbawieni złudzeń. Są nieufni i poszukują niekonsekwencji u otaczających ich 
ludzi. Żyją w przeświadczeniu, że ich firma nie jest w stanie zapewnić im 
długoterminowej gwarancji zatrudnienia. W rezultacie są mniej oddani firmie,  
w której pracują i są w relacjach ciągłych negocjacji, w których swój interes 
stawiają na pierwszym miejscu. Liczy się dla nich ich własny rozwój i kariera. By 
oddać się pracy i osiągać najlepsze wyniki, muszą poczuć się częścią zespołu  
i mieć poczucie użyteczności. Motywacja przychodzi z zadowolenia z pracy. Nie 
lubią pracować w strukturach hierarchicznych, gdzie status odgrywa dużą rolę.  
Z drugiej strony, uznają autorytet managerów, którzy umożliwiają im osiągać ich 
cele. Są autonomiczni i wszechstronni. Zarówno podlegli i przełożeni czują  
w relacjach z nimi, że delegacja uprawnień jest podstawą. Ponadto oczekują 
zarządzania przez cele z oceną opartą na rezultatach oraz zarówno pozytywnej, 
jak i negatywnej informacji zwrotnej w procesie zarządzania. Nieufność  
w podejściu do systemu oraz dystans gwarantują w ich mniemaniu autentyczność 
zdobywanych informacji oraz pewność co do ludzi. 

Ludzie reprezentujący generacje Y znacznie różnią się od osób przynależnych 
do generacji X. Najogólniej ujmując młodzi z generacji Y to osoby odnajdujące się 
we współczesnych warunkach rynkowych, postępującej globalizacji, rozwoju 
techniki i technologii, zwłaszcza w zakresie informatyzacji. Chętnie i sprawnie 
korzystają oni z nowinek technologicznych i z mediów cyfrowych oraz technologii 
cyfrowych. Czasami tę generację określa się właśnie z tego powodu, generacją 
globalną – cyfrowymi dziećmi wolnego rynku. Oni, tak jak ich świat, są 
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multimedialni.
22

  
Przedstawiciele generacji Y jak wynika z ze statystyk GUS, to ludzie lepiej 

wykształceni niż wcześniejsze pokolenia. Ze wstępnego opracowania Narodowego 
Spisu Powszechnego z 2011 roku wynika, że pozytywnym zjawiskiem 
obserwowanym w latach, które upłynęły od ostatniego spisu przeprowadzonego  
w 2002 roku jest stały wzrost poziomu wykształcenia. W okresie między spisami 
odsetek osób z wykształceniem ponadpodstawowym wzrósł z 66,9% w 2002 roku 
do 78,7% w 2011 roku, tj. o 11,8 punktów procentowych. Na podobnym poziomie 
jak w 2002 roku kształtuje się odsetek ludności z wykształceniem średnim (łącznie 
z policealnym) ok. 33%. Najbardziej dynamiczny wzrost został odnotowany  
w odniesieniu do osób o wykształceniu wyższym, których udział zwiększył się  
z 9,9% w 2002 roku do 17,5% w 2011 roku.

23
  

Dane GUS z 2002 roku wskazują, że poziom wykształcenia jest zależny od 
wieku – oznacza to, że znacznie więcej jest wykształconych 25-latków, niż osób  
z takim wykształceniem w wieku powyżej 50 roku życia. Z danych wynika również, 
że prawie 60% osób w wieku powyżej 65 lat ma wykształcenie podstawowe, jeżeli 
chodzi natomiast o 25-latków, to niecałe 10%. 

Wśród wielu cech przypisywanych generacji Y należy wskazać na intensywne 
korzystanie z nowych technologii, w tym z telefonii komórkowej i Internetu. 
Potwierdzają to opracowania statystyczne. Z badań CBOS przeprowadzonych  
w 2009 roku

24
 wynika, iż korzystanie z Internetu jest silnie uzależnione od takich 

cech społeczno-demograficznych, jak: wiek, wykształcenie, sytuacja materialna  
i miejsce zamieszkania. Wpływ wieku jest dość istotny. Wiek graniczny to 45 lat: 
wśród osób młodszych zdecydowana większość łączy się z siecią, wśród starszych 
– zdecydowana mniejszość. Mniej niż połowa osób w wieku 65 lat i starszych, 
mających dostęp do Internetu w gospodarstwie domowym, korzysta z możliwości 
łączenia się z siecią.  Znaczenie ma również wykształcenie. Osoby mające 
wykształcenie zasadnicze zawodowe i podstawowe w większości nie mają 
styczności z Internetem.  

