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WSTĘP 

 
Szanowni Pa ństwo,  

 
rekomendowany Państwu kolejny numer kwartalnika: Przegląd Naukowo-

Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, zawiera 19 artykułów i 2 recenzje, 
tematycznie związane z wszystkimi działami czasopisma: bezpieczeństwo 
narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, pedagogika i psychologia. 
Tematycznie przygotowany numer zdominowały artykuły naukowe 
egzemplifikujące problemy z obszaru zainteresowań pedagogiki (7) i psychologii 
(2) oraz bezpieczeństwa wewnętrznego (4), zaś pozostałe działy czasopisma 
reprezentowane są przez mniej liczne opracowania: bezpieczeństwo narodowe (3), 
zarządzanie (3). W tym numerze wprowadzono także odrębną formułę 
promowania ważnych prac dla przedmiotowych dziedzin prezentowanych  
w czasopiśmie, czyli utworzono odrębny dział recenzji. Zachęcam zatem 
potencjalnych autorów do nadsyłania recenzji prac, które zasługują na szczególną 
uwagę czytelnika ze względu na ich wartość merytoryczną. Warto także wskazać, 
że artykuły zamieszczone w tym numerze czasopisma trudno często 
jednoznacznie zakwalifikować do poszczególnych działów, co wynika  
z współczesnych trendów do interdyscyplinarnego ujmowania przedmiotowej dla 
nich problematyki. Odnajdujemy jednak w numerze wiele interesujących artykułów 
o zróżnicowanej formule, ale ze zdecydowaną przewagą opracowań 
informacyjnych i teoretycznych, choć znajdują się tu także przykłady eksploracji 
empirycznych, o zróżnicowanej wartości poznawczej i zawartości treściowej, 
zawsze jednak znaczącej dla czytelników zainteresowanych problematyką 
poszczególnych działów.  

Dział Bezpiecze ństwo narodowe  zawiera trzy artykuły, które odnoszą się do 
kwestii związanych z systemem bezpieczeństwa europejskiego, bezpieczeństwa 
państwa w kontekście energetyki jądrowej, jako potencjalnego obszaru ataków 
terrorystycznych oraz charakteryzują procesy polityczne i społeczne w wybranych 
krajach, decydujące o bezpieczeństwie narodowym. Częściowo także i artykuły 
zamieszczone w dziele Bezpiecze ństwo wewn ętrzne  zawierają treści ważne  
z perspektywy bezpieczeństwa narodowego. 

Pierwszy artykuł Ewy Wolskiej-Liśkiewicz (Procesy polityczne i społeczne 
zachodzące w Czeczenii latach 2002-2013 i ich wpływ na sytuację na Kaukazie 
Północnym. Wybrane zagadnienia), odnosi się do kwestii przemian politycznych  
i społecznych zachodzących w Republice Czeczenii, przekładających się na 
ogólną sytuację na Kaukazie Północnym. Autorka przedstawia podstawowe 
założenia polityki „czeczenizacji” z uwzględnieniem jej etapów związanych  
z historią Czeczenii, począwszy od  okresu rozpadu ZSRR oraz charakteryzuje 
rządy Achamda Kadyrowa i jego syna Ramzana. Analizuje – choć wybiórczo – tło  
i motywy powstania oraz cel działalności Emiratu Kaukaskiego, a także 
charakteryzuje przejawy rządów paratotalitarnych w Czeczenii w tym okresie. 
Artykuł opiera się i bazuje na danych statystycznych obrazujących liczebność  
i kategorie aktów przemocy, których sprawcami byli kaukascy mudżahedini. Ma 
charakter głównie sprawozdawczy, bez wyciągania wniosków związanych  
z przedstawianym problemem dla bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej, ale 
obrazując w sposób skondensowany problemy społeczne i polityczne zachodzące 
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w Republice Czeczenii, daje refleksyjnemu czytelnikowi przesłanki do wyciągania 
samodzielnych wniosków. 

Drugi artykuł autorstwa Józefa Buczyńskiego (System bezpieczeństwa 
europejskiego. Zarys problemów badawczych), wykorzystując metodę analizy 
systemowej i funkcjonalnej, charakteryzuje system bezpieczeństwa europejskiego, 
w aspekcie jego podmiotów (państw i organizacji międzynarodowych) oraz relacji 
pomiędzy poszczególnymi elementami owego systemu, a także wyzwań  
i zagrożeń dla utrzymania bezpieczeństwa europejskiego. Autor dokonuje także 
prezentacji ewolucji systemu bezpieczeństwa europejskiego, począwszy od Unii 
zachodniej, przez wspólnoty europejskie do Unii Europejskiej. Posługuje się  
w dokonywanych analizach epistemologicznym i ontologicznym podejściem 
metodologicznym, prowadzącym do wyodrębnienia obszarów i problemów 
badawczych w zakresie bezpieczeństwa europejskiego. Wartość artykułu 
niewątpliwie podnoszą jego walory metodologiczne, oprócz stricte poznawczych.  

Ostatnie w tym dziale opracowanie, którego autorem jest Jędrzej Łukaszewicz 
(Szkolenie personelu ochrony fizycznej obiektów infrastruktury krytycznej na 
przykładzie energetyki jądrowej w Polsce), przedmiotowo łączy w sobie obszar 
bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i edukacji dla bezpieczeństwa. Autor 
wychodząc z założenia, że elektrownie jądrowe, czy też obiekty związane  
z materiałami rozszczepialnymi oraz same materiały rozszczepialne, stanowią 
„atrakcyjny” dla terrorystów cel ataku, a przy tym mają niezwykle istotne znaczenie 
dla gospodarki oraz społeczno-politycznej stabilności państwa – wskazuje, iż 
obiekty te, o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, wymagają 
szczególnej i specyficznej ochrony. Ochrona ta możliwa jest jedynie w sytuacji 
odpowiedniego wyszkolenia i tym samym posiadania najwyższych kwalifikacji 
przez personel ochrony fizycznej tych strategicznych obiektów. Proponuje zatem, 
pomimo braku realnych przesłanek występowania w chwili obecnej takich 
zagrożeń w Polsce, działania „wyprzedzające” o charakterze edukacyjnym, 
wymagające ich zaplanowania, wskazując jednocześnie potencjalne skutki braku 
wykwalifikowanych kadr w sytuacji realnego zaistnienia przesłanek ewokujących 
zagrożenia atakiem terrorystycznym.  

Dział Bezpiecze ństwo wewn ętrzne zawiera siedem artykułów  
o zróżnicowanym przedmiocie analiz, często z pogranicza problematyki 
bezpieczeństwa narodowego, a także problematyki edukacji do bezpieczeństwa  
i kształtowania poczucia bezpieczeństwa. Są to zatem kwestie związane  
bezpośrednio z edukacją dla bezpieczeństwa, tworzeniem systemów 
zapewniających bezpieczeństwo i organizowaniem instytucjonalnych form jego 
zapewniania, czy wreszcie odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa związanego  
z zabezpieczaniem imprez masowych oraz ochroną dóbr indywidualnych (własnej 
cielesności i seksualności), wraz z kształtowaniem świadomości społecznej 
związanej z zagrożeniami w tym zakresie. 

Kwestie edukacji dla kształtowania poczucia bezpieczeństwa w kontekście 
energetyki jądrowej w Polsce podejmuje w swym opracowaniu Małgorzata 
Wiśniewska (Kampania informacyjno-edukacyjna o bezpieczeństwie w energetyce 
jądrowej w Polsce). Wychodząc od analizy stanu i przyczyn wykorzystywania 
nowych technologii związanych z energetyką jądrową, koncentruje się na 
aspektach edukacji społeczeństwa, prezentując historię działań na rzecz 
kształtowania świadomości społecznej w tym zakresie, przestawiając założenia 



9 
___________________________________________________________________________________ 

 
programowe działań informacyjnych, a także szczegółowo charakteryzując projekt 
kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat energetyki jądrowej. Analiza sytuacji 
wyjściowej, związanej z doborem grup, do których kierowane są działania 
edukacyjne, stanowi podstawę sformułowania założeń koncepcji marketingowej,  
a także wskazania zalecanych taktyk promocyjnych, funkcjonalnie powiązanych  
z kształtowaniem świadomości społecznej w zakresie potrzeb i konieczności 
wykorzystywania nowych technologii energetycznych, a także ich bezpieczeństwa.   

Kolejne opracowanie autorstwa Danuty Bartkowiak (Proces usuwania 
wyrobów azbestowych w Polsce. Stan obecny) stanowi prezentację problemów 
związanych z masowym stosowaniem do niedawna w budownictwie rakotwórczych 
wyrobów azbestowych. Autorka pokazuje szerokie spektrum zastosowania owych 
wyrobów, wskazuje specyfikę ich wykorzystywania w Polsce, a także poziom 
zagrożeń w poszczególnych regionach Polski wynikających z ich stosowania. 
Odnosi się także do problemów związanych z wprowadzaniem zaleceń 
wynikających z dyrektyw unijnych, jak i kwestii problemowych związanych  
z demontażem elementów zawierających azbest, wykorzystywanych  
w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Dowodzi jednak, iż problemy te 
są stopniowo rozwiązywane, wskazując wybiórczo metody wprowadzania w życie 
programu usuwania azbestu i wyrobów go zawierających w Polsce.    

Wieloaspektową charakterystykę działań zabezpieczających specyficzne ze 
względu na poziom i formy zagrożeń imprezy masowe przedstawia w swoim 
artykule Aleksandra Czechowska (Zabezpieczenie imprezy masowej  
o podwyższonym ryzyku przez policję pod kątem zadań o charakterze 
logistycznym). Autorka wychodzi od określenia rodzajów i cech imprez masowych 
z uwzględnieniem specyficznych form zagrożeń i poziomu ryzyka jakie różne ich 
typy za sobą niosą. Koncentruje się jednak na działaniach podejmowanych  
w sytuacji organizowania imprez o podwyższonym ryzyku. W tym kontekście 
przedstawia zadania i obowiązki organizatorów imprez o charakterze masowym  
w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom i społeczności. Wskazuje 
jednocześnie instytucje i formy działań (akcje i operacje) podejmowane przez 
policję. Także wybiórczo charakteryzuje typowe zagrożenia dla logistyki imprez 
masowych, wskazując różne środki ochrony i ich funkcje, z uwzględnieniem 
uprawnień ich stosowania. Dokonuje również opisu form i poziomów organizacji 
zabezpieczenia imprezy wraz organizowaniem poziomów dowodzenia akcją lub 
operacją zabezpieczającą, z konceptualizacją i planowaniem działań, 
charakteryzuje wykorzystywane w trakcie imprezy systemy informatyczne, a także 
określa sposoby oceny ryzyka jakie impreza masowa za sobą niesie. Artykuł 
dobrze realizuje cel, jakim jest ukazanie ogromu zasobów ludzkich i materialnych 
(środków), koniecznych do ochrony imprez o podwyższonym ryzyku zagrożeń dla 
bezpieczeństwa społecznego.  

Kolejny artykuł w tym dziale ulokowany jest w obszarze bezpieczeństwa 
wewnętrznego ujmowanego z perspektywy jednostkowej, podmiotowej 
(Bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście zagrożeń w sferze ludzkiej cielesności  
i seksualności), zaś jego autor – Tomasz Staniszewski – wychodzi z oczywistego 
założenia o jego wielowymiarowości (ujęcia: podmiotowe i przedmiotowe, 
funkcjonalne i celowościowe). Sformułowane przez autora wyjściowe założenie  
o podmiotowym charakterze bezpieczeństwa, związane jest z działalnością 
człowieka, który oczekuje, by świat był bezpieczny dla niego, ale jednocześnie  
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i przede wszystkim świat bezpieczny tworzy. Autor podkreśla, że działania służące 
budowaniu bezpieczeństwa podejmowane są przez różne podmioty: jednostkę, 
grupy społeczne, społeczność lokalną oraz agendy na poziomie narodowym  
i ponadnarodowym, mają przy tym charakter procesualny, dynamiczny i ciągły,  
a także wymagają zaangażowania sfery aksjologicznej, kształtowanej w procesie 
socjalizacji, funkcjonalnie powiązanej z doskonaleniem siebie i świata własnego 
życia. Idea przedstawiona przez autora odnosi się do pierwotnych podstaw 
budowania bezpieczeństwa wewnętrznego, podmiotowego, poprzez kształtowanie 
społeczeństwa wolnego od dewiacji i patologii, szczególnie tych, które godzą  
w ludzką cielesność i seksualność. Artykuł trudny do przedmiotowego 
zakwalifikowania, bowiem jego idea – kształtowania bezpiecznego od zagrożeń 
społeczeństwa, poprzez działania służące budowaniu bezpiecznej wspólnoty  
i samodoskonalenie, rozwijana jest z perspektywy interdyscyplinarnej. Autor 
przedstawia tezę kontrowersyjną i może zbyt idealistyczną w kontekście 
„bezpieczeństwa wewnętrznego Polski”, jednakże niepozbawioną pewnych racji, 
zaś na pewno zachęcającą do podjęcia z nim dyskusji. 

Trzy ostatnie artykuły odnoszą się do wspólnej problematyki dotyczącej 
ochrony infrastruktury krytycznej (CIP), stanowiącej ważny element badań 
społecznych w ostatnich 20 latach. Badania te mają charakter interdyscyplinarny, 
zaś obejmują różne aspekty zagadnienia: teoretyczny, prawny, poznawczy 
(wiedzy), organizacyjny, techniczny, finansowy, a nawet pedagogiczny. 

Mária Lusková i Zdeněk Dvořák (Position of the Faculty of Special 
Engineering in the critical infrastructure protection system of the Slovak Republic) 
poruszają problematykę ochrony infrastruktury krytycznej w perspektywie 
zapewniania bezpieczeństwa społecznego, wskazując jednocześnie wyznaczniki 
jego rozwoju. Autorzy koncentrują się na działaniach badawczych podejmowanych 
przez Wydział Inżynierii Specjalnej (FSE) Uniwersytetu w Zilinie, służących 
realizowaniu zadań zabezpieczających i rozwojowych systemu ochrony 
infrastruktury krytycznej. Przedstawiają założenia projektu koordynowanego przez 
FSE na temat: „Ochrony infrastruktury krytycznej w sektorze transportu” (m.in. 
„Bezpieczeństwo” – o tematyce „Deszcz”). Analizują cele projektu, przedstawiają 
plan zarządzania ryzykiem systemowym wyznaczanym przez ekstremalne  
warunki pogodowe, a także charakteryzują etapy zapobiegania zagrożeniom  
w przedmiotowym zakresie, wpisując działania FSE w tworzenie systemu 
wzmacniania bezpieczeństwa paneuropejskiej sieci infrastruktury krytycznej.  

Eva Sventeková i Martin Frankovič (Transport as a part of critical 
infrastructure in the Slovak Republic) rozwijają problematykę ochrony infrastruktury 
krytycznej w obszarze transportu w Republice Słowackiej. Wychodząc od analizy 
infrastruktury krytycznej w wybranych krajach i w Unii Europejskiej (w zakresie 
sektorów i obszarów infrastruktury krytycznej, zasad realizowania zadań 
wynikających z różnych dokumentów Komisji Europejskiej, powiązań między 
narodowymi i europejskim systemem infrastruktury krytycznej), koncentrują się na 
przedstawieniu systemu infrastruktury krytycznej w Republice Słowackiej 
(począwszy od dokumentów regulujących tworzenie tego systemu, poprzez 
wskazanie sektorów infrastruktury krytycznej i kryteriów ich wyodrębnienia, do 
analizy potencjalnych elementów infrastruktury krytycznej w sektorze transportu  
i opisu jego subsektorów). 
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W ostatnim artykule z zakresu tej tematyki (Calculation of the throughput 

railway of the track section as an element of the critical infrastructure), Ladislav 
Novák i Zdeněk Dvořák charakteryzują transport kolejowy wraz z jego 
poszczególnymi elementami (ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury torów 
kolejowych), traktując go jako istotny podsektor infrastruktury krytycznej Republiki 
Słowacji. Uzasadniają jego znaczenie i funkcje, wysuwając rzeczowe argumenty 
dokumentujące jego wiodącą rolę dla całego procesu transportu i gospodarki kraju, 
odnosząc się do kategorii przepustowości kolejowej jako podstawowej dla tego 
procesu. Stawiają tezę, że przepustowość kolejowa stanowi decydujące kryterium 
projektowania odnowy uszkodzonych torów kolejowych. Założenia te są podstawą 
do przedstawienia metodologii badań nad przepustowością kolejową, zaś  
w obszarze konkretnych metod badań wyróżniają i opisują powszechnie znane 
metody deterministyczne oraz metody analizy operacji i symulacji. 

W dziale Zarządzania odnajdzie czytelnik 3 zróżnicowane treściowo artykuły, 
odnoszące się do różnych jego poziomów i aspektów oraz stanowiące podstawę 
do tworzenia różnych rozwiązań organizacyjnych w aspekcie polityki społecznej, 
zarządzania placówką medyczną i typowym przedsiębiorstwem z wykorzystaniem 
nowych technologii informatycznych oraz edukowaniem do ich efektywnego 
stosowania i wykorzystywania ich walorów dla rozwoju indywidualnego  
i gospodarczego. 

Otwierający dział artykuł, którego autorką jest Magda Wojdyła-Bednarczyk 
(Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw), 
stanowi egzemplifikację tezy o zależnościach pomiędzy polityką regionalną 
realizowaną przez państwa i samorządy lokalne a funkcjonowaniem 
przedsiębiorstw. Autorka formułuje założenia i cele polityki regionalnej, 
sprowadzając je do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu, 
stymulowania innowacyjności oraz wspierania rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw. W tym kontekście analizuje pozytywne rezultaty społeczno-
gospodarcze tego rodzaju działań, ale także wskazuje warunki konieczne do ich 
osiągania (głównie wsparcie finansowe pozyskiwane z funduszy unijnych). 
Formułowane w proponowanym tekście tezy są dobrze argumentowane  
i potwierdzane przywoływanymi przez autorkę danymi statystycznymi.  

Dwa kolejne artykuły odnoszą się bezpośrednio do zarządzania 
przedsiębiorstwem o różnym charakterze, przedstawiając jego specyficzne 
aspekty. Autorką pierwszego z nich (Marketingowe zarządzanie placówką 
medyczną) jest Agnieszka Ruta, która proponuje model marketingowy  
w zarządzaniu specyficzną ze względu na społeczne funkcje placówką służby 
zdrowia. Teza o zarządzaniu marketingowym w służbie społecznej, a taką jest  
w założeniach filozoficznych (ideologicznych) służba zdrowia, może być 
kontrowersyjne, z jednej strony bowiem w odniesieniu do współczesnych założeń 
systemu zarządzania w tym obszarze jest słuszna, z drugiej jednak w sytuacji 
braku realnej możliwości wyboru przez pacjenta miejsca świadczenia usług 
medycznych (deficyt „podaży”) – dyskusyjna. Przesłanie artykułu można jednak 
odczytać także inaczej, gdyż zastosowanie marketingu-mix, oprócz swych 
rynkowych uzasadnień, ma także uzasadnienie psychologiczne, związane  
z poczuciem bezpieczeństwa budowanego przez kształtowanie „wrażenia”  
o kompetencjach, a więc i możliwości zaspokojenia potrzeb pacjenta. Artykuł 
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niewątpliwie pobudza do refleksji i dyskusji, choćby z perspektywy 
marketingowego traktowania służb społecznych, co zaprzecza ich idei.  

Inny aspekt zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu edukacyjnym 
przedstawia Renata Tomaszewska-Lipiec (Zastosowanie e-learningu w edukacji 
pracowników). Wskazując formy zastosowania nowych technologii w działalności 
współczesnych przedsiębiorstw, a także dokumentując statystycznie ich realne 
wykorzystywanie, uzasadnia konieczność traktowania e-learningu jako narzędzia 
wspomagającego rozwój osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, a także 
funkcjonalnie powiązanego z rozwojem samych przedsiębiorstw. Tezy stawiane 
przez autorkę są argumentowane zarówno analizami teoretycznymi, jak i wynikami 
badań empirycznych.  

Kolejny dział – Pedagogika – obejmuje zróżnicowane kwestie: teoretyczne, 
praktyczne, empiryczne i metodyczne, analizowane w 7 artykułach, odnoszących 
się do różnych subdyscyplin pedagogicznych: dydaktyki i pedagogiki 
wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej i  resocjalizacyjnej, a także pedagogiki 
sportu.  

Otwiera go artykuł, stanowiący ogólną refleksję na temat wyzwań 
ponowoczesności dla wychowania i przemian aksjologicznych w społeczeństwie, 
autorstwa Anny Kurkiewicz (Bezpieczeństwo w świecie płynnej nowoczesności. 
Aksjologiczne konteksty). Ponowoczesność zwykle jest traktowana jako źródło 
ludzkiej niepewności doświadczanej w świecie własnego życia, znajdując 
potwierdzenie choćby w tezie Ulricha Becka o „społeczeństwie niepewności” 
wykreowanym przez czasy ponowoczesne. Taką też tezę, choć nie odwołującą się 
do podstawowej dla takiego ujmowania świata koncepcji Becka, stawia autorka, 
wskazując przejawy, źródła i konsekwencje braku poczucia bezpieczeństwa 
społecznego i jednostkowego. Wynikają one – jej zdaniem – pierwotnie z jakości 
środowiska życia, pozbawiającego jednostkę wsparcia aksjologicznego  
(i etycznego) w kreowaniu siebie, czyniąc jednocześnie jednostkę bezradną wobec 
rzeczywistości, której nie ma mocy i możliwości kompetencyjnych zmieniać  
w kierunku jej optymalizowania. Autorka nie proponuje ostatecznych rozwiązań, 
ale jej artykuł stanowi cenną refleksję poprzez stawianie pytań zasadniczych  
o kształt ludzkiego rozwoju oraz warunki „stawania się” człowiekiem.  

Podobne w swym przesłaniu jest kolejne opracowanie, konkretyzujące 
wymiary zagrożeń (patologii) dla ludzkiego rozwoju oraz rozwoju społeczeństwa, 
którego autorką jest Małgorzata Kuć (Sous-culture deviante en tant que facteur 
criminogene; tłum. Subkultury dewiacyjne jako czynnik kryminogenny), ulokowany 
w polu zainteresowań patologii społecznej i kryminologii, ale także pedagogiki 
resocjalizacyjnej i społecznej. Autorka odnosi się do czynników kryminogennych, 
związanych z mechanizmami kształtowania się podkultur dewiacyjnych, 
traktowanych w kategoriach „kultury przemocy”. Dokonana przez autorkę analiza 
dwóch dynamicznie „rozwijających się” podkultur – kibiców sportowych  
i przestępczej, stanowi egzemplifikację kultury przemocy, jej przyczyn, 
mechanizmów, przejawów i potencjalnych konsekwencji. W sposób klarowny 
Autorka definiuje podkulturę, różnicując podkulturę dewiacyjną i uzasadnia jej 
znaczenie jako czynnika kryminogennego. Pomimo, że artykuł nie wnosi nic 
nowego do refleksji na temat podkultur dewiacyjnych, w kontekście analiz 
dostępnych nawet w polskiej literaturze przedmiotu (np. prace Marka 
Jędrzejewskiego), jego wartością dla potencjalnego czytelnika jest wskazanie 
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dominujących na rynku społecznym podkultur o charakterze przemocowym 
(kibiców sportowych i poskultury przestępczej), z dobrą egzemplifikacją czynników 
kryminogenezy i społecznych mechanizmów dynamizujących ich społeczne 
wykreowanie. 

Kolejny artykuł, autorstwa Ewy Krok, ma charakter teoretycznych refleksji, 
popartych eksploracjami empirycznymi dotyczącymi znaczenia nowych technologii 
informacyjnych  w edukacji (Technologie informacyjne w nauczaniu i uczeniu się  
w społeczeństwie informacyjnym). Autorka, wychodząc z założenia o wykreowaniu 
się społeczeństwa informacyjnego, które wybiórczo uzasadnia, analizuje 
możliwości i sposoby wykorzystania technologii informacyjnych w procesach 
uczenia się oraz nauczania, dokonując jednocześnie próby diagnozy stanu 
obecnego i oczekiwań uczniów dotyczących ich wykorzystywania i znaczenia w 
procesie edukacji.  

Kolejne trzy artykuły zamieszczone w tym dziale odnoszą się bezpośrednio do 
dydaktyki zróżnicowanych podmiotów edukacyjnych, z uwzględnieniem ich 
specyfiki w zakresie przedmiotu nauczania, jak i podmiotowych uwarunkowań 
owego procesu (np. niepełnosprawność). 

Artykuł odnoszący się do problemów z obszaru pedagogiki specjalnej  
i dydaktyki języków obcych, ale także pedagogiki społecznej (procesy inkluzji), 
proponuje Werona Król-Gierat (Nauka języków obcy jako przepustka dla dzieci 
niepełnosprawnych ruchowo do bycia obywatelem globalnej wioski – 
przekraczanie granic niepełnosprawności społecznej). Autorka dokonuje analizy 
znaczenia niepełnosprawności ruchowej dla rozwoju jednostki nią „dotkniętej”,  
w kontekście ograniczeń społecznych z niej wynikających. Przeprowadza też 
wybiórczą charakterystykę społecznego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych 
ruchowo, co lokuje w kontekście przemian cywilizacyjnych opisywanych  
w kategoriach globalizacji („globalnej wioski”) i środków wyznaczających przemiany 
globalizacyjne, którymi czyni rozwój nowych technologii informacyjnych. Na tle tych 
ogólnych refleksji sytuuje możliwość, obszary i sposoby wykorzystania komputera 
dla wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem nauki języków obcych jako czynnika decydującego o włączaniu 
osób niepełnosprawnych w życie społeczne, a ogólniej w kontekst „globalnej 
wioski”.  

W obszar pedagogiki specjalnej, choć też pedagogiki sportu, wpisuje się 
kolejny artykuł autorstwa Konrada Pałki (Stronność kończyn górnych po 
wyzwoleniu maksymalnej siły izometrycznej u niepełnosprawnych ciężarowców), 
mający stricte charakter doniesienia z badań, przeznaczonego dla wąskiego grona 
specjalistów. Autor prezentuje wyniki eksperymentu badawczego, dotyczącego 
pomiaru siły skurczu izometrycznego kończyn górnych w aspekcie lateralizacji 
wśród sportowców z dysfunkcją narządu ruchu. Autor prezentuje wyniki badań, 
wskazując jednocześnie konieczność ich podejmowania w aspekcie 
wykorzystywania ich we wspieraniu rozwoju niepełnosprawnych sportowców.  

Kolejny artykuł, współautorstwa Marty Cholewjusz i Andrzeja Kusztelaka 
(Czytelnictwo dzieci i młodzieży w warunkach miasta Konina) stanowi 
ogólnoteoretyczną refleksję związaną ze znaczeniem czytelnictwa dla 
psychospołecznego rozwoju jednostki, ale odnoszącą się także do kategorii czasu 
wolnego – obu fenomenów społeczno-rozwojowych zaniedbanych w ostatnich 
dekadach w naukowych eksploracjach. Refleksję teoretyczną autorzy popierają 



14 
___________________________________________________________________________________ 

 
wynikami badań empirycznych obrazujących stan i zakres czytelnictwa młodego 
pokolenia, czynników decydujących o wyborze tej formy spędzania wolnego czasu, 
z uwzględnieniem specyfiki określonego terenu badań (infrastruktura czytelnicza  
w Koninie), a także specyfiki czytelnictwa dzieci i młodzieży w kontekście wyboru 
innych form spędzania wolnego czasu, uwarunkowań czytelnictwa młodego 
pokolenia, a także dominujących jego form (lektury szkolne, czasopisma, inne 
książki). To refleksja, której wyniki dobrze wpisują się we współczesny trend 
zastępowania czytelnictwa nowymi technologiami informacyjnymi, co ma 
niewątpliwie negatywne konsekwencje rozwojowe, szeroko opisywane przez 
psychologów.    

Dział pedagogiczny zamyka artykuł stricte teoretyczny, wpisujący się  
w problematykę znaczenia czytelnictwa dla wychowania i rozwoju młodego 
pokolenia (dorastających dziewcząt). Jadwiga Miękina-Pindur (W kręgu 
dziewiętnastowiecznych „powieści pedagogicznych” dla dorastających dziewcząt) 
prezentuje przykłady dziewiętnastowiecznych powieści pedagogicznych dla 
dziewcząt, charakteryzując ich walory wychowawcze i rozwojowe, realizowane 
przez konstruowanie wzorów osobowych oraz formułowanie propozycji 
aksjologicznego odniesienia do zachowań ludzkich, co ma walory uczące. Stawia 
tezę o znaczeniu literatury pedagogicznej dla rozwoju młodego pokolenia, 
jednocześnie konkretyzując jej walory wychowawcze związane z modelowaniem 
postaw prospołecznych i formowaniem wzorów identyfikacyjnych dla młodego 
pokolenia.  

W ostatnim dziale – Psychologia  – prezentujemy tylko dwa opracowania, 
także różne w swej formie i przesłaniu oraz trudne do jednoznacznego 
przedmiotowego zakwalifikowania, ze względu na wielowymiarowe  
i interdyscyplinarne analizy prowadzone przez ich autorów.    

Pierwszy artykuł Lucyny Bobkowicz-Lewartowskiej i Magdaleny Giers (Profil 
inteligencji dzieci z ADHD w odniesieniu do koncepcji inteligencji wielorakiej  
H. Gardnera – implikacje edukacyjne), ma formę refleksji teoretycznej, popartej 
eksploracjami empirycznymi (wynikami badań), co służy wskazaniu metodycznych 
aspektów pracy z dzieckiem przejawiającym specyficzne deficyty rozwojowe  
i sformułowaniu dyrektyw ją organizujących. Autorki charakteryzują przejawy  
i przyczyny ADHD w kontekście edukacji szkolnej dziecka, a także pokazują 
specyfikę koncepcji inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera, wskazując 
jednocześnie ważne implikacje z niej wynikające dla procesu edukacji dziecka  
z deficytami rozwojowymi (ADHD).  

Artykuł kończący naukowe refleksje prezentowane w tym numerze Przeglądu 
ma charakter interdyscyplinarny, odnosząc się do zmiennych psychologicznych 
(psychologia pracy, psychologia konfliktów) ulokowanych jednak w obszarze 
dociekań pedagogiki resocjalizacyjnej i medycyny pracy.  

Opracowanie Andrzeja Piotrowskiego (Stres zawodowy a konflikty pomiędzy 
pracą a rodziną personelu medycznego służby więziennej) dotyka złożonych 
problemów związanych z czynnikami stresogennymi charakterystycznymi dla 
specyficznej roli zawodowej (pielęgniarek zatrudnionych w Służbie Więziennej), 
konstytuującymi jakość ich życia oraz pełnienia złożonych ról zawodowych  
i rodzinnych. To empiryczna analiza czynników ewokujących konflikty na podłożu 
doświadczanych stresów w pracy, przenoszonych nierzadko do środowiska 
rodzinnego i powodujących pojawianie się specyficznych konfliktów ról. Autor 
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wskazuje podstawowe różnice w zakresie wymiarów i jednocześnie mechanizmów 
stresu doświadczanych w dwóch grupach pielęgniarek: cywilnych, zatrudnionych  
w służbie zdrowia i penitencjarnych, zatrudnionych w służbie więziennej. 

Proponowany czytelnikowi zakres refleksji naukowych i metodycznych kończy 
dział Recenzji publikacji i sprawozdań, w którym znalazły się recenzje dwóch 
znaczących prac zbiorowych o zróżnicowanej problematyce, przygotowane przez: 
Sabinę Olczyk (recenzja pracy pt. Sieciocentryczne bezpieczeństwo: wojna, pokój  
i terroryzm w epoce informacji, red. Krzysztof Riedel, Paulina Piasecka, Tomasz  
R. Aleksandrowicz, wydawnictwo DIFIN SA, Warszawa 2014, ss. 223; ISBN 978-
83-7930-271-0) oraz Piotra Sobol-Kołodziejczyka i Marka Zielińskiego (recenzja 
pracy pt. Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa profesora Andrzeja 
Malinowskiego, red. Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, 
wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, ss. 324; ISBN 978-83-7806-974-4). 
Obie pozycje, różnorodne w zakresie przedmiotowej problematyki, mogą być dla 
potencjalnego i zainteresowanego tą problematyką czytelnika źródłem refleksji, 
mając istotne walory poznawcze.  

Przedłożony Czytelnikowi kolejny numer Przeglądu można uznać za 
interesujący poznawczo dla reprezentantów poszczególnych dyscyplin naukowych, 
stanowi bowiem źródło refleksji, ale także może i powinien motywować do podjęcia 
dyskursu w kwestiach spornych i kontrowersyjnych. Zróżnicowanie problematyki 
podejmowanej w poszczególnych działach i opracowaniach jest ogromne, zaś 
poszczególne artykuły mają nierzadko charakter interdyscyplinarny, co częściowo 
wynika ze społecznego znaczenia kwestii w nich poruszanych, wymagających 
wielowymiarowej analizy i wieloaspektowego podejścia. Ostatecznie jednak 
stanowi to podstawę do oceny przedkładanego Czytelnikowi numeru jako 
wartościowego poznawczo, dlatego też zachęcam do wnikliwej i refleksyjnej lektury 
wszystkich opracowań w nim zawartych, ale także do podjęcia z nimi 
merytorycznej polemiki. 

Ewa WYSOCKA  
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Ewa WOLSKA-LI ŚKIEWICZ 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
 

PROCESY POLITYCZNE I SPOŁECZNE ZACHODZĄCE W CZECZENII  
W LATACH 2002-2013 I ICH WPŁYW NA SYTUACJ Ę NA KAUKAZIE 

PÓŁNOCNYM. WYBRANE ZAGADNIENIA 
 
 
Wstęp 
W grudniu 2013 roku w rosyjskim Wołgogradzie doszło do podwójnego 

zamachu. Najpierw, 29.12.2013 w budynku dworca kolejowego 
najprawdopodobniej zamachowiec-samobójca w eksplozji niedaleko bramki 
pirotechnicznej zabił na miejscu 14 osób. Dwie kolejne zmarły w szpitalu, zaś  
50 zostało rannych, z czego 8 ciężko.1 Niespodziewanie, następnego dnia w tym 
samym mieście doszło do kolejnego zamachu – tym razem w wybuchu  
w trolejbusie zginęło co najmniej 15 osób, a 28 zostało rannych.2 W chwili 
kończenia pisania tego artykułu3 nikt nie przyznał się do podwójnego zamachu, 
jednakże wszyscy eksperci od spraw bezpieczeństwa wskazują na Emirat 
Kaukaski – organizację terrorystyczną działającą na Kaukazie Północnym.4 
zamachy zostały przeprowadzone 2 miesiące przed Igrzyskami Zimowymi w Soczi, 
które leży niespełna 700 km od Wołgogradu, co jest przyczynkiem do ponownego 
ożywienia dyskusji o zagrożeniu igrzysk działalnością terrorystów.5 

 
Przemoc na Kaukazie Północnym 
Już od czasu wyboru Soczi na miejsce igrzysk osoby badające zjawisko 

terroryzmu wskazywały na niebezpieczeństwo, jakie niesie organizacja takiej 
imprezy niedaleko Kaukazu Północnego, obszaru, na którym wciąż dochodzi do 
aktów przemocy. Kaukaz Północny kojarzy się większości Polaków  
z dwiema wojnami rosyjsko-czeczeńskimi, z zamachami6 przeprowadzonymi przez 
 

                                                           
1 http://konflikty.wp.pl/kat,132916,title,Zamach-samobojczy-na-dworcu-w-Wolgogradzie-szesnascie-

ofiar-smiertelnych,wid,16289396,wiadomosc.html (pobrano 29.12.2013) 
2 http://www.tvn24.pl/wybuch-rozerwal-trolejbus-na-strzepy-wsrod-ciezko-rannych-niemowle,383110, 

s.html (pobrano 30.12.2013 r.) 
3 5 stycznia 2014 r. 
4 Zob. E. Wolska, Czeczenia. Wahabici, Czarne Wdowy i Emirat Kaukaski. (w:) T. Kapuśniak (red.), 

Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne. Lublin-
Warszawa 2011, tom 1, s. 273-280 

5 Por. E. Wolska, Imprezy sportowe a terroryzm w kontekście EURO 2012. (w:) T. Bąk (red.), 
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012. 
Kraków-Rzeszów-Zamość 2012, s. 123-144 

6 Więcej na temat terroryzmu kaukaskiego: E. Wolska E., Terroryzm lotniczy w Rosji. (w:) „Zeszyty 
Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”. Gdynia 2011, ROK LII Nr 186A, s. 413-426; E. Wolska, 
Szahidki jako zagrożenie bezpieczeństwa współczesnych państw. (w:) T. Bąk (red.), Oblicza 
terroryzmu. Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 47-60; E. Wolska, Łamanie przez armię rosyjską praw 
człowieka w czasie operacji antyterrorystycznej w Czeczenii. (w:) T. Bąk (red.), Zwalczanie 
terroryzmu w ramach operacji wojskowych. Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 165-180; E. Wolska, 
Wojna z terroryzmem a łamanie praw człowieka w świetle działań wojsk Stanów Zjednoczonych  
i Federacji Rosyjskiej. (w:) M. Ilnicki, A. Piotrowski (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Człowiek 
wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku. Poznań 2012, tom 1, s. 477-492 
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Czeczenów – szczególnie w Biesłanie czy w Moskwie na teatr na Dubrowce.7 
Tymczasem, w ostatnich latach najbardziej niebezpieczną republiką Kaukazu 
Północnego nie jest Czeczenia, a Dagestan. 

 
Tabela nr 1: Liczba ofiar starć zbrojnych na Kaukazie Północnym w trzech kwartałach 

2013. 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych przez Кавказский узел: 
https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/224883/, https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/227666/, 
https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/231850/ (pobrano 05.01.2014) 

 
Jak widać w powyższej tabeli w ciągu 3 kwartałów 2013 roku na  

Kaukazie Północnym starcia zbrojne pochłonęły 718 ofiar, z czego śmiertelnych 
było 375. Wśród ofiar najwięcej zabitych było wśród bojowników (220),  
zaś najwięcej rannych wśród funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa (220). 
Ucierpiało 180 cywilów, z czego 68 zginęło. Dla porównania, w całym 2012  
roku w starciach członków zbrojnego podziemia ze służbami bezpieczeństwa 
ucierpiało łącznie 1225 osób, 700 ofiar zginęło. Najwięcej zabitych  
było wśród bojowników (404). Spośród cywilów zginęło 87 osób, a 125 zostało 
rannych.8 

Na poniższym wykresie pokazano liczbę ofiar według kaukaskich republik. 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Por. E. Wolska, 10 lat po tragedii na Dubrowce, czyli jak nie przeprowadzać akcji ratunkowej. „Ostry 

Dyżur” 2013, nr 1, tom 6, s. 29-31 
8 https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/225256/ (pobrano 05.01.2014 r.) 