Analizując przypisywane generacji Y cechy można je podzielić w sposób 
następujący:  

Cechy pozytywne:  
- Brak poprzestania na formalnej edukacji - życie to ciągła nauka,  
- Indywidualizm, nonkonformizm, 
- Chęć pracy zgodnej z profilem zainteresowań, 
- Umiejętność docierania do potrzebnych i aktualnych informacji,   
- Chęć zakładania własnych biznesów i realizacji siebie oraz niezależności w 

życiu zawodowym, 
- Tolerancja wobec ubioru w miejscu pracy. 
Cechy negatywne:  
- Korzystanie z informacji zawartych tylko w sieci, 
- Brak cierpliwości w kwestii rozwoju swojej kariery, niektórzy z tego 

pokolenia chcieliby awansować, nawet co kilka miesięcy,  
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- Brak podatności na autorytety wynikające ze statusu władzy, lub pozycji  
w hierarchii, 

- Chęć odcięcia się od tradycji,  
- Brak umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji,  
- Bezkrytyczne nastawienie na wzorce „zachodnie”. 
Ponadto można też wymienić inne cechy generacji Y, które – w zależności od 

punktu widzenia – można uznać za pozytywne lub negatywne. Są to:  
- Brak przywiązywania uwagi do stabilności w życiu zawodowym,   
- Przywiązywanie dużej wagi do życia prywatnego,  
- Oczekiwanie dużej swobody w działaniu,  
- Traktowanie przełożonych jak równych sobie pracowników, ale z szerszymi 

kompetencjami. 
Polskie pokolenie Y zostało nazwane przez prof. Czapińskiego, hybrydą, która 

powstała w wyniku oddziaływania grup przeciwstawnych sił. Chodzi tu o hybrydę 
systemu wartości charakterystycznych zachodnich odpowiedników oraz wartości 
tradycyjnych, wschodnioeuropejskich, słowiańskich. Z jednej strony osoby  
z generacji Y posiadają szeroką wiedzę o świecie i rozumieją, czym jest 
umiejętność nawiązywania kontaktu z odbiorcą, lecz z drugiej strony – często 
powielają błędy starszego pokolenia, takie jak koncentrowanie się na wiedzy 
deklaratywnej (know-what), abstrahowanie lub unikanie pragmatycznych 
rozwiązań, czy też brak umiejętności syntezy i filtrowania.

25
  

Warto też podkreślić, że pokolenie Y w Polsce to także pokolenie kolejnej 
wielkiej emigracji zarobkowej.  

Cechy przypisywane ludziom z generacji Y mają swoje odzwierciedlenie  
w stosunku do pracy. Jest to widoczne już na etapie analizy cech tego pokolenia 
(np. dążenie do szybkiego awansowania, brak traktowania przełożonego jako 
autorytetu, docenianie elastyczności w życiu zawodowym i prywatnym).  

Dla 20-kilkulatków wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Tak działa ich 
medialna rzeczywistość. Rodzice także zazwyczaj natychmiast zaspokajali 
wszystkie ich potrzeby. W pracy wszystko również musi dziać się w czasie 
rzeczywistym. Cele mają być nieodległe, a rezultaty pracy namacalne. Młodzi 
domagają się natychmiastowego feedbacku o wykonanej pracy i o swoich 
postępach. Brak szybkiej informacji zwrotnej ich frustruje. Można przypuszczać, że 
coraz mniej będą się na nich sprawdzać dotychczasowe praktyki przeprowadzania 
ocen okresowych i wypłat bonusów raz w roku.

26
  

Ludzie generacji Y zatrudnienie postrzegają jako transakcję, w której obie 
strony dostają od siebie jak najwięcej. Dopóki oczekiwania obu stron są zbieżne,  
a rachunek kosztów i zysków dodatni, wszystko jest dobrze. W innej sytuacji 
odchodzą, jeżeli tylko nadarzy się okazja. To najbardziej mobilni zawodowo 
pracownicy w historii.