 Liczba 
ofiar 

Liczba ofiar: Liczba ofiar w śród: 

rannych zabitych Bojowni-
ków 

 
funkcjonariuszy 

aparatu 
bezpiecze ństwa 

 

cywilów 

I 
kwartał 
2013 

199 75 124 
5 rannych 
82 
zabitych 

45 rannych 
21 zabitych 

25 
rannych 

21 
zabitych 

II 
kwartał 
2013 

296 
 

178 118 4 rannych 
59 zabitych 

116 rannych 
34 zabitych 

58 
rannych 

25 
zabitych 

III 
kwartał 
2013 

223 90 133 2 rannych 
79 zabitych 

59 rannych 
32 zabitych 

29 
rannych 

22 
zabitych 

Łącznie 
za 3 

kwartały 
718 343 375 

11 rannych 220 rannych 112 
rannych 

220 
zabitych 87 zabitych 68 

zabitych 
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Wykres nr 1: Ofiary starć zbrojnych na Kaukazie Północnym w trzech kwartałach 2013 

roku. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych przez Кавказский узел: 

https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/224883/, https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/227666/, 
https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/231850/ (pobrano 05.01.2014) 

 
Jak widać na powyższym wykresie, to w Dagestanie starcia zbrojne pociągają 

za sobą najwięcej ofiar (łącznie za trzy kwartały to 465 ofiar). Mimo że na drugim 
miejscu jest Czeczenia, zanotowano tam aż o 372 ofiary mniej niż u jej 
wschodniego sąsiada. Dla porównania, w całym 2012 roku w Dagestanie 
zanotowano 695 ofiar starć zbrojnych (290 rannych, 405 ofiar śmiertelnych),  
w Czeczenii 174 ofiar (92 rannych i 82 ofiar śmiertelnych), w Inguszetii  
167 (odpowiednio 83/84), w Kabardyno-Bałkarii 156 (49/107), w Osetii Północnej 
14 (7/7), w Kraju Stawropolskim12 (2/10) i w Karaczajo-Czerkiesji 7 (2/5).9 

Dane pokazują, że właściwie wszystkie republiki Kaukazu Północnego  
są rozpalane starciami między członkami zbrojnego podziemia a służbami 
bezpieczeństwa. Jak przedstawiono na mapce nr 1, działalność bojowników nie 
ogranicza się już do Czeczenii – dominuje w Dagestanie, ale  
i przesunęła się na wschód Kaukazu Północnego, w kierunku Soczi. 

 
 
 
 

                                                           
9 Ibidem 

Dagestan Czeczenia Inguszetia
Kabardyno-

Bałkaria

Kraj 

Stawropolski

Karaczajo-

Czerkiesja

Ranni 226 57 47 9 2 2

Zabici 239 36 30 59 6 5

Łącznie 465 93 77 68 8 7

226

57 47 9 2 2

239

36 30
59

6 5

465

93
77 68

8 7

Ranni Zabici Łącznie
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Mapa nr 1: Republiki Kaukazu Północnego i Soczi. 
 

 
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_Caucasus_regions_map.png 

(pobrano 05.01.2014) 
 
W przededniu Igrzysk Zimowych w Soczi warto więc prześledzić procesy, 

które doprowadziły do stłumienia starć zbrojnych w Czeczenii i do rozlania się tej 
przemocy na sąsiednie republiki Kaukazu północnego. 

 
Polityka czeczenizacji 
Historię Czeczenii od rozpadu ZSRR można podzielić na następujące 

okresy:10 
− Pierwszy okres quasi-niepodległości (jesień 1991 – grudzień 1994); 
− Pierwsza wojna czeczeńska (grudzień 1994 – sierpień 1996), zwana 

„przywracaniem porządku konstytucyjnego”; 
− Drugi okres quasi – niepodległości (sierpień 1996 – październik 1999); 
− Druga wojna czeczeńska, zwana „operacją antyterrorystyczną” (lipiec-

sierpień 1999 r. – rajd na Dagestan do kwietnia 2009). 
W latach 1999-2002 Czeczenia była traktowana przez federalne siły 

bezpieczeństwa jak terytorium okupowane,11 zaś od 2002 r. rozpoczęła się era 
tzw. „polityki czeczenizacji”, systematycznego przejmowania władzy w republice 
przez Czeczenów wiernych i posłusznych Kremlowi. Główne jej zasady to: 

− czeczenizacja kadr we władzach republikańskich – stanowiska  
w republikańskich władzach powinny należeć do miejscowych, a nie jak 
dotąd do Rosjan; 

                                                           
10 Więcej o wcześniejszych losach republiki zob. E. Wolska, Wpływ procesów dezintegracyjnych  

i destabilizacyjnych na Kaukazie Północnym na bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej, „Securitologia” 
2013, nr 17, s. 66-76 

11 http://www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.cgi/polish/czeczenia/rosja_polityka (pobrano 01.01.2014 r.) 
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− utworzenie czeczeńskiego MSW (grudzień 2002 r.) i milicji czeczeńskiej 

oraz sukcesywne zwiększanie ich kompetencji; 
− ogłoszenie amnestii dla tych bojowników, którzy chcą się przyłączy do sił 

prokremlowskiego prezydenta Kadyrowa (ogłaszana dwukrotnie w 2003  
i 2006 r.);12 

− wypłata rekompensat Czeczenom za utracone w działaniach wojennych 
mienie (większość funduszy niestety rozkradli urzędnicy); 

− stworzenie czeczeńskiego wymiaru sprawiedliwości.  
Politykę czeczenizacji rozpoczęła umowa W. Putina z Achmadem Kadyrowem 

– byłym muftim Czeczenii, weteranem I wojny czeczeńskiej, który przeszedł 
później na stronę rosyjską i którego 11 czerwca 2000 r. Kreml wyznaczył na szefa 
administracji republiki. 

Kadyrow mógł dowolnymi środkami zwalczać opozycję i bojowników, mieć 
własne formacje siłowe, byleby tylko uspokoić sytuację w republice. Pozostających 
w lesie mudżahedinów, nieważne jakimi metodami, Kadyrow miał werbować  
do własnych sił republikańskich. 

Achmad Kadyrow ogłosił amnestię dla bojowników – dostali szansę włączenia 
się do jego sił MSW – trwała pół roku i skorzystało z niej 171 osób. Kolejną 
amnestię ogłoszono w 2006 r. i 546 osób na nią przystał. W większości tacy 
bojownicy „z amnestii” weszli w szeregi czeczeńskiej milicji, ochrony Kadyrowa, 
bądź wstąpili do GRU.13 

W zamian za pełne posłuszeństwo wobec kremlowskich zwierzchników 
Kadyrow mógł liczyć na dotacje z budżetu centralnego Rosji. Jeszcze jeden 
warunek był oczywisty – ani słowa o niepodległości Czeczenii. Sektor naftowy 
rzecz jasna pozostał w rękach rosyjskich. Interesy Rosji zabezpieczał duży 
kontyngent wojsk federalnych w republice, jednakże miano podjąć wszelkie 
działania, by wpływ i samowolę rosyjskich wojskowych ograniczyć. Między innymi 
27 marca 2002 r. wydano rozkaz nr 80, który nakazywał żołnierzom federalnym 
przeprowadzającym zaczystki kierowanie się określonymi zasadami: odtąd nie 
mogli oni nosić masek, musieli przedstawiać się przed dokonaniem sprawdzania 
dokumentów (podać swoje nazwisko i jednostkę, w której służyli), numery 
rejestracyjne ich samochodów miały być widoczne, o zamiarze przeprowadzenia 
zaczystki musiała być poinformowana i być przy nich obecna miejscowa 
administracja cywilna. (…). Niemniej ważne były dokonane przez prezydenta 
Putina w latach 2003-2004 zmiany kadrowe (…) polegające głównie na (…) 
pozbawieniu stanowisk w instytucjach zajmujących się polityką wobec Czeczenii 
tzw. „czeczeńskich generałów”, czyli wojskowych, którzy zrobili karierę w armii 
podczas obu wojen czeczeńskich.14 

23 marca 2003 r. odbyło się w Republice referendum konstytucyjne, w którym 
przyjęto zapis, że Czeczenia jest nieodłączną, integralną częścią Federacji 
Rosyjskiej. Niezależni obserwatorzy podawali, że tylko 20% uprawnionych osób 

                                                           
12 Trwały po 6 miesięcy. W 2003 r. objęła 171 osób, zaś ta z 2006 r. - 546 osób. Por. 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1020377,title,Kim-jest-czlowiek-ktorego-chce-w-Polsce-dopasc-
Rosja,wid,12670698,wiadomosc.html?ticaid=111f84, (pobrano 3.01.2014 r.) 

13 http://konflikty.wp.pl/kat,1020377,title,Kim-jest-czlowiek-ktorego-chce-w-Polsce-dopasc-Rosja,wid,126 
70698,wiadomosc.html, (pobrano 3.01.2014 r.) 

14 http://www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.cgi/polish/czeczenia/rosja_polityka_najwazniejsze, (pobrano 
1.01.2014 r.) 
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wzięło udział w głosowaniu. Każdy mógł uczestniczyć w referendum, nawet 
przyjezdni dziennikarze, osoby bez dowodów osobistych, także żołnierze rosyjscy 
(było ich w republice 27 tysięcy). Społeczność międzynarodowa uznała ważność 
wyborów.15 

5 października 2003 r. Achmad Kadyrow wygrał wybory prezydenckie, 
uzyskując poparcie 80% społeczeństwa.16 Wybory przeprowadzono pomimo  
że żył jeszcze legalnie wybrany prezydent Asłan Maschadow. Jednym  
z poważnych kontrkandydatów Achmada Kadyrowa był Asłambek Asłachanow. 
Wycofał się jednak po propozycji zostania doradcą prezydenta Rosji. Drugiemu 
konkurentowi – Mailkowi Saidułłajewowi – porwano ochroniarza, którego torturował 
aż do śmierci syna Achmada – Ramzan.17 

Achmadowi Kadyrowi nie było dane długo rządzić. Zginął 9 maja  
2004 r. w zamachu na stadionie w Groznym w trakcie obchodów Dnia Zwycięstwa. 
Podejrzenie organizacji zamachu od razu padło na czeczeńskich mudżahedinów. 
Jednakże, niektórzy badacze twierdzą, że to rosyjscy wojskowi byli inicjatorami 
zamachu. Polityka czeczenizacji była dla struktur siłowych poważnym problemem, 
odbierała im bowiem wpływy w republice. Sabotowali więc jej postanowienia  
(np. nie stosując się do rozkazu nr 80 o zasadach przeprowadzania czystek  
w Czeczenii; utrudniali tworzenie milicji czeczeńskiej oraz przeszkadzali w pracy 
moskiewskim komisjom przyjeżdżającym, by zapoznać się z sytuacją  
w Czeczenii). Niestabilność republiki podważałaby skuteczność rządów Kadyrowa  
i wtedy utrzymanie dużych kontyngentów rosyjskich w Czeczenii byłoby zasadne. 
Każdemu zaś żołnierzowi przypadałaby dodatek pieniężny.18 

Jako następcę Achmada Putin wyznaczył jego syna – Ramzana, który  
ze względu na zbyt młody wiek (konstytucja wymagała, by prezydentem została 
osoba w wieku co najmniej 30 lat – Ramzan miał wtedy 28 lat) nie mógł 
kandydować w najbliższych wyborach prezydenckich. Wybory prezydenckie 
przeprowadzane 28 sierpnia 2004 r. zostały sfałszowane.19 Wygrał Ału Ałchanow, 
jednakże to Ramzan z „tylnego siedzenia” kierował republiką do czasu, gdy wiosną 
2006 r. został szefem rządu, zaś na początku 2007 r. wygrał wybory prezydenckie. 

2 grudnia 2007 r. w referendum przyjęte zostały większością 96,88% głosów 
poprawki do konstytucji Czeczenii z 2003 r.,20 które wydłużają kadencję prezydenta 
z 4 do 5 lat, zaś język czeczeński ustanawiają drugim językiem urzędowym,  
po języku rosyjskim. W myśl poprawek zostaje powołany jednoizbowy parlament  
z 41 deputowanymi zamiast dwuizbowego z liczbą 61 deputowanych. Zmiany  
w konstytucji dają prawo do wnoszenia kolejnych poprawek konstytucyjnych 
wyłącznie parlamentowi.21 

 
 

                                                           
15 K. Kurczab-Redlich, Głową o mur Kremla. Warszawa 2007, s. 343 
16 P. Reszka, Miejsce po imperium. Warszawa 2007, s. 90 
17 Ibidem, s. 86 
18 M. Falkowski, Czeczenia między kaukaskim dżihadem, a „ukrytym” separatyzmem, s. 13,  

(w:) http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/punkt-widzenia/2007-01-15/czeczenia-miedzy-kaukaskim-
dzihadem-a-ukrytym-separatyzmem (pobrano 5.01.2014 r.) 

19 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3046418.html (pobrano 4.01.2014 r.) 
20 Zob. http://osw.waw.pl/pub/BiuletynOSW/2007/12/071212/TnW03.html (pobrano 4.01.2014 r.) 
21 http://www.wiadomosci24.pl/artykul/ulica_imienia_putina_w_samym_sercu_czeczenii_77818.html 

(pobrano 03.01.2014 r.) 
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Czeczenia Ramzana Kadyrowa 
Ramazan stworzył wokół swojego tragicznie zmarłego ojca kult jednostki. 

Twierdzi, że wypełnia jego testament, podpiera każdą swoją decyzję chęcią 
realizowania jego woli. Meczet w Groznym – „Serce Czeczenii” został nazwany 
dodatkowo imieniem Achmada Kadyrowa. Jego imię noszą także ulice, szkoły. 
Wszędzie wiszą plakaty z cytatami jego wypowiedzi, często wraz z fotografiami 
Putina. Jak czytamy w książce „Matrioszka w hidżabie” społeczeństwo akceptuje 
jego politykę, ponieważ brak wojny dla znękanej (…) republiki to aż nadto. (…) 
Ludzie gotowi są nie tylko uznać jego władzę, ale także przymknąć oczy na terror 
oraz zaakceptować opierający się na regularnym ściąganiu haraczy system 
gospodarczy.22 

Nieoficjalnie, ale obowiązkowo, każdy pracownik administracji państwowej,  
co parę miesięcy oddaje część swojego wynagrodzenia na Fundację im. Achmada 
Kadyrowa, powołaną przez Ajmani – matkę Ramzana. Im wyższe urzędnik zajmuje 
stanowisko, tym więcej płaci pieniędzy. Z zebranych funduszy buduje się drogi, 
szkoły, sieci komórkowe, szpitale, doprowadza gaz i prąd do wiosek. 

Ramzan Kadyrow nazywany jest „wielkim budowniczym”. Republikę 
odbudowuje dzięki „nowatorskiemu” systemowi nieoficjalnego opodatkowania. Jeśli 
jakiś zakład ucierpiał w czasie wojny i musi być odbudowany, urzędnicy 
sporządzają kosztorys – przykładowo na 700 tysięcy euro. Każdy z urzędników 
(także dyrektor) wpłaca ze swej kieszeni jakąś część na odbudowę, odpowiednio 
od swojej posady. Po remoncie urzędnicy wysyłają fakturę do Moskwy, która nie 
daje zaliczek na odbudowy w związku z tym, że zawsze „po drodze” pieniądze 
ginęły. Faktura opiewa przykładowo na 3 miliony euro. 20% z tej kwoty przeznacza 
się na otkat – „premię” dla urzędników rosyjskiego Ministerstwa Finansów i Izby 
Obrachunkowej, a reszta trafia do Czeczenii. Osoby, które „składały” się  
na remont, kilkakrotnie na tym zarabiają. Reszta pieniędzy trafia do Ramzana,  
z której cześć przepuszcza przez Fundację AK, a pozostałe pieniądze przeznacza 
na finansowanie kolejnych tego typu „budowniczych” przedsięwzięć.23 Za rządów 
Ramzana powstało między innymi ZOO w Centeroj, aquapark w Gudermesie, 
Uniwersytet Islamski w Groznym, Centrum Medycyny Islamskiej, lotnisko.  
Za meczetem wybudowano dwa 20-piętrowe bloki i 45-piętrowy drapacz chmur. 
Dzielnicę nazwano „Grozny City”. 

Republikę toczy jednak ogromna korupcja. Otkat – „prowizja”  
za np. załatwienie kontraktu w Rosji wynosi 20%, zaś w Czeczenii 60%.24  
Za wszystko trzeba płacić – za przyjęcie do szkoły, za egzaminy, za otrzymanie 
pracy. Istnieje nawet cennik – by zostać pielęgniarką, należy zapłacić otkat  
w wysokości 1300-2000 $,25 co i tak nie gwarantuje zachowania pracy. 

Polityka Ramzana Kadyrowa opiera się na pięciu filarach: 
− islam; 
− odbudowa republiki; 
− kooptacja – ściąganie z zagranicy prominentnych polityków czeczeńskich, 

znanych bojowników i osób o dużym prestiżu. Ich przyjazd jest świetnym 

                                                           
22 I. Kaliszewska, M. Falkowski, Matrioszka w hidżabie. Warszawa 2010, s. 197 
23 J. Littell, Czeczenia. Rok III. Kraków 2011, s. 74-82 
24 Ibidem, s. 63-65 
25 Ibidem 
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propagandowym chwytem. Ramzan w zamian za lojalność daje im pracę. 
Najważniejsi w prezencie dostają toyotę camry;26 

− terror wobec bojowników, oponentów politycznych; 
− lojalność wobec Moskwy. 
Ramzan lubi ekskluzywne samochody, arabskie konie. Jego oczkiem w głowie 

jest także piłkarska drużyna Terek Grozny, której jest szefem. Budżet drużyny 
opiewa na sumę 50 mln $. W 2011 r. został hucznie otworzony przez Diego 
Maradonę nowy stadion piłkarski na 30 tysięcy osób. W drużynie gra 3 Polaków. 

Kadyro lubi urządzać huczne imprezy, na które zaprasza najbardziej znanych 
celebrytów. Z okazji swoich 35. urodzin, 05.10.2011 roku urządził koncert, na który 
zaprosił Hilary Swank, Jean-Claude Van Damme'a, Kevina Costnera i Vanessę 
Mae.27 Z okazji 195- lecia Groznego i następnej imprezy urodzinowej Kadyrowa 
(tym razem skończył 37.) w 2013 roku do Czeczenii przyjechał Steven Segal, który 
wygłosił następujące przemówienie: Pozdrawiam Czeczenię i mojego brata 
Ramzana Kadyrowa. To dla mnie wielki honor, że Ramzan Achmatowicz zaprosił 
mnie i moją rodzinę, bym uczestniczył w tym wyjątkowym wydarzeniu. Mam 
nadzieję, że w przyszłości stanę się częścią tego kraju. Ramzanie Achmatowiczu, 
na zawsze pozostanę twym przyjacielem.28 Imprezę uświetnili także m.in. Lou 
Bega, Snap oraz London Beat. Kolejnym gwiazdorem, w świetle którego promował 
się Kadyrow był Gerard Depardieu. Po raz pierwszy odwiedził republikę w 2012  
w czasie 36. urodzin prezydenta, kolejny – po uzyskaniu obywatelstwa rosyjskiego. 
Został przyjęty z największymi honorami,29 a w prezencie otrzymał pięciopokojowe 
mieszkanie w Groznym. 