27
  

Dla pokolenia Y nie jest istotne długoterminowe związanie się z pracodawcą, 
budowanie kariery zawodowej – są sceptyczni, kiedy słyszą o tzw. ,,lojalności 
pracownika”. Mają wysokie wymagania w stosunku do samych siebie, 
pracodawców i swoich szefów. Świetnie radzą sobie z korzystaniem z nowych 
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 J. Fazlagić, Charakterystyka pokolenia Y (w:)”E-mentor” nr 3 (25) / 2008 
26

 Generacja Y najbardziej mobilna, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/317770,generacja_y_ 
najbardziej_mobilna.html  

27 
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technologii i wykorzystywaniem ich w biznesie. Preferują tzw. wirtualne 
rozwiązywanie problemów (np. mailem) niż spotkania twarzą w twarz lub telefony. 
Inaczej podchodzą również do kwestii zarządzania personelem. Wszystkie te 
cechy stanowią duże wyzwanie dla firm, albowiem zmuszają one do całkowitej 
zmiany w podejściu i zarządzaniu personelem, zmiany kultury firmy, a czasem jej 
wartości.

28
 

Generacja Y na rynku pracy odznacza się m.in. takimi cechami, jak:  
Bardzo dobre przygotowanie do poruszania się w obszarach związanych  

z gospodarką globalną i różnorodnością kulturową, bardzo dobre umiejętności  
w pracy zespołowej – partnerskie traktowanie współpracowników, umiejętność 
wykonywania wielu zadań w tym samym czasie (jednoczesne wykorzystanie 
bodźców dźwiękowych i obrazów), ale jednak generacja Y cechuje się też: Brakiem 
szacunku dla przełożonych, brakiem samodzielnego podejmowania decyzji (gdyż 
wcześniej byli wyręczani przez rodziców), wysuwaniem nierealistycznych 
oczekiwań (uważają, że mogą zmienić świat podczas jednego dnia pracy),brakiem 
cierpliwości, niższą etyką pracy.    

Problemem badawczym jest potwierdzenie lub zaprzeczenie obaw 
pracodawców dotyczących wkraczających na rynek pracy przedstawicieli generacji 
Y. Przedstawiona tu charakterystyka tej generacji posłużyła do opracowania pytań 
do ankiety

.
 Grupę badaną stanowili  studenci losowo wybranych uczelni 

warszawskich. Badaniem objęto ponad dwa tysiące studentów. Badania 
prowadzone były w latach 2008-2012.  

Grupa odpowiedzi potwierdzających cechy przypisywane pokoleniu Y 
przedstawiały się następująco. 