Kadyrow lubi przepych i popisywanie się w każdej sytuacji, co można 
podziwiać na jego portalu na Istagramie.30 

 
Rządy paratotalitarne 
W latach 2005-2008 r. w Czeczenii zmalała liczba porwań i zaprzestano 

zaczystek – krwawych pacyfikacji osiedli.31 W 2007 r., gdy Ramzan doszedł  
do władzy, spadła także liczba tortur i zaginięć. W 2006 r. miało miejsce  
187 porwań – 11 osób zginęło, 63 przepadło bez wieści.32 W 2007 r.: 35 zaginięć – 
1 śmierć, 9 zaginięć bez wieści.33 Od 2008-2009 znowu nastąpiło nasilenie 
przemocy – podpalenia domów bojowników, zbiorowe kary dla ich rodzin. Ludzie 
mają żyć w strachu, żeby się nie buntować. Oleg Orłow rządy Ramzana nazwał 
systemem paratotalitarnym.34 Twierdzi, że pracownicy Memoriału  
są prześladowani, zabijani. 
                                                           
26 Ibidem 
27 R. Kostrzyński, Gwiazdy kochają dyktatorów, (w:) http://www.rp.pl/artykul/732616.html?print=tak&p=0 

(pobrano 3.01.2014 r.) 
28 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/steven-seagal-przyjechal-do-czeczenii-na-urodziny-kadyrowa/qn7yy 

(pobrano 3.01.2014 r.) 
29 Filmik z powitania: http://www.youtube.com/watch?v=_Dqp2htP4Vs (pobrano 05.01.2014) 
30 Por. http://blog.foreignpolicy.com/posts/2013/05/15/the_new_yorker_takes_a_page_from_wikileaks 

(pobrano 5.01.2014 r.) 
31 P. Prześlakiewicz, Zarys dziejów Czeczenii. Kształtowanie się czeczeńskiej wspólnoty religijnej  

i narodowej. (w:) M. Ząbek (red.), Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne. 
Warszawa 2010, s. 94 

32 J. Littell, Czeczenia. Rok III, op. cit., s. 21 
33 Ibidem, s. 22 
34 Ibidem, s. 26 
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Obrońcy praw człowieka nadal ginął w Czeczenii. Jak czytamy w raporcie 

Amnesty International: Natalia Estemirowa z Centrum Praw Człowieka Memoriał  
w Groznym została w lipcu porwana sprzed domu i zamordowana. Jej ciało  
ze śladami strzałów znaleziono później w Inguszetii. Ciała działaczy praw 
człowieka – Zaremy Sadulajewej i jej męża Alika (Umara) znaleziono w sierpniu  
w bagażniku samochodu w Groznym. Zostali zastrzeleni. Zarema Sadulajewa była 
przewodniczącą lokalnej organizacji charytatywnej Uratujmy Pokolenie. Pomagała 
ona dzieciom rannym podczas zbrojnego konfliktu w Czeczenii.35 

Jak pisze P. Reszka, Ramzan cieszył się w Czeczenii złą sławą człowieka, 
który potrafi mordować z zimną krwią. (…) O bandytach od Ramzana mówi się 
„ludzie w maskach” (…) to oni nocami przyjeżdżają pod dom, zabierają cię  
i znikasz.36 

Często pojawiają się także informacje o zbrodniach dokonywanych przez 
samego Ramzana lub jego ludzi. Świadczy o tych chociażby przypadek Umara 
Israiłova. 

Umar Israiłow był kiedyś bojownikiem czeczeńskim. W 2003 r. pojmali  
go kadrowcy. Przez 3 miesiące był torturowany przez samego Ramzana Kadyrowa 
w jednym z jego tajnych więzień w Centoroj. Przestano się nad nim znęcać, gdy 
zgłosił chęć wstąpienia od oddziałów Kadyrowa. Widziałem jak dowódcy SB 
(służba porządkowa, dowodzona wówczas przez Kadyrowa), Ramzan Kadyrow  
i jego zausznicy, tacy jak jego brat Zelimkhan, poniżali i torturowali więźniów  
i dokonywali egzekucji na nich. (…) Słyszałem Kadyrowa, wydającego rozkazy  
do egzekucji – zeznał Israiłow.37 

W końcu udało mu się uciec do Wiednia, gdzie otrzymał azyl. Kadyrow wysłał 
za nim Artura Kumakajewa, który miał go zabić. Kumakajew został jednak złapany 
przez policję. W zamian za ochronę zeznał, że został nasłany przez Ramzana 
ponieważ Israiłow złożył skargę dotyczącą tortur do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. Kumakajew twierdził, że pracuje dla nowego wydziału kierowanego 
przez zaufanego człowieka Kadyrowa – Timura. Wydział miał ściągać zbyt 
aktywnych czeczeńskich uchodźców z Europy, którzy zagrażają Kadyrowowi. 
Niektórzy mieli być od razu eliminowani. Kumakajew powiedział: widziałem  
w rezydencji Ramzana Kadyrowa w mieście Gudermes listę, która zawierała około 
5 tysięcy nazwisk Czeczenów. Wszystkie te osoby albo zwalczały Kadyrowa, albo 
znalazły się na niej w taki czy inny sposób, przyciągając jego wrogą uwagę. 
Trzysta osób spośród tych 5 tysięcy musi umrzeć. Te osoby to wrogowie 
Kadyrowa, których on nienawidzi. Te osoby nie mają prawa wrócić do Czeczenii. 
Nowy wydział, utworzono z powodu tych 300 osób oraz innych, którzy powinni 
zostać zabici. Wydział ten rozwiąże tę „sprawę” i jest pod bezpośrednimi rozkazami 
prezydenta (czeczeńskiego), tak jak mój wydział. Ci z Moskwy (…) nic nie wiedzą,  
i nic nie powinni wiedzieć o tych departamentach. Według mojego rozeznania, 
około 50 osób spośród tych 300 na liście, przebywa w Austrii. Wszystkie te osoby 

                                                           
35 Raport Roczny Amnesty International 2010, ROSJA, (w:) http://amnesty.org.pl/fileadmin/raport/ 

2010/Rosja_AIR2010.pdf, s. 2 (pobrano 4.01.2013 r.) 
36 P. Reszka, op. cit., s. 87 
37 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ulDlyvcRBPMJ:czeczenia.com.pl/content/v 

iew/587/+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=opera (pobrano 3.01.2014 r.) 
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są w wielkim niebezpieczeństwie.38 Umara Israiłowa 13 stycznia 2009 r. w Wiedniu 
zabił najprawdopodobniej kolejny wysłannik Ramzana. 

Ramzan rozprawił się także ze swoją opozycją polityczną w samej Czeczenii, 
tworzoną chociażby przez braci Jamadajewów,39 których popierało kilku 
prominentnych polityków rosyjskich. 

Wobec autorytarnych rządów Ramzana czasem jedyną formą buntu ludności 
cywilnej jest przyłączenie się do bojowników. To oni, poukrywani w lasach,  
są główną opozycją wobec Ramzana. 

Złą sławą cieszy się przed wszystkim prywatne więzienie Kadyrowa  
w Centoroj. Oddziały milicji Ramzana stosują odpowiedzialność zbiorową wobec 
mieszkańców. Jeśli członek jakiejś rodziny „poszedł do lasu”, czyli przyłączył się do 
rebeliantów, bądź rzucono na niego takie podejrzenie, oddziały kadyrowców palą 
domostwa rodziny mudżahedina. Matki takich bojowników zmuszane  
są do publicznego, często nagłaśnianego w mediach, błagania synów o powrót  
do domu (tego typu „kampanie” kadyrowców miały miejsce między innymi  
w Alleroj, Geldagan, Khidi-Khutor, Kurczałoj, Samaszki, Szali, Centoroj). 

Do wstępowania do kadyrowców bojownicy są nakłaniani siłą. Magomied 
Chambijew – były separatystyczny minister obrony przystąpił do Ramzana, gdy  
na przełomie 2003 i 2004 kadyrowcy porwali kilkudziesięciu jego krewnych.40 

Ramzan Kadyrow „walczy” z mudżahedinami z Emiratu Kaukaskiego różnymi 
metodami, także religią. Można wręcz powiedzieć, że chce być od nich jeszcze 
bardziej islamski.41 „Islam Ramzana” od „islamu Emiratu Kaukaskiego” różni się 
tym, że ten pierwszy to islam suficki, który charakteryzuje oddawanie czci zmarłym, 
odrzucenie dżihadu, przeciwstawienie się wahabizmowi, przedkładanie tradycji nad 
ideologię salafizmu. Ramzan wybudował także miedzy innymi trzy uniwersytety 
islamskie w Czeczenii. Przedkłada adat (prawo zwyczajowe) i islam nad prawo 
rosyjskie.42 Dodatkowo: 

− zakazał sprzedaży alkoholu (tzw. suchoj zakon), który można nabyć tylko 
w wybranych miejscach w godzinach 8.00-10.00; 

− zlikwidował automaty do gier, także domy publiczne (tzw. „kaukaskie 
sauny”); 

− nakazał kobietom noszenie chustek w budynkach administracji publicznej, 
w szkołach i zabronił noszenia spodni (przestrzega tego milicja 
obyczajowa, kadyrowcy strzelają na przykład kulkami z paintballa do kobiet 
nieodpowiednio ubranych); 

− stworzył klinikę uzdrawiania islamem, w której leczenie, nawet 
nowotworów, odbywa się recytacją Koranu i egzorcyzmami.43 

                                                           
38 Ibidem 
39 Zob. G. Kuczyński, Czeczenia Kadyrowa, „Obserwator – Biuletyn Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego” 2008, nr 1, (w:) http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/501/1497/OBSERWATOR_BBN.html 
(pobrano 01.01.2014 r.) 

40 M. Falkowski, Czeczenia..., op. cit., s. 25 
41 J. Littell, op. cit., s. 126 
42 I. Kaliszewska, M. Falkowski, op. cit., s. 197 
43 M. Falkowski, M. Marszewski, Kaukaskie „terytoria plemienne”. Kaukaz Północny – cywilizacyjnie 

obca enklawa w granicach Rosji, „Prace OSW”. 2010, nr 34, s. 25, (w:) 
http://www.osw.waw.pl/sites/default 
/files/prace_34.pdf (pobrano 27.12.2013 r.) 
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Początkiem 2009 roku Kadyrow zalegalizował honorowe zabójstwo – 

pierwsze siedem Czeczenek zginęło już w marcu od strzału w głowę za „złe 
prowadzenie się”. Prezydent twierdzi bowiem, że mężczyźni mają prawo do bicia,  
a nawet zabijania swych żon i córek za hańbiące zachowanie i brak 
posłuszeństwa. Jeśli mężczyzna nie reaguje na to, nie jest mężczyzną, sam 
okrywa się hańbą. Mało tego, według Kadyrowa kobiety swoim niestosownym 
zachowaniem czy ubraniem same „proszą” się o gwałt.44 

Tymczasem prezydentowi daleko do czystości moralnej czy religijnej, jakiej  
od innych wymaga. Jak pisze W. Bater: Kadyrow otwiera Aquaparki, organizuje 
pokazy mody i konkursy piękności, zwołuje koncerty rockowe i rzuca ludziom pod 
nogi pliki dolarów. Raduje go widok walki o banknoty. W przerwach wpada  
do Moskwy na orgietki w klubach nocnych (surowe zasady islamu zostawia  
za progiem) i liczy dolary z handlu ropą naftową. Jego samodzielność coraz 
bardziej niepokoi Moskwę, ale dzięki rządom Ramzana bojownicy są likwidowani 
przez Czeczenów, a nie żołnierzy rosyjskich. Jeżeli zaś Moskwa cofnie 
Kadyrowowi finansowe wsparcie, stanie się on zajadłym wrogiem i trzecia 
czeczeńska jest nieunikniona.45 

 
Emirat Kaukaski 
Doku Umarow46 końcem października 2007 r. „zniósł” Czeczeńską Republikę 

Iczkerii47 i powołał Emirat Kaukaski, którego celem miała być święta wojna z Rosją 
i utworzenie na Kaukazie Północnym państwa islamskiego. Sam ogłosił się emirem 
(arab. amir), a więc głównym dowódcą bojowników z Kaukazu i przywódcą 
dżihadu, a także „jedyną prawomocną władzą na wszystkich terytoriach, gdzie  
są mudżahedini”. Przyjął imię Abu-Usman. 

Takie wirtualne państwo pozwala mu zwiększyć swe szeregi ochotnikami  
z całego Kaukazu Północnego, dla których walka z niewierną Rosją przyciąga jak 
magnes, zaś hasło wolnej jedynie Czeczenii – w ogóle. Dzięki ideologii „świętej 
wojny” może także przenieść swoją działalność na inne republiki „składowe 
emiratu” – zwane wilajetami, czyli: Dagestan, Inguszetię, Kraj Stawropolski, Kraj 
Krasnodarski, Północną Osetię-Alanię, Kabardyno-Bałkarię i Karaczajo-Czerkiesję. 

Emirat Kaukaski nie ma scentralizowanej budowy, ma strukturę sieciową jak 
al-Kaida, więc ciężko takie podziemie zlikwidować. Składa się z samodzielnych 
grup bojowników-mudżahedinów, którzy występują pod nazwa Emiratu, jako pod 
szyldem, pewną marką. Grupy mają wielu przywódców. Jednego zabitego 
dowódcę zastępuje inny, poległych bojowników – kolejni. Jak wskazują analitycy 
OSW, także likwidacja Doku Umarowa nie wpłynęłaby na rozpad podziemia.48 

                                                           
44 J. Littell, Czeczenia. Rok III, op. cit., s. 136 
45 W. Bater, Nikt nie spodziewa się rzezi. Notatki korespondenta wojennego. Kraków 2008, s. 166 
46 Uczestnik dwóch wojen czeczeńskich. W marcu 2005 roku Abdul-Chalim Sadulajew, nieuznawany 

przez Krem prezydent czeczeński wyznaczył Umarowa na urząd wiceprezydenta. Gdy Sadulajewa  
w czerwcu 2006 został zabity, Umarow objął urząd prezydenta niejako na wygnaniu i został 
głównodowodzącym czeczeńskich sił. Zob. T. Bąk, E. Wolska, Terroryzm. Słownik., Dytko-Media. 
Kraków 2013, s. 167 

47 Nazwa niepodległościowej Czeczenii. 
48 W. Górecki, „Pełzająca” wojna domowa na Kaukazie Północnym, (w:) http://www.osw.waw.pl/pl/pub 

likacje/komentarze-osw/2011-03-15/pelzajaca-wojna-domowa-na-kaukazie-polnocnym (pobrano 
02.02.2013 r.) 



30 
___________________________________________________________________________________ 

 
Struktura sieciowa utrudnia jednak przeprowadzenie akcji na większą skalę –  
np. opanowanie miasta. 

Emirat walczy nie tylko z niewierną Rosją o kaukaskie państwo islamskie, ale  
i o „przywrócenie moralności Kaukazowi”. Przykładowo, mudżahedini w ataku 
(sierpień 2009 r.) na „saunę” (pod saunami znajdują się często domy publiczne)  
w Bujnacku w Dagestanie zabili 11 prostytutek, ponieważ nienawidzą [one] islamu, 
czystości, czystych muzułmanów i muzułmanek.49 Według Emiratu oprócz 
cielesnych istnieją jeszcze prostytutki moralne”, czyli milicja, ponieważ biorą 
łapówki. Ogólnie dla mudżahedinów Rosjanie (leniwy, pijący), milicjanci i urzędnicy 
(korupcja) to wrogowie muzułmanów więksi niż czołgi i samoloty.50 

Emirat Kaukaski głosi radykalne hasła i nie widzi żadnego etycznego 
dylematu w stosowaniu metod terrorystycznych. Można go porównać  
do saudyjskich wahabitów, talibów lub plemiennej milicji somalijskiej al-Szabab.51 

W listopadzie 2009 kaukascy islamiści dokonali zamachu na pociąg 
pasażerski „Newskij Ekspress” relacji Moskwa-Petersburg, w marcu 2010 r. miał 
miejsce podwójny zamach w moskiewskim metrze, dokonany przez dagestańskie 
terrorystki-samobójczynie, zaś 24 stycznia 2011 r. doszło do eksplozji w hali 
przylotów na lotnisku Domodiedowo. 20- letni Magomed Jewłojew z Inguszetii 
zdetonował bombę, przy wyjściu z zielonej strefy celnej, obok kawiarni. Zginęło  
36 osób, 180 zostało rannych.52 

Do zorganizowania zamachów przyznał się Doku Umarow. W lutym 2011 r. 
„wystąpił” na stronie www.kavkazcenter.com z odezwą do Rosjan, mówiąc:  
„Z pomocą Boga sprawimy, że ten rok będzie dla was rokiem krwi i łez”, dodając, 
że wszelkie ataki będą odpowiedzią na politykę w regionie prowadzoną przez 
premiera Władimira Putina i jego „stado psów”.53 Umarow uważa, że ataki  
na cywilów są konieczne do momentu, aż Rosjanie przeciwstawią się swojej 
władzy, a w szczególności prezydentowi Putinowi. 

Najsilniejsza baza islamskich bojowników istnieje w Czeczenii, jednakże  
to w Dagestanie obecnie dochodzi do największej ilości aktów przemocy ze strony 
mudżahedinów. W Dagestanie54 szczególnie wśród młodych dużo jest 
zwolenników wahabizmu. Jak pisze M. Roszczin zupełnie serio można tam mówić 
o tlącej się wojnie religijnej. Wojnie, która z czasem może przerodzić się  
w domową.55 W zamachach i potyczkach islamistów z lokalnymi siłami 
porządkowymi w 2010 r. zginęło na Kaukazie Północnym 750 osób, co daje 
średnio 2 ofiary śmiertelne na dzień.56 

                                                           
49 I. Kaliszewska, M. Falkowski, op. cit., s. 134 
50 Ibidem, s. 138 
51 M. Falkowski, M. Marszewski, op. cit., s. 24 
52 E. Wolska, Terroryzm lotniczy w Rosji, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2011, ROK 

LII Nr 186A, s. 413-426 
53 http://konflikty.wp.pl/kat,1020223,title,Sprawimy-ze-ten-rok-bedzie-dla-was-rokiem-krwi-i-

lez,wid,131059 
06,wiadomosc.html?ticaid=1c33a (pobrano 4.01.2013 r.) 

54 I. Kaliszewska, Terror od (dagestańskiego) podwórka, „Nowa Europa Wschodnia” 2011, nr 2,  
s. 109-110 

55 http://www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.cgi/polish/czeczenia/imarat_kavkaz (pobrano 3.01.2014 r.) 
56 W. Górecki, op. cit. 
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Do niestabilnych wschodnich republik – Dagestanu, Czeczenii, Inguszetii 

dołączają nowe. W związku z Igrzyskami w Soczi w 2014 r. szczególnym 
niepokojem napawa sytuacja w Osetii Północnej i Kabardyno-Bałkarii, w związku 
z czym, jak pisze W. Górecki: Niewykluczone, że północnokaukaski okręg 
federalny, w skład którego wchodzą zapalne republiki, zostanie otoczony rodzajem 
kordonu sanitarnego (…). Takie rozwiązanie może z kolei pogłębić izolację tych 
republik, utrwalić panujący tam stan permanentnej niestabilności i oddalić 
perspektywę rozwiązania nabrzmiałych problemów ekonomiczno-społecznych.57 

Jak czytamy w artykule W. Jagielskiego – Zagrożenie terroryzmem w Rosji 
jest większe niż w Izraelu i będzie coraz większe (…) na samym Kaukazie doszło 
w 2010 roku do prawie tysiąca zamachów terrorystycznych, dwa razy więcej niż 
przed rokiem.58 Coraz więcej kaukaskich republik staje się areną działalności 
bojowników islamskich. Na Kaukazie panuje ciągły stan wyjątkowy. Niektórzy 
badacze mówią wręcz o „pełzającej wojnie domowej”.59 

Coraz więcej komentatorów dostrzega, że dla coraz większej liczby Rosjan 
Kaukaz Północny staje się rodzajem „ciała obcego” wewnątrz ich państwa, a wśród 
mieszkańców Kaukazu narasta przekonanie, że Rosja nie jest ich ojczyzną.60 

 
Zakończenie 
Kaukaz Północny to nadal bardzo niespokojny region, zmienił się jedynie 

charakter występujących tam zagrożeń. Niegdysiejsza walka o niepodległość 
bojowników czeczeńskich obecnie przekształciła się w starcia mudżahedinów 
kaukaskich, występujących pod szyldem świętej wojny z kafirami (niewiernymi, 
czyli Rosjanami) i munafikami (zdrajcami). Dawne krzywdy, brak reakcji 
społeczności międzynarodowej na wydarzenia mające miejsce w czasie dwóch 
wojen czeczeńskich oraz błędy polityki rosyjskiej zaowocowały ewolucją metod  
i haseł bojowników. W marcu 2011 r. Doku Umarow został uznany przez ONZ  
za terrorystę, zaś 28 lipca tego roku Komitet Sankcji ds. Al-Kaidy i Talibów przy 
Radzie Bezpieczeństwa ONZ wpisał Emirat Kaukaski na listę organizacji 
terrorystycznych podlegających sankcjom.61 W związku z wojną domową w Syrii 
coraz częściej pojawiają się informacje o udziale w walkach mudżahedinów  
z Kaukazu. Niektórym bojownikom idea wolnego, islamskiego Kaukazu 
Północnego widocznie nie wystarczyła i skierowali swoje karabiny przeciwko innym 
reżimom ciemiężącym muzułmańskie narody. Innym zaskakującym epizodem 
związanym z regionem kaukaskim jest zamach w Bostonie przeprowadzony przez 
braci Carnajewów jako sprzeciw wobec zbrodniczej polityce Stanów 
Zjednoczonych skierowanej przeciwko muzułmańskim państwom.62 Wszystko 
wskazuje na to, że ta kaukaska puszka Pandory w najbliższym latach nadal będzie 
stanowić zagrożenie w szczególności dla Federacji Rosyjskiej. Bowiem, jak głosi 
stare przysłowie – gdy na Kaukazie raz się strzela, echo sto lat wystrzał powtarza. 