Pierwsze pytanie, na które odpowiadali respondenci dotyczyło stosunku 
badanych do poszerzania kwalifikacji zawodowych, do permanentnego procesu 
nauczania. Odpowiedzi kształtowały się w sposób następujący. Żadna osoba 
pytana nie potwierdziła, że formalna edukacja jest pełna i wystarczająco dobrze 
przygotowuje do życia zawodowego. 16% badanych uznaje, że formalna edukacja 
jest stratą czasu. Natomiast aż 82% pytanych przyznało, że jest niezbędną 
podstawą do dalszej edukacji i pogłębiania wiedzy zawodowej. Kolejne pytanie 
dotyczyło tego, czy respondenci posiadają umiejętności docierania do potrzebnych 
im informacji. 70% stwierdziło, że dotarcie do potrzebnych informacji nie sprawia 
im najmniejszego kłopotu. Natomiast, że zdarza się to czasami, przyznało 28% 
badanych. Rzadko odpowiedziało 2% respondentów. Trzecie pytanie dotyczyło 
tego czy badani kiedykolwiek myśleli o założeniu własnej firmy. Większość z nich 
tj. 82% udzieliła odpowiedzi twierdzącej, ale jednocześnie artykułowała obawy 
typu, że nie mają pomysłu na biznes lub czy im się on uda. Pozostali respondenci, 
tj. 18% udzieliła dopowiedzi przeczącej. Kolejne pytanie dotyczyło braku 
cierpliwości w kwestii rozwoju swojej kariery. 70% badanych chciałoby awansować 
nawet co kilka miesięcy. Pozostałe 30% stwierdziło, że liczy się także nabyte 
doświadczenie, a nie szybki awans. Piąte pytanie dotyczyło braku podatności na 
autorytety wynikające ze statusu władzy lub pozycji w hierarchii. Przeważająca 
większość badanych tj. 80% stwierdziła że ich stosunek do autorytetów 
zawodowych jest powściągliwy są bowiem dla nich tylko starszymi kolegami  
z pracy z większym doświadczeniem. Tylko 18% respondentów przyznało, że są 
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dla nich wzorem godnym naśladowania. Kolejne pytanie dotyczyło braku 
przywiązywania uwagi do stabilności w życiu zawodowym. 70% respondentów 
udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Natomiast 28% badanych odpowiedziało, że 
przywiązują wagę do stabilności w życiu zawodowym. 2% z nich nie udzieliło 
żadnej odpowiedzi. Następne pytanie dotyczyło traktowania przełożonych jak 
równych sobie pracowników, ale z szerszymi kompetencjami. 78% respondentów 
stwierdziło, że traktuje przełożonych jak równych sobie. Natomiast 20% badanych 
udzieliło przeczącej odpowiedzi. 2% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na to 
pytanie. Kolejne pytanie dotyczyło bardzo dobrego poruszania się w obszarach 
związanych z gospodarką globalną i różnorodnością kulturową. 90% 
respondentów odpowiedziało, że nie stanowi dla nich problemu. Tylko 8% 
badanych stwierdziło, że jest to dla nich swoista trudność. 2% badanych nie 
udzieliła żadnej odpowiedzi. Następne pytanie dotyczyło umiejętności pracy 
zespołowej i partnerskiego traktowania współpracowników. 96% badanych 
odpowiedziało, że posiadają umiejętności pracy zespołowej i samodzielnej a także, 
że w partnerski sposób traktuje swoich współpracowników. Tyko 4% 
ankietowanych stwierdziło, że pracownicy im przeszkadzają i wolą pracować 
samodzielnie. Kolejne pytanie dotyczyło umiejętności wykonywania wielu zadań  
w tym samym czasie przy jednoczesnym wykorzystaniu bodźców dźwiękowych  
i obrazów. 92% ankietowanych stwierdziło, że potrafią wykonywać kilka zadań 
jednocześnie. Tylko 8% badanych odpowiedziało, że może wykonywać tylko jedno 
zadanie. Kolejne pytanie dotyczyło braku umiejętności samodzielnego 
podejmowania decyzji (wcześniej byli wyręczani przez rodziców). Ponad połowa 
respondentów tj. 66%  nie lubi podejmować decyzji samodzielnie i ma z tym 
problem. Tylko 34% badanych umie podejmować decyzje samodzielnie i nie ma  
z tym problemu. 

Grupa odpowiedzi niepotwierdzających cech przypisywanych pokoleniu Y 
przedstawiały się następująco. 

Pierwsze pytanie z tej grupy dotyczyło indywidualizmu i nonkonformizmu. 
Większość badanych, tj. 68% w pracy nie chciałaby realizować zadań 
oryginalnych, które byłyby dla nich wyzwaniem, a raczej woleliby oni wykonywać 
zadania proste związane z ich wykształceniem i doświadczeniem. Tylko 32% 
ankietowanych deklarowało, że chcieliby wykonywać zadania nowatorskie, które 
byłyby dla nich prawdziwym wyzwaniem. Kolejne pytanie dotyczyło chęci pracy 
zgodnej z profilem własnych zainteresowań. Zdecydowana większość, tj. 74% 
badanych nie wyraża chęci pracy zgodnie z własnymi zainteresowaniami, 
deklarują, bowiem, że ważniejsze są inne kryteria na przykład takie jak wysokie 
zarobki. Pozostała część respondentów, tj. 26% uważa, że praca musi wiązać się  
z ich profilem zainteresowań. Następne pytanie dotyczyło problemu tolerancji 
wobec ubioru w miejscu pracy. Zdecydowana większość, tj. 80% badanych nie 
podziela dowolności w ubiorze w pracy. Deklarują oni, że w miejscu pracy powinien 
obowiązywać strój oficjalny (marynarka lub żakiet). Tylko 20% badanych jest 
zwolennikiem dowolnego ubioru. Kolejne pytanie dotyczyło chęci odcięcia się od 
tradycji. Zdecydowana większość respondentów, tj. 94% nie deklaruje chęci 
odcięcia się od tradycji uważa ją, bowiem za solidny fundament, na którym należy 
budować przyszłość. Tylko 4% badanych stwierdza, że należy z nią zerwać gdyż 
ogranicza twórcze myślenie. 25% ankietowanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 
Następne pytanie dotyczyło bezkrytycznego nastawienia na wzorce „zachodnie”. 
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Większość ankietowanych stwierdziła, że nie ma żadnego wzorca. Tylko 36% 
respondentów  przejmuje dla siebie wzorce kultury zachodniej. Kolejne pytanie 
dotyczyło przywiązywania dużej wagi do życia prywatnego. Tylko  4% badanych 
stwierdziło duże przywiązanie do życia rodzinnego a praca zawodowa skutecznie 
je ogranicza. Pozostali ankietowani, tj. 80% uznali, że praca nie koliduje z ich 
życiem zawodowym, a jeśli tak jest to jest ważniejsza od życia prywatnego 
ponieważ stanowi ona dla nich źródło utrzymania i samorealizacji. 16% 
respondentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Następne pytanie dotyczyło 
oczekiwań dużej swobody w działaniu w miejscu pracy. Zdecydowana większość 
badanych, tj. 76% nie oczekuje swobody w działaniach ale preferuje wyraźne 
wskazówki od przełożonego i wspólne podejmowanie decyzji. Tylko 20% 
respondentów oczekuje swobody w działaniach w pracy. 4% ankietowanych nie 
udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Następne pytanie dotyczyło niskiej etyki pracy. 
Większość respondentów, tj. 72% kieruje się w pracy zasadami i wysoką etyką 
pracy. 12% ankietowanych nie potrafi określić swojego postępowanie w sytuacji 
etycznie wątpliwej. Natomiast 16% badanych twierdzi że etyka pracy jest dla nich 
bez znaczenia, liczą się ich korzyści.  

Potwierdzony fakt dotyczący świadomości przedstawicieli generacji Y, iż nie 
mogą poprzestać na formalnej edukacji, świadczy o świadomości, że nie ma 
ucieczki od nowych zasad rynku pracy, opartego na ludziach, którzy będą umieli 
zmieniać kwalifikacje i uniosą psychicznie konieczność kilkukrotnego nawet 
zaczynania od początku. Z drugiej zaś strony na firmach, które będą potrafiły 
zarządzać ludźmi, uszanować to, że pracownicy mają inne priorytety niż praca. 
Ankietowani mają również świadomość, że przyszły pracodawca oprócz dyplomu 
studiów wyższych będzie brał pod uwagę doświadczenie zawodowe. 
Przedstawiciele generacji Y deklarują umiejętność docierania do potrzebnych  
i aktualnych informacji. Nie ograniczają się przy tym do Internetu. Potrafią 
pozyskiwać informacje korzystając z bibliotek, z katalogów kartkowych i wiedzą 
czym jest system dziesiętny. Respondenci deklarują również chęć zakładania 
własnych biznesów, potrzebę niezależności w wykonywaniu swojej pracy. Nie chcą 
być prowadzeni za rękę przez swojego przełożonego. Nie boją się wyzwań  
i odpowiedzialności za wykonanie zadań. Pracę traktują jako szansę na 
samorealizację i doskonalenie siebie. Praca jest także okazją do ciągłej nauki  
i poszerzania zakresu doświadczeń. Wynika z tego, że praca dla badanych 
przestała być oddzielnym, niezbędnym do przetrwania elementem wypełniającym 
czas, a okazała się czynnikiem twórczym oraz środkiem do odkrywania własnego 
sensu życia. Odpowiedzi potwierdziły również przypisywaną generacji Y cechę 
dotyczącą braku cierpliwości w kwestii rozwoju swojej kariery zawodowej. 
Deklarowana jest chęć uzyskiwania szybkich informacji zwrotnych od przełożonego 
w formie nagród, pochwał, gratyfikacji finansowych i co wydaje się najważniejsze 
awansu. Niepokojące dla pracodawców może być stanowisko respondentów 
wobec autorytetów zawodowych wynikających ze statusu władzy lub w hierarchii 
organizacyjnej. Wyobrażają sobie relacje w pełni zdemokratyzowane oparte na 
stosunkach partnerskich. Chcą widzieć w przełożonym starszego kolegę, który ma 
wprawdzie większe doświadczenie zawodowe, jednak nie koniecznie 
doświadczenie to jest wartością. Traktowane może być również jako rutyna 
przeszkadzająca w sposób świeży i twórczy  spojrzeć na problem i rozwiązać go  
w sposób nowatorski i niestandardowy. Przedstawiciele pokolenia Y nie chcą być 
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identyfikowani z jednym miejscem pracy. Są przekonani, że zmiana determinuje 
rozwój. Może to niepokoić pracodawców odczytujących tego rodzaju postawę jako 
brak lojalności. Może niepokoić specjalistów od zasobów ludzkich, że pracownik, 
który nabrał doświadczenia dzięki organizacji, jak również po przez system szkoleń 
uzyskał wysokie kwalifikację, odejdzie do konkurencji. Wizja utraty wartościowego 
pracownika prowadzi do uzasadnionych obaw co do korzyści w zatrudnianiu 
przedstawicieli generacji Y. Pytani deklarują także, iż posiadają umiejętności pracy 
zespołowej i partnerskiego traktowania członków zespołu. Wynika to zapewne ze 
zmian w systemie kształcenia nie tylko na studiach wyższych, ale już na poziomie 
szkoły średniej, gdzie w większym stopniu niż było to wcześniej promowana jest 
praca zespołowa i tworzenie grupowych projektów uczniowskich. Przedstawiciele 
generacji Y deklarują umiejętność wykonywania wielu zadań w tym samym czasie 
jednocześnie, wykorzystując bodźce dźwiękowe i obrazy. Są dobrze przygotowani 
do optymalnego wykorzystywania technologii informacyjnych, ponieważ są 
pierwszą generacją, która od zawsze ma do czynienia z informatyką i dynamiką 
rozwoju życia.  