                                                           
57 Ibidem 
58 W. Jagielski, Konflikt w Czeczenii. Nowa strategia partyzantów, „Gazeta Wyborcza”. 2005, nr 205,  

s. 7 
59 Zob. W. Górecki, op. cit. 
60 Zob. M. Falkowski, M. Marszewski, op. cit. 
61 http://www.kaukaz.info/onz-uzala-umarowa-za-terroryste.html;http://www.kaukaz.info/onz-emirat-kauk 

aski-organizacja-terrorystyczna.html (pobrano 2.01.2013 r.) 
62 Zob. E. Wolska, Obława na czeczeńskie wilki, (w:) e-Terroryzm.pl. 2013, nr 4, s. 13-21 
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Streszczenie 
W artykule zostały przeanalizowane wybrane zagadnienia dotyczące 

politycznych i społecznych przemian zachodzących w Republice Czeczenii na 
przestrzeni ostatnich 11 lat oraz ich wpływ na bieżącą sytuację na Kaukazie 
Północnym. W referacie zostały opisane podstawowe założenia polityki 
czeczenizacji oraz rządy Achamda Kadyrowa oraz jego syna Ramzana. Autorka 
przedstawiła również tło i motywy powstania oraz cel działalności Emiratu 
Kaukaskiego. W artykule zostały również zamieszczone dane statystyczne 
pokazujące liczby aktów przemocy, których sprawcą byli kaukascy mudżahedini. 

 
Summary 
In the article was analyzed selected issues of political and social changes 

taking place in the Republic of Chechnya in the past 11 years and their impact  
on the current situation in the North Caucasus. In the paper has been described 
the basic assumptions of policy called chechenization and the rules  
of governments Achamd Kadyrov and his son Ramzan. The author also presented 
the background and motives of creation Caucasus Emirate and aim of its activity. 
The article also contained the statistics showing the number of acts of violence 
made by Caucasian Mujahideen. 
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Józef BUCZY ŃSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO. 
ZARYS PROBLEMÓW BADAWCZYCH 

 
 
Przystępując do analizy europejskiego bezpieczeństwa w ujęciu systemowym, 

pierwszym etapem powinna być faza definicji najważniejszych pojęć i terminów 
używanych w procesie badawczym. 

Punktem wyjścia do zastosowania analizy systemowej jako metody 
badawczej w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest paradygmat 
holistycznego podejścia do środowiska bezpieczeństwa, czyli rozpatrywanie 
wszystkich zjawisk i procesów w nim zachodzących wraz ze wszystkimi 
uwarunkowaniami strukturalnymi jako zorientowanej celowo, złożonej i wzajemnie 
oddziaływającej na siebie całości, czyli jako systemu. 

Co zatem kryje się pod pojęciem tak rozumianego systemu? W teorii badań 
systemowych pod ogólnym pojęciem systemu rozumiemy „zbiór różnorodnych 
elementów, powiązanych ze sobą różnorodnymi zależnościami, które łącznie 
tworzą jego strukturę, wyróżniającą się od otocznia za pośrednictwem uchwytnej 
granicy, ale ulegający oddziaływaniom płynącym z otoczenia poprzez określone 
wejścia i oddziaływujący na otoczenie poprzez określone wyjścia, przy czym 
charakter oddziaływań na wyjściach jest wyznaczony przez oddziaływania  
na wejściach, zmodyfikowane przez procesy konwersji wewnątrzsystemowej,  
a charakter oddziaływań na wejściach jest modyfikowany za pośrednictwem 
sprzężenia zwrotnego przez oddziaływania na wyjściach”.1 

Jak wynika z powyższej definicji, najważniejszymi determinantami systemu  
są jego elementy i powiązania między nimi – relacje – które łącznie tworzą 
określoną strukturę funkcjonalną ukierunkowaną na realizację określonego celu. 
Gdy mówimy o elementach systemu bezpieczeństwa, skłaniamy się oczywiście  
w kierunku podejścia podmiotowego analizy, w którym na problematykę 
bezpieczeństwa patrzymy przez pryzmat uczestników – aktywnych kreatorów 
różnych relacji – tego systemu, którymi w środowisku międzynarodowym mogą być 
np. państwa jako podmioty prawa międzynarodowego czy organizacje 
międzynarodowego bezpieczeństwa. 

Tak więc za punkt wyjścia prowadzonej analizy należy uznać określenie 
elementów – podmiotów systemu bezpieczeństwa – a zasadniczym kryterium ich 
włączenia do procesu badawczego powinno być określenie roli, jaką dany element 
odgrywa w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa. Kryterium to służy zatem  
do identyfikacji istotnych z punktu przyjętego celu analizy funkcjonalnej podmiotów 
bezpieczeństwa, które stanowią swoiste jądro systemu oraz tych, które nie mają 
bezpośredniego wpływu na jego funkcjonowanie i są zaliczane do jego otoczenia. 
Należy jednak pamiętać o tym, że podejście systemowe zobowiązuje  
do kompleksowego spojrzenia gdyż otoczenie systemu nie jest obojętne dla jego 
funkcjonowania, występuje zjawisko sprzężenie zwrotnego, w którym zarówno 

                                                           
1 P. Sztompka, Analiza systemowa w naukach politycznych. (w:) K. Opałek (red.), Metodologiczne  

i teoretyczne problemy nauk politycznych. Warszawa 1975, s. 87 
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system jako całość oddziaływuje na otoczenie, jak i otoczenie oddziaływuje  
na system, kreując określone stany zagrożeń bądź bezpieczeństwa. 
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Źródło:  Opracowanie własne. 
 
Gdy przystępujemy do identyfikacji podmiotów bezpieczeństwa – elementów 

systemu – możemy zastosować co najmniej dwa podejścia, tzw. podejście: 
• Szerokie, które definiuje element systemu bezpieczeństwa jako dowolną 

całość, która odgrywa istotna rolę w jego funkcjonowaniu. Widzimy,  
że kryterium to jest nieostre i może prowadzić do istotnego poszerzenia 
elementów włączanych do procesu badawczego; 

• Wąskie, które przyjmuje, że kreatorem bezpieczeństwa jest nie 
podlegająca żadnemu innemu podmiotowi dowolnie zorganizowana całość, 
która działa samodzielnie z wyraźnie sprecyzowaną wizją wpływania  
na inne podmioty – elementy systemu oraz jego otoczenia – celem zmiany 
przebiegu lub utrwalania korzystnych procesów w zakresie kształtowania 
wewnętrznego i zewnętrznego określonego systemu bezpieczeństwa. 

Gdy przechodzimy na grunt europejskiego systemu bezpieczeństwa  
to jednym, ale oczywiście nie jedynym kryterium identyfikacji, a tym samym 
włączenia poszczególnych podmiotów bezpieczeństwa do tego systemu może być 
przynależność geograficzna do kontynentu europejskiego. Gdy spojrzymy przez 
pryzmat tego kryterium to „Europa to część świata położona w całości na półkuli 
północnej, na pograniczu półkuli zachodniej i wschodniej, stanowi wraz z Azją 
kontynent zwany Euroazją (…) Powierzchnia (z wyspami) ok. 10,5 mln km2: 
umowną granicę lądową prowadzi się wzdłuż wschodniego podnóża Uralu, Embą 
oraz Obniżeniem Kumsko-Manyckim (często do Europy zalicza się także Kaukaz): 
od Azji oddzielona cieśninami Bosfor i Dardanele, od Afryki – Gibraltarską  
i Sycylijską; od północy otaczają Europę morza poboczne Oceanu Arktycznego 
(Norweskie i Barentsa) oraz śródlądowe Morze Bałtyckie, od zachodu otwarty 
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Ocean Atlantycki z pobocznym Morzem Północnym, od południa 
Morze Śródziemne.2 

Tak zarysowane geograficzne granice Europy stanowi
systemu, która ułatwia identyfikacj
systemu bezpieczeństwa europejskiego.

Takie podejście dobrze ilustruje poni
 

 
Taka metoda identyfikacji podmiotów systemu bezpiecze

dla wąskiego podejś
ograniczająca zbiór elementów systemu wył
– podmiotów bezpiecze
bezpieczeństwa), co z jednej strony ułatwia analiz
kształtowania narodowego i mi
bardzo zawęża liczbę
organizacji międzynarodowych, które maj
bezpieczeństwo nie tylko w europejskim, ale i 

Istotnym jest takż
a także dołączona mapa przedstawiaj
europejskiego dotyczą
historycznych, kulturowych czy politycznych, które miały i wci
wpływ na środowisko europejskiego bezpiecze
pomiędzy poszczególnymi jego elementami. To w dynamice tych historycznych 
procesów krystalizowały si
systemy polityczne i sprawowania władzy, rozwijały si

                                                          
2 Encyklopedia PWN online, http://encyklopedia .pwn.pl/haslo/4019472/europa.html
3 Źródło online: http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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Ocean Atlantycki z pobocznym Morzem Północnym, od południa ś

Tak zarysowane geograficzne granice Europy stanowią swoistą przestrze
systemu, która ułatwia identyfikację państw jako podmiotów – elementów 

ństwa europejskiego. 
cie dobrze ilustruje poniższa mapa:3 

Taka metoda identyfikacji podmiotów systemu bezpieczeństwa jest wła
skiego podejścia badawczego, którego zaletą jest precyzyjno

ca zbiór elementów systemu wyłącznie do państw (obecnie 46 pa
podmiotów bezpieczeństwa, elementów europejskiego systemu 

stwa), co z jednej strony ułatwia analizę ich roli w zakresie 
kształtowania narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa, ale z drugiej 

a liczbę podmiotów gdyż nie uwzględnia np. roli i znaczenia 
dzynarodowych, które mają bardzo istotny wpływ na 

stwo nie tylko w europejskim, ale i światowym – globalnym –
Istotnym jest także to, że podana powyżej geograficzna definicja Europy, 

czona mapa przedstawiająca polityczny obraz kontynentu 
europejskiego dotyczą współczesności i nie uwzględniają żadnych procesów 
historycznych, kulturowych czy politycznych, które miały i wciąż mają

rodowisko europejskiego bezpieczeństwa i relacje jakie zachodz
y poszczególnymi jego elementami. To w dynamice tych historycznych 

procesów krystalizowały się współczesne europejskie państwa, doskonaliły si
systemy polityczne i sprawowania władzy, rozwijały się nowe struktury i formy 
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międzynarodowej kooperacji, kształtował się podstawowy system wartości  
i doskonaliły się różne aspekty funkcjonowania europejskiego kontynentu. I tak  
np. do kontynentu europejskiego należy w znacznej części Federacja Rosyjska, 
nie należy natomiast Turcja, a tym bardziej Stany Zjednoczone Ameryki, które  
od wielu już lat odgrywają istotną rolę w kreowania europejskiego bezpieczeństwa. 
Gdy zatem spojrzymy ma przestrzenne usytuowanie naszego kontynentu  
to widzimy, że jego terytorium na zachodzie sięga po wybrzeża Portugalii oraz 
Irlandii, na wschodzie dociera do rosyjskiego Uralu, a na południu styka się  
z Regionem Bliskiego Wschodu, którego państwa ogrywają istotna rolę w systemie 
nie tylko europejskiego, ale i globalnego bezpieczeństwa. Tak więc czy bez 
uwzględnienia tych państw możemy mówić, że analiza europejskiego systemu 
bezpieczeństwa będzie opracowaniem pełnym i kompletnym? Z pewnością nie. 
Dlatego też, aby dokonać poprawnej identyfikacji podmiotów europejskiego 
bezpieczeństwa, należy się oprzeć także na innych kryteriach niż tylko kryterium 
geograficzne. 

Punktem wyjścia do przeprowadzenia tej identyfikacji może być np. definicja 
pojęcia bezpieczeństwa, kluczowego dla całego procesu analitycznego. 
Bezpieczeństwo ma wiele definicji, lecz naszym celem nie są teoretyczne 
rozważania na temat bezpieczeństwa, lecz próba implementacji znaczenia tego 
terminu na grunt analizy systemowej. Według Słownika języka polskiego 
bezpieczeństwo jest to „stan niezagrożenia, spokoju, pewności”,4 przy czym tamże 
zostały wyróżnione trzy inne definicje pojęcia zawierające słowo bezpieczeństwo, 
w tym pojęcie bezpieczeństwo państwa „całość porządku i urządzeń społecznych 
chroniących państwo i obywateli przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego:  
w węższym znaczeniu: ochrona ustroju przed zamachami na podstawowe 
instytucje polityczne państwa”5 oraz bezpieczeństwo zbiorowe jako „system 
polityczno-prawny mający na celu utrwalenie pokoju przez ustanowienie zakazu 
agresji i zobowiązanie się do pomocy państwu, które padnie ofiarą agresji”.6 Z tych 
definicji jasno wynika, że bezpieczeństwo zawsze należy rozpatrywać w ścisłej 
korelacji z zagrożeniami i wyzwaniami, które występują lub potencjalnie mogą 
wystąpić i tym samym powinno być kojarzone z metodami i środkami jego 
gwarancji w celu zapewnienia pewności istnienia, funkcjonowania i rozwoju 
podmiotu, którego dotyczą. 

Szczególnie istotna jest tutaj definicja bezpieczeństwa zbiorowego, która 
wpisuje się w systemowe podejście badawcze, którym kierować się będziemy  
w dalszych etapach prowadzonej analizy. Gdy mówimy o bezpieczeństwie 
zbiorowym, którego podmiotami są państwa, w swoisty sposób przechodzimy  
na grunt bezpieczeństwa międzynarodowego, którego w środowisku obowiązują 
klasyczne reguły podejścia systemowego. Otóż ścierają się tutaj na zasadzie 
sprzężenia zwrotnego subiektywnie wyodrębniane i często sobie przeciwstawne 
dwa rodzaje bezpieczeństw, a tym samym i zagrożeń tzn. bezpieczeństwo 
narodowe poszczególnych państw – podmiotów (elementów) systemu –  
i bezpieczeństwo międzynarodowe jako swoiste bezpieczeństwo całego 
środowiska, w którym ten system funkcjonuje. 

                                                           
4 Słownik języka polskiego online, http:// sjp.pwn.pl/haslo.php?id-4125 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
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Podejście systemowe pozwala nam też spojrzeć na system bezpieczeństwa 

międzynarodowego nie tylko jako na sumę bezpieczeństw poszczególnych,  
np. państw jako elementów (podmiotów) systemu, lecz również wręcz wymusza 
uwzględnienia w procesie badawczym wpływu bezpieczeństw narodowych 
(wewnętrznych) poszczególnych podmiotów, które aktywnie włączają się  
do funkcjonowania tego systemu z całym pakietem własnych, narodowych 
zobowiązań, aspiracji, dążeń i celów politycznych. 

Procedura analizy systemowej narzuca pewne prawa i reguły postępowania, 
wśród których do klasycznych zaliczyć można wyodrębnienie trzech podejść 
badawczych: 

• Podejścia podmiotowego; 
• Podejścia przedmiotowego; 
• Podejścia funkcjonalnego, 
które to podejścia będziemy implementować na grunt analizy systemu 

europejskiego bezpieczeństwa. 
Podejście podmiotowe  – cechuje pytanie, a tym samym i identyfikacja  

o czyją pewność przetrwania i istnienia nam chodzi. Mówiąc o podmiotach 
bezpieczeństwa dobrą platformą do ich identyfikacji, a następnie analizy jest 
właśnie wąskie podejście badawcze, którego zaletą jest precyzja ograniczająca ich 
zbiór prawie wyłącznie do państw europejskich, co istotnie ułatwia analizę ich roli  
w zakresie kształtowania narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa. 
Można zastosować także inne kryterium do definiowania podmiotowości. Tym 
kryterium mogą być np. organizacje międzynarodowego bezpieczeństwa, których 
członkami, a zarazem i aktywnymi uczestnikami jego kreowania w przestrzeni 
międzynarodowej są poszczególne państwa mające zarówno określone prawa  
i przywileje, ale i obowiązki w tym zakresie. Gdy spojrzymy na kontynent 
europejski, okaże się, że na jego terytorium funkcjonuje wiele takich organizacji,  
w których kompozycja państw członkowski nie tylko, że wykracza poza przestrzeń 
analizowanego przez nas europejskiego systemu bezpieczeństwa, ale często 
składa się także z państw o odmiennych systemach politycznych i tym samym 
mających bardzo zróżnicowane wizje kształtowania i gwarancji narodowego  
i międzynarodowego bezpieczeństwa. Istotnym jest również  
to, że organizacje te działają nie tylko w przestrzeni europejskiej, ale i w globalnym 
wymiarze, a swym zakresem przedmiotowym obejmują całe spektrum wyzwań  
i zagrożeń od politycznych, gospodarczych i społecznych po zagrożenia militarne 
czy ekologiczne. 

Na podmiotową płaszczyznę europejskiego bezpieczeństwa można też 
spojrzeć przez pryzmat organizacji i ugrupowań terrorystycznych i to nie tylko tych, 
które działają na terenie naszego kontynentu, ale i tych o zasięgu światowym, 
których aktywna działalność bezpośrednio bądź pośrednio kreuje wyzwania  
i zagrożenia dla naszego, europejskiego, systemu bezpieczeństwa. 

Podejście podmiotowe obliguje nas także do uwzględniania w procesie 
analitycznym tzw. podmiotów niepaństwowych (korporacje międzynarodowe, 
banki, kościoły, partie polityczne czy np. organizacje pozarządowe). Te podmioty 
przez dynamikę swych działań ukierunkowaną bardzo często na osiąganie swoich 
partykularnych interesów kreują własne cele, potrzeby i strategie działania, które  
w wielu przypadkach są swoistym nie tylko akceleratorem, ale i kreatorem wyzwań 
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i zagrożeń zarówno dla środowiska, w których funkcjonują, jak i dla 
międzynarodowego bezpieczeństwa. 

Tak więc możemy powiedzieć, że elementami (podmiotami) systemu 
bezpieczeństwa będą zarówno aktorzy państwowi dbający o utrwalanie  
i zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa europejskiego, jak i aktorzy (podmioty) 
których celem jest zachwianie homeostazy tego systemu i tym samym stanowiący 
mniejsze lub większe zagrożenie dla jego funkcjonowania. 