Nie potwierdziło się natomiast dążenie do indywidualnej pracy  
i nonkonformistycznej postawy wobec pracodawców. Ankietowani sprzecznie  
z przypisywaną im cechą nie podważają kompetencji swoich przełożonych, a także 
bardziej cenią sobie pracę zespołową niż indywidualną. Również zdają sobie 
sprawę, że praca zgodna z wykształceniem jest oczywiście pożądana, ale 
niekoniecznie osiągalna na wciąż zmieniającym się rynku pracy. Nie potwierdziła 
się także cecha dotycząca podkreślenia swojej indywidualności w miejscu pracy 
poprzez ubiór. Ankietowani uważają, że w miejscu pracy powinien obowiązywać 
strój służbowy. Oznacza to chęć bycia identyfikowanym z aktualnym miejscem 
pracy i z jego marką. Nie potwierdziła się również cecha przypisywana generacji Y 
dotycząca chęci odcięcia się od tradycji. Respondenci podkreślają potrzebę 
identyfikacji z historią organizacji, na której budowana jest indywidualna i zbiorowa 
tożsamość pracownicza. Nie potwierdziła się cecha dotycząca bezkrytycznego 
nastawienia badanych na wzorce „zachodnie”. Wzorce „zachodnie” atrakcyjne dla 
pokolenia X, w procesie globalizacji szczególnie w ramach Unii Europejskiej, nie są 
postrzegane jako wyjątkowe i pożądane. Konsekwencje kryzysu społeczno-
gospodarczego krajów strefy euro w obecnym czasie nie są inspirującym wzorcem 
dla pokolenia Y. Nie potwierdziło się również priorytetowe podejście do życia 
rodzinnego. Pytani zdecydowanie podkreślali wagę pracy jako nie tylko źródła 
utrzymania, ale i samorealizacji, której należy podporządkować życie prywatne. Nie 
potwierdziła się cecha przypisywana generacji Y dotycząca jej niskiej etyki pracy. 
Respondenci deklarują w swoich odpowiedziach z jednej strony potrzebę rzetelnej 
pracy, z drugiej zaś oczekiwania co do transparentnych zasad wynagradzania  
i awansu, ponieważ praca zawodowa musi być związana z doskonaleniem siebie  
i samorealizacją. 