Jak już mówiliśmy zasadniczymi elementami tego systemu europejskiego 
bezpieczeństwa są zatem państwa leżące na kontynencie europejskim –  
są to aktorzy stosunków międzynarodowych najbardziej zainteresowani kwestiami 
pokoju oraz zarówno wewnętrznego, jak i regionalnego bezpieczeństwa. Gdy 
spojrzymy jednak przez pryzmat naszych historycznych doświadczeń, możemy 
znaleźć liczne przykłady, że państwa nie zawsze dążyły tylko do utrzymania pokoju 
i bezpieczeństwa, lecz były także w stanie je poświęcić w imię własnych, 
partykularnych interesów, a więc w pewnych momentach historii poszczególne 
państwa europejskie były istotnym zagrożeniem dla europejskiego a nawet  
i globalnego bezpieczeństwa. Nie znaczy to jednak, że w tym samym czasie nie 
były one także elementami europejskiego systemu bezpieczeństwa. 

Podejście przedmiotowe  do problematyki bezpieczeństwa koncentruje się 
głównie na zagrożeniach i wyzwaniach, które pojawiają się w przestrzeni 
bezpieczeństwa i tym samym stanowią swoiste jądro problemowe analiz i badań 
poznawczych. Pozostaje ono w ścisłej synergii z podejściem podmiotowym, gdyż 
to właśnie podmioty systemu bezpieczeństwa kierując się najczęściej własną racją 
stanu, reprezentują własne, partykularne i często sprzeczne interesy na arenie 
międzynarodowej, będąc kreatorem określonych wyzwań i zagrożeń nie tylko dla 
narodowego, ale i międzynarodowego bezpieczeństwa. W procesie badawczym 
należy też uwzględnić, że to właśnie pojawiające się w przestrzeni bezpieczeństwa 
zagrożenia są swoistą inspiracją do budowy siły politycznej, gospodarczej  
i militarnej poszczególnych podmiotów, jak i do wchodzenia w różnego rodzaje 
alianse czy do powoływania do życia rządowych bądź międzynarodowych 
organizacji ukierunkowanych na przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Gdy zatem 
będziemy mówili o przedmiotowym podejściu do problematyki bezpieczeństwa  
to należy rozpatrywać nie tylko wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia dla 
poszczególnych podmiotów czy całego systemu bezpieczeństwa, ale również 
podejmowane, metody, sposoby i procedury skutecznego przeciwdziałania tym 
zagrożeniom. 

Obecnie w dobie globalizacji zagrożenia przyjmują często wielowymiarowy  
i ponadnarodowy charakter, a ich spektrum ulega dynamicznym zamianom  
i jakościowym przewartościowaniom. Coraz mniejsze znaczenie przywiązuje się  
do zagrożeń o charakterze typowo militarnym, powszechnie panuje przekonanie, 
że wojna w jej klasycznym znaczeniu w najbliższym czasie nam nie zagraża, 
chociaż tych zagrożeń też nie tracimy z pola widzenia. Jako jedno z największych 
zagrożeń dla bezpieczeństwa wskazuje się obecnie na terroryzm czy 
cyberterroryzm, a wśród całej gamy różnych zagrożeń, jakie pojawiają się  
w europejskiej, jak i globalnej przestrzeni bezpieczeństwa szczególna uwaga jest 
ukierunkowana na zagrożenia polityczne, gospodarcze, energetyczne, społeczne, 
socjalne – rozwarstwienie społeczne, kulturowe, ekologiczne. 
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Podejście funkcjonalne często też określane mianem procesualnego 

wprowadza nas w sferę stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej  
i zachodzących w poszczególnych podmiotach bezpieczeństwa procesów 
społecznych. Podejście to skupia się więc na analizie funkcjonowania 
poszczególnych podmiotów bezpieczeństwa, których zasadniczą domeną powinno 
być nie tylko dążenie do umacniania własnego bezpieczeństwa, lecz również 
poprzez aktywną współpracę na arenie międzynarodowej – integrację, 
partnerstwo, pakty, koalicje – zapewnienie bezpieczeństwa w regionalnym,  
jak i globalnym wymiarze. Widzimy więc, że podejście procesualne spina w jedną 
całość funkcjonowanie systemu europejskiego bezpieczeństwa – integruje 
podejście podmiotowe i przedmiotowe – i wielu analityków uważa, że z tego 
powodu należy je uważać nawet za priorytetowe podejście badawcze. 

Podejście funkcjonalne obliguje nas zatem do spojrzenia na dynamikę zmian, 
jakie zachodziły i wciąż zachodzą w systemie kształtowania europejskiego 
bezpieczeństwa. Gdy zaś mówimy o zmianie to w procesie badawczym 
powinniśmy spojrzeć na ewolucję systemu europejskiego bezpieczeństwa, która 
powinna być swoistą platformą do kreowania nowych wyzwań i rozwiązań. 

Od początku kształtowania się europejskiej tożsamości ścierały się i wciąż 
jeszcze się ścierają dwa sprzeczne poglądy na metody, sposoby i procedury 
kształtowania narodowego i międzynarodowgo bezpieczeństwa. Wciąż nie brakuje 
eurosceptyków, którzy są wręcz przeciwnikami systemowej integracji w zakresie 
kształtowania narodowego i europejskiego bezpieczeństwa, a nie brakuje również  
i takich, którzy stawiają wręcz na izolacjonizm w zakresie kształtowania 
bezpieczeństwa. Z drugiej zaś strony widzimy euroentuzjastów, którzy tylko  
na drodze międzynarodowej współpracy, kooperacji, paktów, sojuszy czy aliansów 
dostrzegają możliwość gwarancji bezpieczeństwa. Ze względu na burzliwą historię 
naszego kontynentu i tym samym płynące stąd bogate doświadczenie niemożliwe 
jest przyjęcie jednej możliwej metody kształtowania bezpieczeństwa, a tym samym 
i wizji uniwersalnego systemu, który w pełni odpowiadałby wszystkim państwom 
(podmiotom sytemu). Wyraźnie jednak widać, że długa droga wzajemnych 
konfliktów i generowania zagrożeń, które wciąż pojawiają się w przestrzeni 
bezpieczeństwa skłoniła większość państw europejskich do uznania dialogu  
i współpracy jako wspólnej platformy do budowy spójnego systemu europejskiego 
bezpieczeństwa, który swym zakresem kompetencji i odpowiedzialności wykracza 
daleko poza ramy naszego kontynentu. 

 
Ewolucja systemu europejskiego bezpiecze ństwa. 
Podejmując próbę przybliżenia pierwszego z opisywanych systemów, który 

sam w sobie może być problemem badawczym, należy pamiętać, że Europa 
weszła w XX wiek mocno skonfliktowana, a głównymi aktorami ówczesnej sceny 
europejskiego bezpieczeństwa były największe wówczas mocarstwa – Wielka 
Brytania, Rosja, Niemcy, Austro-Węgry czy Turcja. 

Za zręby tego systemu można uznać tzw. Trójprzymierze, czyli podpisany  
w 1873 r. układ sojuszniczy pomiędzy Niemcami, Rosją i Austro-Węgrami, który 
mówił o udzielaniu przez sygnatariuszy tego Porozumienia wzajemnej pomocy 
militarnej w przypadku ataku ze strony innego mocarstwa europejskiego, a także  
o obowiązku prowadzenia wspólnej polityki międzynarodowej w razie zagrożenia 
ze strony państw spoza układu. Postanowienia Międzynarodowego Kongresu, 
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który odbył się w 1878 r. w Berlinie przewartościowały ustalenia tego systemu i tym 
samym zdefiniowały nowy układ sił w Europie, który w różnych konfiguracjach 
politycznych przetrwał do wybuchu I Wojny Światowej. 

Ten etap budowy systemu europejskiego bezpieczeństwa jasno wykazał jak 
nietrwałe mogą być sojusze i porozumienia, a tym samym i fundament systemu 
bezpieczeństwa, jeżeli nie jest budowane na bazie zaufania, zbieżnych interesów  
i na spójnej platformie politycznej. Konflikty nie były rozwiązywane na drodze 
dyplomatycznej, poszczególne strony sporów Międzynarodowych nie były skłonne 
do kompromisu i chętnie sięgały do metod siłowych w celu osiągnięcia własnych 
interesów i korzyści. Samo zawiązywanie sojuszy było determinowane jedynie 
bezpośrednim zagrożeniem, z konieczności lub interesu, co powodowało,  
że sojusze były od samego początku obarczone brakiem wzajemnego zaufania  
i to zarówno w stosunku do sojusznika, jak i do potencjalnego przeciwnika. Nie 
kładziono żadnego nacisku na dialog, pogłębioną długofalową współpracę  
w zakresie kształtowania wspólnego europejskiego bezpieczeństwa. Nawet  
w trakcie prowadzenia wspólnych działań zbrojnych sojusznicy zdawali sobie 
sprawę, że muszą być gotowi do stawienia czoła wzajemnym konfliktom które 
mogą być koniecznością podziału strefy wpływu w przypadku wspólnego 
zwycięstwa. 

Za drugi system europejskiego bezpieczeństwa można uznać systemem 
wersalski, ponieważ jego koncepcja oraz struktura organizacyjno-funkcjonalna 
wyklarowały się po zakończeniu I Wojny Światowej w 1919 r. na Konferencji 
Wersalskiej w Paryżu, a jego ostateczna, strukturalno-organizacyjna, wersja jako 
tzw. Liga Narodów weszła w życie w 1920 r. Na podkreślenie zasługuje  
tu, że podmiotami tego systemu zostało w początkowy okresie 42, a w pewnym 
okresie nawet ponad 60 państw – czyli swym zakresem terytorialnym daleko 
wykraczał on poza Europę – a ciekawe jest to, iż USA obligowane tzw. doktryną 
Monroe’go zdecydowało, że z przyczyn proceduralnych nie będzie brać czynnego 
udziału tą drogą w kształtowaniu światowego europejskiego systemu 
bezpieczeństwa i tym samym nie zostało członkiem Ligi Narodów. 

Zasadnicza filozofia funkcjonowania Ligi Narodów zwierała się w Preambule, 
która mówiła, że: 

„Wysokie układające się Strony zważywszy, że dla rozwoju współpracy 
między narodami oraz dla zapewnienia im pokoju i bezpieczeństwa należy przyjąć 
pewne zobowiązania nieuciekania się do wojny, utrzymywać jawne stosunki 
międzynarodowe, oparte na sprawiedliwości i honorze, przestrzegać ściśle 
przepisów prawa międzynarodowego, uznanych dotąd za normy rzeczywistego 
postępowania Rządów, przestrzegać sprawiedliwości i skrupulatnie szanować 
wszelkie zobowiązania traktatowe we wzajemnych stosunkach między 
zorganizowanymi narodami – przyjmując niniejszy Pakt, który ustanawia Ligę 
Narodów”.7 

Wersalski system bezpieczeństwa zawiódł, gdyż nie zdołał utrzymać pokoju 
na terenie Europy, a jednym z zasadniczych tego powodów był brak spójnej 
polityki i antagonizm pomiędzy państwami zwycięskimi w sprawie roli Niemiec  
i Rosji w powojennej Europie. Francja i Wielka Brytania jako dwa główne filary tego 

                                                           
7 Pakt Ligi Narodów, Paryż, 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. z 1920 r. nr 35 poz. 200, Art. 10), tekst.  

(w:) W. Dobrzycki, Historia Stosunków Międzynarodowych 1815-1845. Warszawa 2008, s. 570 
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systemu, mające pełnić rolę swoistych gwarantów systemu europejskiego 
bezpieczeństwa okazały się niezdolne do wypełnienia tego zadania. Francja była 
orędownikiem koncepcji osłabienia Niemiec w stopniu uniemożliwiającym  
im stanowienia zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego, a Wielka Brytania 
obawiając się wzrostu roli Francji, nie wspierała tej koncepcji. 

Te oraz inne problemy wynikające m.in. z braku możliwości egzekwowania 
podejmowanych decyzji i rezolucji oraz ustaleń wynikających bezpośrednio  
z traktatu założycielskiego spowodowały, że system europejskiego 
bezpieczeństwa Ligii Narodów zawiódł. W swoim założeniu miał on być nie tylko 
europejskim, ale i pierwszym globalnym systemem bezpieczeństwa, lecz brak 
jednoznacznego przyzwolenia członków na wzrost decyzyjności organizacji,  
a także absencja Stanów Zjednoczonych czy wystąpienie z tego sojuszu w 1933 r. 
Japonii oraz Niemiec, w 1937 r. Włoch oraz ZSRR (członek tylko w latach 1934-39) 
sprawiły, że w obliczu realnego zagrożenia, jakim był wybuch II Wojny Światowej 
Liga nie wywiązała się ze swojego zadania i została formalnie rozwiązana  
po zakończeniu działań wojennych w 1946 r. 

Bazując na pozytywnych i negatywnych doświadczeniach funkcjonowania Ligii 
Narodów oraz wnioskach wynikających z koalicyjnych działań podczas II Wojny 
Światowej, po jej zakończeniu wkraczamy w jakościowo nowy wymiar budowy 
systemu europejskiego bezpieczeństwa. Istotną przesłanką do jego budowy były 
słowa ówczesnego Premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, który w jednym 
ze swoich przemówień powiedział o „potrzebie powołania do życia Stanów 
Zjednoczonych Europy”, a platformą funkcjonowania tego systemu miały być 
zagrożenia, wyzwania i dążenia w tym zwłaszcza: 

• Dążenie do stworzenia wspólnej płaszczyzny rozwoju gospodarczego 
państw Europy Zachodniej w celu odbudowy zrujnowanych wojną 
gospodarek; 

• Zagrożenie ze strony ZSRR i ekspansji komunizmu, które nasiliło się  
z chwilą rozpoczęcia zimnej wojny; 

• Zamiar włączenia Niemiec do struktur europejskiego bezpieczeństwa, aby 
zapobiec ich militaryzacji i uzyskać kontrolę nad ich gospodarką; 

• Zmniejszenie dystansu gospodarczego dzielącego Europę od USA i obawy 
o uzależnienie się od pomocy płynącej z tego kraju; 

• Silna potrzeba tworzenia poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji jako 
niezbędnych warunków do odbudowy i rozwoju państw europejskich. 

Tak więc pomimo że za zasadniczą platformą integracji europejskiej 
ukierunkowanej na budowę spójnego systemu europejskiego bezpieczeństwa 
uznano sprawy gospodarcze, to za pierwsze systemowe rozwiązanie w tym 
obszarze należy uznać powołany już 04.03.1947 r. w Dunkierce sojusz wojskowy 
pomiędzy Wielką Brytanią i Francją, do którego na mocy Traktatu Brukselskiego  
z dnia 17.03.1948 przystąpiły Holandia, Belgia i Luksemburg, tworząc razem tzw. 
Unię Zachodni ą. Zasadniczym celem powołania do życia tej organizacji było 
wspólne przeciwdziałanie powrotowi Niemiec do polityki agresji, a formułą 
gwarancji wspólnego bezpieczeństwa była zasada udzielania państwom 
członkowskim natychmiastowej i bezwarunkowej pomocy oraz poparcia przy 
użyciu wszelkich będących do dyspozycji środków zarówno wojskowych, jak  
i innych w przypadku, gdyby jedno z państw Unii stało się przedmiotem ataku 
zbrojnego w Europie. 
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Za kolejne rozwiązanie systemowe w zakresie europejskiego bezpieczeństwa 

przyjmuje się powołaną na mocy Traktatu Londyńskiego 05.05.1949 r. Radę 
Europy w formule otwartej organizacji międzyrządowej. Wśród państw założycieli 
tej organizacji znalazły się takie państwa: Belgia, Dania, Francja, Holandia, 
Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, a jej 
działalność została ukierunkowana na takie obszary bezpieczeństwa, jak ochrona 
praw człowieka, ochrona zdrowia, mniejszości narodowe, sprawy społeczne, 
ochrona środowiska, młodzież, kultura, problematyka prawna itd. Na podkreślenie 
zasługuje to, że organizacja ta jest wciąż dynamicznie działającą strukturą, która 
swym zakresem odpowiedzialności sięga daleko poza Europę, gdyż aktualnie 
zrzesza aż 47 państw członkowskich. 

W okres zimnej wojny wkraczamy nie tylko z koncepcjami budowy 
europejskiego, ale i globalnego systemu bezpieczeństwa, którego zasadniczym  
i po dzień dzisiejszy najważniejszym filarem jest powołana do życia 24.10.1945 r. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych  (ONZ) oraz 04.04.1949 r. Organizacja 
Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Tak więc na ewolucję systemu 
europejskiego bezpieczeństwa w procesie badawczym należy patrzeć także przez 
pryzmat funkcjonowania tych organizacji oraz ich wpływu na kreowanie 
bezpieczeństwa na naszym kontynencie. 

W obliczu rozwiązań o charakterze globalnym Europa podejmował inicjatywy 
budowy własnych, w dużej części autonomicznych, rozwiązań systemowych.  
Do takich rozwiązań należy przede wszystkim zaliczyć: 

• Powołaną z inicjatywy Roberta Schumana – uważanego za prekursora 
integracji państw europejskich i tym samym budowy 
wielopłaszczyznowego systemu europejskiego bezpieczeństwa –  
w kwietniu 1951 r. w Paryżu Europejsk ą Wspólnot ę Węgla i Stali (Belgia, 
Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy), która jest uważana  
na pierwszą w historii Europy organizacją ponadnarodową ukierunkowaną 
na kreowanie głównie bezpieczeństwa gospodarczego państw 
członkowskich; 

• Powołaną na mocy Traktatów Rzymskich w styczniu 1958 r. Europejsk ą 
Wspólnot ę Gospodarcz ą oraz Europejsk ą Wspólnot ę Energii 
Atomowej,  których to głównym zadaniem było ujednolicenie procedur 
gospodarczych oraz stworzenie warunków do powstania i rozwoju 
przemysłu ukierunkowanego na pokojowe wykorzystanie energii atomowej 
w krajach państw członkowskich; 

• Konferencj ę Bezpiecze ństwa i Współpracy Europejskiej – organizację 
powołaną do życia w sierpniu 1975 r., z inicjatywy Szefa MSZ PRL Adama 
Rapackiego zgłoszonej na XIX Sesji ONZ w 1964 r., której pierwszymi 
członkami zostały 33 i to nie tylko europejskie państwa. Szerokie spektrum 
działań tej organizacji obejmowało m.in. opracowanie kodeksu 
postępowania w kształtowaniu stosunków międzynarodowych, zagadnienia 
zapewnienia bezpieczeństwa europejskiego w tym nawiązania stosunków 
politycznych i wojskowych między NATO a Układem Warszawskim, 
aspekty militarne bezpieczeństwa, kontrolę zbrojeń, współpracę  
w dziedzinie gospodarczej, naukowo-badawczej, ochrony środowiska 
naturalnego oraz w dziedzinie przestrzegania praw człowieka. 
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W takim wymiarze organizacyjnym i strukturalno-zadaniowym, w którym 

zasadniczą rolę odgrywała współpraca bilateralna i multilateralna państw na arenie 
międzynarodowej, jak i aktywność organizacji międzynarodowych, system 
europejskiego bezpieczeństwa funkcjonował do czasu zakończenia zimnej wojny, 
czyli do powołania do życia Traktatem z Maastricht Unii Europejskiej, która jako 
związek demokratycznych państw europejskich integrujący funkcje niektórych 
dotychczas funkcjonujących organizacji bezpieczeństwa, rozpoczęła 
funkcjonowania z dniem 01.11.1993 r. w następujących obszarach problemowych 
tzw. filarach funkcjonalnych: 

I – szeroko rozumiana współpraca gospodarcza, walutowa, unia celna, rynek 
wewnętrzny wspólna polityka rolna; 

II – wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, która ma się 
koncentrować na zapewnieniu bezpieczeństwa państw członkowskich  
i pokoju na świecie; 

III – wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, zwalczanie 
przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, przemytu narkotyków, handlu 
ludźmi i przeciwdziałanie rasizmowi. 

Za cechę charakterystyczną okresu zimnej wojny można uznać to, że był  
to okres bipolarnego podziału świata, który z jednej strony cechował względnie 
stabilny poziom stabilności, a z drugiej wysoki poziom zagrożeń militarnych. 
Tymczasem świat przełomu XX i XXI w., w którym wchodziła Unia Europejska uległ 
istotnym przewartościowaniom, na który składał się m.in. niski poziom zagrożeń 
militarnych oraz wysoki poziom innych zagrożeń, z którymi w wymiarze 
organizacyjnym i zadaniowym musiała się zmierzyć Unia Europejska, budując 
jakościowo nowy system bezpieczeństwa europejskiego. Uzasadniając  
tą jakościowo nową rzeczywistość europejskiego bezpieczeństwa, można się 
odwołać do słów wypowiedzianych przez doradcę prezydentów USA  
ds. bezpieczeństwa Henry Kissingera, który m.in. powiedział „zagrożenia wojenne 
w Europie się zmniejszyły, ale niepewność europejskiego bezpieczeństwa jest  
o wiele większa”. 

Podejmując próbę definiowania tych jakościowo nowych zagrożeń dla 
europejskiego bezpieczeństwa rozumianego jako pochodna zagrożeń dla 
narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa, można odwołać się do definicji 
tego pojęcia podanej przez S. Dworeckiego, który przyjmuje, że „zagrożeniem 
bezpieczeństwa państwa jest taki splot zdarzeń wewnętrznych lub zewnętrznych  
w stosunkach międzynarodowych, w którym z dużym prawdopodobieństwem może 
nastąpić ograniczenie lub utrata warunków do niezakłóconego bytu i rozwoju 
wewnętrznego lub naruszenie albo utrata suwerenności państwa oraz jego 
partnerskiego traktowania w stosunkach międzynarodowych – w wyniku 
zastosowania przemocy politycznej, psychologicznej, ekonomicznej, militarnej itp.”8 

Gdy spojrzymy na zagrożenia dla europejskiego bezpieczeństwa przez 
pryzmat tej definicji, zauważymy, że spektrum potencjalnych zagrożeń w różnym 
stopniu jest ulokowane we wszystkich filarach funkcjonalnych Unii Europejskich ze 
szczególnym uwypukleniem problemów właściwych dla europejskiej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa. 

                                                           
8 S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Warszawa 1994, s. 61 
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Po analizie spektrum współczesnych zagrożeń dla narodowego  

i międzynarodowego bezpieczeństwa, przystąpiono do wypracowania wizji 
europejskiej strategii bezpieczeństwa, w której za jedno z najważniejszych uznano 
zagrożenia o charakterze politycznym, a ponadto w swoistym katalogu istotnych 
wyzwań i zagrożeń umieszczono: zagrożenia ekonomiczne, gospodarcze, 
społeczne, ekologiczne, energetyczne, korupcję, przestępczość zorganizowaną  
w tym przenikanie struktur przestępczych do aparatu władzy, masowe migracje, 
terroryzm i cyberterroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, konflikty 
regionalne, rozpad państwowości, zmniejszenie nakładów finansowych  
na bezpieczeństwo. 

W odpowiedzi na tak zdefiniowane wyzwania powszechnie przyjęto,  
że najlepszą metodą przeciwdziałania zagrożeniom jest umacnianie współpracy 
międzynarodowej, w tym zwłaszcza zacieśnienie procesów integracyjnych  
w Europie i instytucjonalizacja europejskiego bezpieczeństwa oraz wspieranie 
procesów demokratyzacji w państwach leżących poza aktualnymi granicami Unii 
Europejskiej, gdyż słabe państwa o niestabilnej gospodarcze  
i antydemokratycznych strukturach politycznych w pobliżu europejskich granic 
mogą być przedmiotem istotnych wyzwań dla systemu europejskiego 
bezpieczeństwa. 

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa jest sukcesorem 
wieloletniego procesu integracji państw europejskich o ugruntowanych strukturach 
demokratycznych ukierunkowanego na budowę wielowymiarowego systemu 
europejskiego bezpieczeństwa. Jest to organizacja o charakterze otwartym, 
gotowa na przyjęcie do swojego grona nowych państw spełniających określone 
kryteria. Sygnatariuszami Traktatu z Maastricht, a więc założycielami i pierwszymi 
członkami tej organizacji było 12 państw, a w chwili obecnej Unia w swoim gronie 
ma 28 państw, które stanowią zasadniczy trzon podmiotowy systemu 
europejskiego bezpieczeństwa i wciąż jest otwarta na nowych członków. 

Strukturę podmiotową systemu europejskiego bezpieczeństwa ilustruje 
poniższa mapa. Źródło:9 

 

 
 

                                                           
9 Źródło online: http//portal wiedzy.onet.pl 
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Istotnym elementem definiowanego przez UE systemu europejskiego 

bezpieczeństwa są także organy, jak i struktury instytucjonalne, które  
są usytuowane zwłaszcza w obszarze odpowiedzialności wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, jak i wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony,  
a wśród wielu na szczególną uwagę zasługują takie organy, instytucje, agencje  
i komitety jak: 

• Parlament Europejski; 
• Rada Europejska – Przewodniczący Rady Europejskiej; 
• Rada Unii Europejskiej – Prezydencja; 
• Trybunał Sprawiedliwości; 
• Europejski Bank Centralny; 
• Europejska Służba Działań Zewnętrznych – Wysoki Przedstawiciel  

ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa; 
• Komitet polityczny i bezpieczeństwa; 
• Komitet wojskowy; 
• Sztab wojskowy UE; 
• Komitet ds. cywilnych aspektów zarządzania kryzysowego; 
• Instytut studiów nad bezpieczeństwem; 
• Europejskie kolegium bezpieczeństwa i obrony; 
• Europejska agencja obrony; 
• Centrum satelitarne. 
Zarysowany został obszar badawczy systemu europejskiego bezpieczeństwa: 
• Zdefiniowano wymiar przestrzenny systemu europejskiego 

bezpieczeństwa; 
• Określono podstawowe elementy tego systemu, podmioty bezpieczeństwa, 

którymi mogą być zarówno państwa, jak i organizacje oraz instytucje 
odpowiedzialne za globalne, regionalne i wewnętrzne (narodowe) 
bezpieczeństwo; 

• Zaprezentowano ewolucję podmiotową i przedmową systemu 
europejskiego bezpieczeństwa; 

• Przedstawiono spektrum potencjalnych zagrożeń dla europejskiego 
bezpieczeństwa; 

• Wskazano na procedury realizacyjne jakimi kierują się poszczególne 
podmioty przy realizacji sowich celów strategicznych w obszarze 
bezpieczeństwa. 

Na tak zdefiniowany obszar badawczy można nałożyć swoistą matrycę 
metodologiczną, która pozwoli nam na zarysowanie problemów badawczych  
w dziedzinie europejskiego bezpieczeństwa. Jaką matrycę, czyli jaką metodologię 
mamy zastosować do analizy systemu europejskiego bezpieczeństwa, wskazują 
nam procedury badawcze właściwe dla nauki o stosunkach międzynarodowych. 
Możemy zatem mówić o tzw. podej ściu ontologicznym , które skłania się  
do prowadzenia analiz, a tym samym i definiowania problemów badawczych  
w obszarze realnie istniejących systemów składających się z elementów i relacji, 
jakie zachodzą między tymi elementami – podmiotami systemów bezpieczeństwa – 
z całą gamą ich kompetencji, przyczynowości istnienia wynikającej z pojawiających 
się nowych wyzwań i zagrożeń oraz procedur realizacyjnych spinających  
te elementy w spójny przyczynowo-zadaniowo zorientowany system działania. 
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Podejście ontologiczne prowadzi nas przez analizę rzeczywistych procesów 

zachodzących w zmieniającym się środowisku europejskiego bezpieczeństwa. 
Przyjmuje, że zasadniczymi podmiotami bezpieczeństwa, a więc elementami 
systemu bezpieczeństwa są państwa oraz organizacje i instytucje 
międzynarodowe. Inspiruje to do prowadzenia procesu badawczego przez pryzmat 
retrospektywnych analiz ewolucyjnych zmian, jakie zachodziły na poszczególnych 
etapach budowy systemu europejskiego bezpieczeństwa i formułowaniu na tej 
bazie prognostycznych wniosków i jakościowo nowych rozwiązań strukturalno-
organizacyjnych. Jednym z zasadniczych kryteriów tych analiz powinna być 
oczywiście dynamika zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa 
kształtowana przez pojawiające się na poszczególnych etapach budowy systemu 
jakościowe nowe wyzwania i zagrożenia. Nie powinniśmy też zapominać  
o przemianach, jakie zachodziły i wciąż zachodzą w samych państwach jako 
podstawowych elementach systemu międzynarodowego bezpieczeństwa, które 
kierując się narodowym, suwerennym interesem mogą być nie tylko stabilizatorami 
globalnego i regionalnego bezpieczeństwa, lecz również kreatorami nowych 
(obecnie najczęściej niemilitarnych) wyzwań i zagrożeń. 

Wszystkie wymienione kwestie i uwarunkowania mogą być bazą wyjściową  
do formułowania na gruncie ontologii całej gamy problemów badawczych  
w obszarze systemu europejskiego bezpieczeństwa, wśród których można  
m.in. zaproponować takie jak: 

• Ewolucja systemu europejskiego bezpieczeństwa; 
• System europejskiego bezpieczeństwa – ewolucja wyzwań i zagrożeń; 
• Rola NATO w systemie europejskiego bezpieczeństwa; 
• Rola ONZ w kształtowaniu europejskiego bezpieczeństwa; 
• Od Unii Zachodniej do Unii Zachodnioeuropejskiej oraz rola tych 

organizacji w systemie kształtowania europejskiego bezpieczeństwa; 
• Misje i operacje pokojowe UE oraz ich rola w kształtowaniu europejskiego  

i międzynarodowego bezpieczeństwa; 
• Zagrożenia energetyczne wyzwaniem dla systemu europejskiego 

bezpieczeństwa; 
• Rola instytucji europejskich w systemie europejskiego bezpieczeństwa  

i obrony. 
Inne podejście metodologiczne usytuowane jest w sferze epistemologii , która 

skłania nas do poszukiwania problemów badawczych w obszarze identyfikacji  
i analizy relacji jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami – 
podmiotami państwowymi i niepaństwowymi (organizacjami, instytucjami) – 
systemu europejskiego bezpieczeństwa. Tak więc lokuje nas to bezpośrednio  
w obszarze nauk społecznych i metod właściwych dla badania stosunków 
międzynarodowych, których zasadniczym trzonem jest potrzeba zinterpretowania, 
zrozumienia i wyjaśnienia na gruncie poznania naukowego zaobserwowanych 
zjawisk i procesów zachodzących w środowisku międzynarodowego 
bezpieczeństwa. Uwarunkowań którymi kierują się poszczególne podmioty – 
państwa, organizacje – realizujące swoje interesy polityczne przekładające się  
na ich aktywności w kreowaniu bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. 

Jako paradygmat podejścia epistemologicznego przyjmuje się założenie,  
że zasadniczą istotą systemu europejskiego bezpieczeństwa nie są podmioty 
(państwa, organizacje, instytucje) jako obiekty fizyczne, lecz idee, wizje i koncepcje 
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ich funkcjonowania, które mają swoje odzwierciedlenie w koncepcjach działania 
liderów poszczególnych państw bądź kierownictwa organizacji międzynarodowych. 
Te koncepcje są o wiele ważniejsze niż same obiekty fizyczne, a idee i wizje 
przekładają się na suwerennie formułowaną przez poszczególne podmioty polityką 
zagraniczną bądź strategie działania organizacji na arenie międzynarodowej, które 
z jednej strony mogą służyć stabilizacji systemu bezpieczeństwa, a z drugiej być 
źródłem nowych wyzwań i zagrożeń. Stanowią one zatem swoiste spoiwo 
międzynarodowego systemu bezpieczeństwa, które często mogą być inspiracją  
do powoływania do życia kolejnych organizacji i instytucji odpowiedzialnych  
za przeciwdziałanie pojawiającym się jakościowo nowym wyzwaniom  
i zagrożeniom. 

Tak definiowana platforma naukowego poznania reguł budowy i zasad 
funkcjonowania europejskiego systemu bezpieczeństwa inspiruje  
do sformułowania wielu problemów badawczych, wśród których można wymienić 
takie jak: 

• Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej; 
• Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony jako instrument funkcjonalny 

systemu bezpieczeństwa; 
• Rola Stanów Zjednoczonych w kształtowaniu systemu europejskiego 

bezpieczeństwa; 
• Unia Europejska – Rosja, procedury współpracy w zakresie kształtowania 

regionalnego i globalnego bezpieczeństwa; 
• Unia Europejska – ChRL, wpływ politycznej i gospodarczej współpracy  

na system europejskiego bezpieczeństwa; 
• Europejska Służba Działań Zewnętrznych, instrumentem realizacyjnym  

UE w zakresie kształtowania międzynarodowego bezpieczeństwa; 
• System europejskiego bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny – 

nowe otwarcie, nowe wyzwania, nowe zagrożenia. 
Jak więc widzimy, wykorzystując ontologiczne bądź epistemologiczne 

podejście możemy sformułować wiele problemów badawczych, których dziedziną 
jest szeroko rozumiane środowisko systemu europejskiego bezpieczeństwa. 
Problemów, których rozwiązanie na gruncie naukowego poznania pozwoli nam nie 
tylko na zinterpretowanie, zrozumienie i wyjaśnienie analizowanych zjawisk  
i procesów, lecz również na kreowanie jakościowo nowych rozwiązań strukturalno-
organizacyjnych oraz mechanizmów przeciwdziałania pojawiającym się 
wyzwaniom i zagrożeniom, a tym samym na doskonalenie systemu europejskiego 
bezpieczeństwa w wymiarze podmiotowy, przedmiotowym i funkcjonalnym. 

 
Streszczenie 
W artykule wykorzystując procedury analizy systemowe oraz podmiotowe, 

przedmiotowe oraz funkcjonalne podejście badawcze scharakteryzowano system 
bezpieczeństwa europejskiego. Dokonano identyfikacji podmiotów tego systemu – 
państw i organizacji międzynarodowych. Wskazano na najważniejsze wyzwania  
i zagrożenia oraz relacje systemowe. Zaprezentowano ewolucję tego systemu  
od Unii Zachodniej i wspólnot europejskich do Unii Europejskiej. Wykorzystując 
epistemologiczne i ontologiczne podejście metodologiczne, zarysowano 
potencjalne problemy badawcze w obszarze systemu europejskiego 
bezpieczeństwa. 
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Summary  
In the article using the procedures of the system’s analysis and the subjective, 

objective and functional research approach characterized European security 
system. Achieved identification subjects this system – states and organizations 
international security. Conducted and presented the most important challenges  
and threats and system’s relations. Presented evolution this system from West 
Union and European community to the European Union. To make epistemological 
and ontological approach clear – out potentials research problems. 
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Jędrzej ŁUKASIEWICZ  
Politechnika Poznańska 

 
SZKOLENIE PERSONELU OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW 

INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE ENERGETYKI  
JĄDROWEJ W POLSCE 

 
 
Przyjęty przez Rząd RP program rozwoju Energetyki Jądrowej w Polsce 

wymaga wyszkolenia personelu ochrony obiektów jądrowych. 
Znaczenie tych obiektów zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw 

energii elektrycznej, jak również z punktu widzenia ochrony znajdujących się  
w tych obiektach materiałów radioaktywnych przed potencjalnym atakiem 
terrorystycznym lub kradzieżą jest ogromne. Zapewnienie dostaw energii w tym 
energii elektrycznej jest warunkiem rozwoju cywilizacyjnego każdego państwa.  
Z kolej ochrona fizyczna materiałów radioaktywnych i związanych z nimi 
infrastruktury jest niezwykle ważna dla stabilności ekonomicznej, społecznej  
i politycznej państwa. 

Do skutków ekonomicznych ataku na obiekty lub z użyciem materiałów 
radioaktywnych należy zaliczyć: 

- potencjalną możliwość wstrzymania działania elektrowni jądrowej lub 
innego obiektu, w którym wykorzystuje się materiał radioaktywny dla celów 
przemysłowych, medycznych lub naukowych a co z tym się wiąże 
poniesienie przez operatora strat finansowych liczonych w miliardach 
złotych; 

- koszty dekontaminacji zaatakowanego obszaru w przypadku użycia 
urządzeń typu Radiological Dispersal Device (RDD) lub Radiological 
Exposure Device (RED). Dekontaminacja mogłaby polegać na zebraniu 
wierzchniej warstwy ziemi, spłukaniu ulic lub domów strumieniem wody, 
wymianie elementów infrastruktury użytkowej, których nie można 
dekontaminować, wymianie ubrań osób znajdujących się w skażonym 
rejonie; 

- koszty czasowego lub trwałego przesiedlenia ludności zamieszkującej 
skażony obszar; 

- koszty związane z niemożliwością zebrania plonów lub wstrzymania 
hodowli zwierząt na skażonym terenie; 

- koszty związane z utylizacją skażonej żywności i ewentualnie dowozem 
czystej wody pitnej dla osób znajdujących się na skażonym obszarze. 

Do skutków społecznych i politycznych należy zaliczyć: 
- spadek zaufania społecznego dla aktualnie rządzącej partii lub koalicji, 

możliwość przeprowadzenia przedterminowych wyborów i po zmianie 
rządu zmianę kierunku politycznego państwa; 

- spadek zaufania dla osób nie będących członkami społeczności lokalnych, 
w tym wzrost agresji dla emigrantów; 

- wzrost nastrojów prowojennych w stosunku do państw lub mniejszości 
społecznych i religijnych spośród których wywodzili się potencjalni 
terroryści; 

 



52 
___________________________________________________________________________________ 

 
- wzrost aktywności grup paramilitarnych, grup o nastawieniu 

nacjonalistycznym, skrajnie prawicowych lub skrajnie lewicowych. 
Potencjalny atak z użyciem materiałów radioaktywnych jest, zgodnie  

z modelami matematycznymi, bardzo mało prawdopodobny z wielu względów.  
Z pewnością dla grupy terrorystycznej problemem byłoby zdobycie materiałów 
radioaktywnych oraz właściwa konstrukcja urządzenia RDD lub RED. Jakkolwiek 
potencjalne skutki takiego ataku mogłyby być znaczące, to jednak ryzyko takiego 
ataku jest niezwykle małe, zwłaszcza w porównaniu z ryzykiem ataku przy użyciu 
konwencjonalnego materiału wybuchowego. 

Ryzyko oblicza się, korzystając ze wzoru: 
 
RYZYKO= PA× PS× C

 
w którym: 
PA → prawdopodobieństwo, że atak zostanie dokonany; 
PS → prawdopodobieństwo, że atak zakończy się sukcesem atakującego; 
C → wartość liczbowa konsekwencji ataku. 
 
Do obliczeń należy przyjąć wartość konsekwencji zależnie od powagi sytuacji 

z przedziału 0 do 1 przy czym 0 oznacza brak konsekwencji, natomiast 1 oznacza 
śmierć osób lub całkowitą przerwę w działaniu zaatakowanego obiektu. Zgodnie  
z danymi opublikowanymi przez The Institute for Economics and Peace (IEP)1 
skuteczność ataków terrorystycznych szacuje się na poziomie PS = 0,91%. 
Prawdopodobieństwo ataku z użyciem materiału radioaktywnego jest niezwykle 
trudne do oszacowania. Praktycznie tylko raz próbowano wykorzystać taki materiał 
w ataku terrorystycznym.2 Ponieważ liczba wszystkich ataków terrorystycznych 
zarejestrowana przez IEP3 wynosi 104 tys. można założyć,  
że prawdopodobieństwo ataku z użyciem materiału rozszczepialnego wynosi  
PA = 9,6 x 10-6. Porównując tą wartość z prawdopodobieństwem ataku z użyciem 
konwencjonalnych materiałów wybuchowych, które wynosi 0,434 można zauważyć, 
że ryzyko ataku z użyciem materiałów radioaktywnych jest, w porównaniu  
z ryzykiem ataku z użyciem materiałów konwencjonalnych, niższe o kilka rzędów 
wielkości. 