 
Podsumowanie 
Potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań na rynku pracy dostrzegają 

zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Szczególnie niepokoją pracodawców 
potwierdzone w badaniach pilotażowych następujące cechy: brak cierpliwości  
w kwestii rozwoju swojej kariery, brak podatności na autorytety wynikający pozycji 
w hierarchii organizacyjnej, brak umiejętności samodzielnego podejmowania 
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decyzji i traktowanie przełożonych jak równych sobie pracowników. Przedsiębiorcy 
muszą z jednej strony dostosować się do odmiennej percepcji pracy nowej 
generacji, z drugiej strony podjąć inicjatywę zmian w motywowaniu pracowników, 
jeśli nie chcą mieć problemu z utrzymaniem wykwalifikowanej kadry. Najnowsze 
teorie na temat zmiany zachowań pracowników poprzez ich motywacje, łączą 
dotychczasowe dokonania z zakresu psychologii, socjologii i nauk o zarządzaniu. 
W teoriach tych uwaga pracownika kierowana jest na różne obszary jego 
działalności. Pracownicy bowiem kierują swoją uwagę na to, co przynosi im 
wymierne korzyści. Przywiązywaniu uwagi do zjawisk i rzeczy towarzyszy silny 
impuls adrenaliny, który pomaga zapamiętać daną sytuację i bodźce z nią 
związane. Poprzez takie oddziaływanie na pracownika możliwa jest sprawniejsza 
zmiana zachowań zależnie od potrzeb pracodawcy

29
. Zwolennicy tej metody nie 

negują tradycyjnych metod motywowania, ponieważ zastosowanie wszystkich 
znanych teorii może przyczyniać się do efektywnej zmiany zachowań pracowników 
identyfikowanych jako generacja Y. 

Należałoby się również zastanowić nad kształtem rynku pracy i prawa pracy. 
Stworzyć rynek pracy z adekwatnym do wkładu pracy i kwalifikacji 
wynagrodzeniem, z przyjazną atmosferą i z systemem zabezpieczeń dla 
pracowników. Do tego potrzebna jest zmiana prawa pracy. Zagwarantowanie 
możliwości pracy na część etatu z podstawową ochroną socjalną, elastyczność 
czasu pracy, ułatwienia w prowadzeniu własnej działalności czy też możliwość 
przerwy w pracy na dokształcanie się, czy zmianę zawodu. Spowoduje to że rynek 
pracy w przyszłości oparty będzie na ludziach, którzy będą umieli zmieniać 
kwalifikacje i pracodawcach, którzy potrafią motywować i zarządzać zmieniającymi 
swój stosunek do pracy nowymi generacjami pracowników. 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono pojecie pracy z punktu widzenia nauk społecznych, 

które widzą w pracy działalność człowieka zmierzającą do wytworzenia 
określonych dóbr materialnych i kulturalnych, będącą podstawą i warunkiem 
istnienia i rozwoju społeczeństwa ludzkiego. Praca jako proces społeczny 
kształtuje podmiotowość grup społecznych i wyraża charakter tej podmiotowości, 
czyli siłę i kierunek oddziaływań społecznych. 

Celem artykułu jest analiza postrzegania pracy przez generacje Y w świetle 
badań pilotażowych przeprowadzonych przez autora. Problem badawczy 
postawiony w artykule dotyczy potwierdzenia lub zaprzeczenia obaw pracodawców 
związanych z wkraczającymi na rynek pracy przedstawicielami generacji Y. Cechy 
przypisywane ludziom z generacji Y mają swoje odzwierciedlenie w ich 
postrzeganiu pracy. Jest to widoczne już na etapie analizy cech tego pokolenia, a 
także omówionych wcześniejszych generacji, to jest baby boomers i generacji X. 
 

Summary 
In the article trere was introduced an notion of based on view of the social 

sciences showing in labour an human activity providing to manufacturing of defined 
financial and cultural goods, being the base and condition of existing and 
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development of the human society. The labour as the social lawsuit is shaping the 
subjectivity of social groups and is expressing the character of this subjectivity  
(i.e. power and direction) of social influences. 

The target an article is analysis of perceiving the labour by Y generation in  
a pilot study carried by the author. The research problem put in the article concerns 
the confirmation or denying of anxieties of employers connected with entering the 
labour market representatives of Y generation. Features attributed to people from 
the Y generation have their reflection in their perceiving the work. It is visible at the 
analysis stage of features of this generation as well as discussed earlier 
generations, that is baby boomers and of the X generation. 
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