Próba budowy ładunku jądrowego przez osoby nie posiadające właściwego 
doświadczenia, szerokiej wiedzy i bez dostępu do technologii jest praktycznie 
niemożliwa. W historii konstrukcji ładunków wybuchowych tylko raz 
zaprojektowano ładunek jądrowy, który fachowcy w tym Edward Teller uznali  
za zdolny do wybuchu, a moc porównano do mocy ładunku zrzuconego  
na Nagasaki. Dokonała tego grupa osób w Lawrence Radiation Laboratory, 
University of California, Livermore w ramach projektu N-th Country.5 Mieli oni 
jednak wymaganą wiedzę i wsparcie teoretyczne ze strony osób zaangażowanych 
w amerykański program jądrowy. 

                                                           
1 Fact Sheet, http://economicsandpeace.org 
2 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6162562.html 
3 Ibidem 
4 LaFree G., The Global Terrorism Database: Accomplishments and Challenges, “Perspectives  

on Terrorism”, Vol 4, No 1, 2010 
5 http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/news/20030701/nth-country.pdf 
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Powyższe obliczenia wskazują, że należy spodziewać się raczej 

bezpośredniego ataku na instalacje lub inne obiekty niż ataku z użyciem materiału 
rozszczepialnego. Grupa terrorystyczna mogłaby dokonać ataku na obiekty 
jądrowe podobnie jak to miało miejsce w hiszpańskim Lemoniz6 lub na reaktor 
Superphenix we Francji 18 stycznia 1982 roku.7 Ostatnio środki masowego 
przekazu informują o próbach wtargnięcia do obiektów jądrowych przez grupy 
Greenpeacu np. do elektrowni Ringhals w Szwecji8 w październiku 2012 roku lub 
do elektrowni jądrowej w Tricastain we Francji w lipcu 2013.9 Zatem personel 
ochrony elektrowni jądrowych i innych obiektów związanych z materiałami 
rozszczepialnymi powinien być gotowy na przeróżne scenariusze, w tym  
na przeciwdziałanie próbom wtargnięcia, kradzieży lub ataku terrorystycznego. 
Państwo Polskie dotychczas nie było areną terrorystycznej działalności i nie należy 
do grupy państw będących pierwszoplanowymi celami ataku terrorystycznego. 

 
Modele struktur chroni ących instalacje i inne obiekty j ądrowe w krajach 

europejskich  
W krajach europejskich posiadających elektrownie jądrowe wyróżnia się 

następujące modele struktur odpowiedzialnych za ochronę fizyczną obiektów 
jądrowych. 

Model I → Taki model zaadoptowany został w Wielkiej Brytanii, w której  
do ochrony powołana została specjalna jednostka policji. Policja odpowiedzialna  
za ochronę obiektów jądrowych nosi nazwę Civil Nuclear Constabulary (CNC). 
Policja CNC odpowiada nie tylko za fizyczną ochronę obiektów jądrowych, ale 
także za ochronę transportów materiałów rozszczepialnych oraz w przypadku 
kradzieży za odnalezienie i odzyskanie skradzionych materiałów.10 

Model II → obiekty jądrowe chronione są przez byłych żołnierzy wojsk 
specjalnych, którzy zakończyli służbę liniową. Ten model stosowany jest  
np. we Francji gdzie operatorem elektrowni jądrowych jest koncern Électricité  
de France (EDF), który jest największym producentem energii elektrycznej  
na świecie, a ponad 84% energii produkuje w elektrowniach jądrowych.11 

Model III → elektrownie jądrowe chronione są przez żołnierzy służby czynnej. 
Taki model wykorzystuje się w Rosji. 

Model IV → stosowany w ochronie laboratoriów naukowych, w których 
powszechnie stosuje się materiały rozszczepialne. Przykładem takiej struktury jest 
jednostka Formation Locale de Securite (FLS). Członkiem FLS może zostać osoba 
posiadająca obywatelstwo francuskie i posiadająca odpowiednie doświadczenie  
i wiedzę. Zazwyczaj członkami personelu FLS zostają osoby pełniące uprzednio 
służbę w policji lub straży pożarnej i posiadają przynajmniej kilkuletnie 
doświadczenie zawodowe. Zadania personelu FLS koncentrują się na ochronie 
fizycznej terenu ośrodka naukowego CEA – Saclay oraz ochronie 

                                                           
6 L. Mez, M. Schneider and S. Thomas, International Perspectives of Energy Policy and the Role  

of Nuclear Power, Multi-Science Publishing Co. Ltd. p. 371 
7 Science 5 Feb 1982: Vol. 215 no. 4533 p. 641 
8 http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/shh-swedish-nuclear-plant-secu 

rity-missed-gre/blog/42523/ 
9 http://www.reuters.com/article/2013/07/15/us-france-nuclear-greenpeace-idUSBRE96E04B20130715 
10 http://www.cnc.police.uk/ 
11 http://www.lepoint.fr/economie/les-dix-principaux-producteurs-d-electricite-dans-le-monde-10-08-2010 

-1223756_28.php 
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przeciwpożarowej i medycznej ośrodka CEA – Saclay oraz przyległych do Saclay 
miejscowości i autostrad. 

 
Jaki model ochrony dla polskich instalacji j ądrowych?  
Za przygotowanie inwestycji oraz budowę i eksploatację pierwszej polskiej 

elektrowni jądrowej odpowiedzialna jest spółka PGE EJ1. Kierownictwo tej spółki 
będzie musiało zadecydować, który model ochrony obiektów jest najlepszy. Biorąc 
pod uwagę potencjalnie niewielkie zagrożenie terroryzmem w Polsce można się 
spodziewać, że w początkowym okresie zostanie zastosowany model będący 
kompilacją modelu I lub II z modelem IV, w którym personel ochrony posiada 
wszechstronne wyszkolenie obejmujące nie tylko wiedzę z zakresu ochrony 
fizycznej, ale także ochrony przeciwpożarowej i medycznej. W późniejszym okresie 
w przypadku wzrostu zagrożenia być może potrzebna będzie zmiana modelu. 

 
Zakres szkole ń personelu ochrony fizycznej elektrowni j ądrowych  
Zakres szkoleń personelu ochrony powinien obejmować problemy ochrony 

fizycznej, problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa medycznego  
z uwzględnieniem specyfiki chronionych obiektów czyli z uwzględnieniem faktu,  
że ochronie podlegają instalacje lub obiekty, w których znajdują się materiały 
rozszczepialne w znaczących ilościach. Szkolenia zatem powinny dotyczyć 
następujących problemów: 

- zagrożenia związane z substancjami chemicznymi; 
- działania przeciwpożarowe; 
- szkolenie w zakresie pierwszej pomocy; 
- szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia; 
- szkolenia w zakresie zapobiegania przestępstwom; 
- szkolenia w zakresie samoobrony, strzelania, przepisów i reguł użycia 

broni palnej; 
- szkolenia w zakresie ochrony instalacji jądrowych; 
- szkolenia w zakresie radioprotekcji i działań w przypadku skażenia 

materiałami radioaktywnymi; 
- szkolenia taktyki; 
- szkolenia z psychologii; 
- treningi z udziałem psów będących na wyposażeniu personelu ochrony. 
Oprócz szkoleń wymienionych powyżej personel ochrony powinien brać  

udział w szkoleniach z udziałem policji, w tym policyjnych jednostek 
kontrterrorystycznych. 

 
Ośrodki szkolenia personelu ochrony elektrowni j ądrowych  
Najbardziej wpływową międzynarodową organizacją zajmującą się, między 

innymi, problemami bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i innych obiektów 
związanych z materiałami rozszczepialnymi, a także problemami bezpieczeństwa 
materiałów rozszczepialnych jest Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej 
(MAEA) z siedziba w Wiedniu. W 2012 roku w ramach MAEA utworzono sieć 
International Network for Nuclear Security Training and Support Centres (NSSC) 
ośrodków szkolących w zakresie bezpieczeństwa i ochrony fizycznej obiektów 
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jądrowych.12 Rozumiejąc wagę zagrożeń płynących z ataków terrorystycznych na 
obiekty jądrowe lub z ataków terrorystycznych z wykorzystaniem materiałów 
rozszczepialnych MAEA wspiera powstawanie lokalnych ośrodków szkoleń 
personelu ochrony. Ośrodki szkoleń tworzone są także niezależnie od MAEA.  
Do organizacji prowadzących szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w energetyce 
jądrowej należy zaliczyć World Institute for Nuclear Security (WINS),13 która  
w kwietniu 2014 uruchomiła Akademię WINS kształcącą i certyfikującą przyszłych 
członków personelu ochrony, European Commission Joint Research Center,14  
w którym istnieje jednostka zajmująca się bezpieczeństwem jądrowym,  
a w szczególności ochroną fizyczną i zwalczaniem przemytu i nielegalnego 
transportu materiałów rozszczepialnych, a także proliferacją technologii i informacji. 
Także laboratorium Oak Ridge National Laboratory w Stanach Zjednoczonych 
posiada jednostkę naukową, Global Nuclear Security Technology Division, 
zajmującą się bezpieczeństwem jądrowym.15 

Ośrodki szkoleń można podzielić na kategorie ze względu na zakres ich 
działalności i zakres wiedzy przekazywanej słuchaczom.16 

Kategoria I → do tej kategorii należą ośrodki, w których główny nacisk kładzie 
się na szkolenie w zakresie technicznych aspektów ochrony obiektów. Osoby 
szkolone mają do swojej dyspozycji nie tylko sale wykładowe, w których 
instruktorzy uczą podstaw teoretycznych, ale także poligon, na którym można 
zweryfikować posiadaną teoretyczną wiedzę. Do takich ośrodków można zaliczyć 
ośrodek szkoleniowy w Obnińsku w Rosji. Ośrodek ten sfinansowany został  
ze środków IAEA, rządu Kanady, rządu USA oraz przez ROSATOM. Kursanci 
mają do swojej dyspozycji doskonale wyposażone sale, w których zainstalowane  
są najnowsze modele urządzeń służących do ochrony wnętrz obiektów jądrowych 
oraz poligon, który wykorzystywany jest do prezentacji najnowszych urządzeń 
służących do ochrony terytorium, na którym znajduje się instalacja jądrowa. 
Ośrodek ten proponuje szkolenia w języku rosyjskim dla studentów szkół wyższych 
kierunków związanych z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej oraz dwa kursy 
w języku angielskim organizowane pod patronatem MAEA dla społeczności 
międzynarodowej. Kursy te kierowane są głównie do personelu nadzoru jądrowego 
oraz do personelu ochrony fizycznej obiektów jądrowych. Tematyka szkoleń 
obejmuje swym zakresem takie zagadnienia jak: analiza zagrożeń oraz stosowanie 
właściwych do tych zagrożeń środków zaradczych, elementy i urządzenia ochrony 
fizycznej stosowane na zewnątrz budynków, elementy i urządzenia ochrony 
fizycznej stosowane wewnątrz chronionych obiektów, ochrona przez insiderem, 
systemy kolekcjonowania informacji z czujników i kryteria ich oceny, zagadnienia 
transportu materiałów rozszczepialnych i zapobieganie ich przemytowi, 
doświadczenia Rosji w zakresie ochrony obiektów jądrowych oraz walki  
z przemytem materiałów radioaktywnych. Kursanci mają także możliwość 
zwiedzenia dwóch ośrodków, w których prowadzi się badania nowych urządzeń dla 

                                                           
12 http://www-ns.iaea.org/security/nssc-network.asp?s=9&l=76 
13 http://www.wins.org 
14 http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1710 
15 http://web.ornl.gov/sci/nsed/gnstd/ 
16 A. Heyes, An Assessment of the Nuclear Security Centers of Excellence, The Stanley fundation, May 

2012 
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potrzeb ochrony instalacji jądrowych. Instruktorami są praktycy z rosyjskich 
instalacji jądrowych. Każde ze szkoleń trwa dwa tygodnie. 

Kategoria II → do kategorii tej należą ośrodki nie posiadające laboratoriów  
z urządzeniami technicznymi, ale oferujące szkolenia czysto teoretyczne  
z niewielką ilością praktycznych ćwiczeń. Do takich ośrodków należy zaliczyć 
International Centre for Theoretical Physics w Trieście we Włoszech. Ośrodek ten 
raz w roku organizuje szkolenie dla kursantów z całego świata w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego. Tematyka szkoleń obejmuje niemal wszystkie 
problemy związane z bezpieczeństwem, włączając w to zagadnienia związane  
z procesem zbierania śladów w przypadku ataku terrorystycznego z użyciem 
materiałów rozszczepialnych. Organizatorzy zapewniają jedno praktyczne 
ćwiczenie polegające na poszukiwaniu materiału rozszczepialnego o małej 
aktywności przy użyciu detektorów promieniowania jonizującego. Organizowana 
jest także jedna wizyta techniczna w słoweńskim porcie Koper, w którym istnieje 
możliwość zapoznania się z metodami ochrony granic Unii Europejskiej przed 
przed przemytem materiałów radioaktywnych. Instruktorami są pracownicy IAEA, 
oficerowie EUROPOLu oraz osoby z nadzoru jądrowego krajów europejskich. 
Szkolenie trwa dwa tygodnie. 

Kategoria III → do tej kategorii można zaliczyć ośrodki, w których szkolenia 
obejmują nie tylko problemy bezpieczeństwa i ochrony fizycznej obiektów 
jądrowych i materiałów rozszczepialnych ale także zagadnienia związane  
z zagrożeniami atakami bronią chemiczną i biologiczną. Jednym z takich ośrodków 
jest King's College London którego Centre for Science and Security Studies, 
Department of War Studies jest organizatorem wspieranego finansowo przez 
MAEA szkolenia obejmującego ww. problemy. Organizatorzy zapewniają jedną 
techniczną wizytę w zakładach produkcji paliwa jądrowego. Instruktorami  
są pracownicy KCL, instruktorzy z UK National Nuclear Laboratory oraz Scotland 
Yardu. Innym ośrodkiem tej kategorii jest Uniwersytet w Brandenburgu  
w Niemczech. Szkolenie to obejmuje swoim zakresem bezpieczeństw IT elektrowni 
jądrowych. Organizatorzy zapewniają jedna wizytę techniczną w Helmholts 
Zentrum w Wannsee pod Berlinem gdzie znajduje się centrum badań jądrowych. 
Szkolenie trwa dwa tygodnie. Instruktorami są praktycy z niemieckiego przemysłu 
jądrowego oraz pracownicy IAEA. 

Kategoria IV → obejmuje ośrodki naukowo badawcze, których podstawowa 
działalność skupia się na komercyjnych aspektach ochrony fizycznej  
i bezpieczeństwa jądrowego. Do takich ośrodków zalicza się Global Centre for 
Nuclear Energy Partnership17 w Indiach, w ramach którego działa szkoła School  
of Nuclear Security Studies (SNSS) będąca organizatorem szkoleń dla osób 
pochodzących z Indii i Bangladeszu (Regional Training Course on Physical 
Protection of Nuclear Facilities against Sabotage, Assessing Vulnerabilities and 
Identification of Vital Areas). 

Kategoria V → ośrodki, których celem jest podnoszenie świadomości 
zagrożeń związanych z bezpieczeństwem w energetyce jądrowej wśród 
potencjalnych pracowników ochrony. Do takich ośrodków szkoleniowych należy 
World Institute for Nuclear Security z siedzibą w Wiedniu, który jest organizatorem 
wielu seminariów i krótkich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, a w kwietniu 2014 

                                                           
17 http://www.gcnep.gov.in/programs/programs.html 
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zaanonsował powstanie Akademii WINS18 oferującej szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa w energetyce jądrowej. Akademia ta jest przedsięwzieciem 
komercyjnym. 

Poza ośrodkami szkolącymi personel ochrony, niektóre uniwersytety  
na świecie oferują studia w zakresie ochrony fizycznej i bezpieczeństwa  
w energetyce jądrowej. Program takich studiów oparty jest z reguły na zaleceniach 
i rekomendacjach MAEA opisanych w Nuclear Security Series No. 12.19 W Unii 
Europejskiej studia magisterskie w obszarze bezpieczeństwa jądrowego oferuje 
Delft University of Technology w Holandii oraz The University of Central Lancashire 
w Wielkiej Brytanii. 

 
Szkolenia personelu ochrony fizycznej obiektów j ądrowych w Polsce  
Dla potrzeb Polskiego Programu Jądrowego należy wykształcić dostateczną 

grupę osób, które w chwili rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowej oraz po jej 
uruchomieniu będą stanowili personel ochrony fizycznej. Niestety, żadna z polskich 
uczelni wyższych nie oferuje studiów dedykowanych dla potrzeb bezpieczeństwa  
w energetyce jądrowej. Pojedyncze osoby uczestniczą w kursach i szkoleniach 
głównie organizowanych przez MAEA, ale szkolenia te nie prowadzą  
do wykształcenia odpowiedniej liczby osób personelu ochrony. Być może ten stan 
rzeczy zmieni się w wyniku organizowania w Polsce w drugiej połowie 2014 roku 
szkolenia wspieranego przez MAEA dla potrzeb polskiego programu jądrowego.  
Z pewnością przed wybudowaniem obiektów jądrowych w Polsce konieczne 
będzie skorzystanie z infrastruktury oraz doświadczeń innych państw. Szkolenia 
takie powinny zostać zorganizowane w którymś z krajów europejskich, których 
prawo (w tym zasady użycia broni palnej) jest podobne do prawa polskiego.  
Po wybudowaniu elektrowni jądrowej w Polsce szkolenia powinny odbywać się  
na terenie tego obiektu. 

 
Podsumowanie  
Rozpoczęcie budowy oraz uruchomienie pierwszej polskiej elektrowni 

jądrowej zgodnie z doświadczeniami państw posiadających już instalacje jądrowe 
potrwa ok 10-15 lat. Jest to dostateczna ilość czasu by wyszkolić członków 
personelu ochrony dla potrzeb elektrowni jądrowej. W tym celu należy skierować 
osoby, które w przyszłości miałyby stanowić personel ochrony na szkolenia 
organizowane przez MAEA lub uruchomić w którejś ze szkół wyższych studia 
licencjackie lub magisterskie z bezpieczeństwa jądrowego. Kierunek taki mógłby 
być sponsorowany przez przyszłego pracodawcę lub przez Ministerstwo 
Gospodarki odpowiedzialne za program jądrowy w Polsce. Należy pamiętać,  
że ukończenie studiów lub szkoleń nie kończy procesu edukacyjnego. Dalsza 
ścieżka szkoleń i kształcenia powinna obejmować wielomiesięczne praktyki  
na obiektach jądrowych w państwach europejskich. Dopiero tak przygotowana 
osoba może w pełni świadomie odpowiadać za bezpieczeństwo jądrowe  
w państwie. 

 
 

                                                           
18 https://www.wins.org/index.php?article_id=101 
19 IAEA, Nuclear Security Series no.12 Educational Programme in Nuclear Security. 
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Streszczenie  
Elektrownie jądrowe, obiekty związane z materiałami rozszczepialnymi oraz 

materiały rozszczepialne stanowią jeden z najbardziej atrakcyjnych dla terrorystów 
celów ataków. Ze względu na kluczowe znaczenie tych obiektów dla gospodarki 
państwa, a także dla jego społecznej i politycznej stabilności, personel ochrony 
fizycznej tych obiektów powinien posiadać najwyższe kwalifikacje. Pomimo,  
że obecnie w Polsce nie ma elektrowni jądrowych oraz ośrodków edukacyjnych 
dedykowanych dla energetyki jądrowej, należy już planować szkolenia personelu 
ochrony fizycznej tak, aby w chwili rozpoczęcia budowy, a następnie  
po uruchomieniu elektrowni byli oni gotowi do ochrony nowo budowanych 
instalacji. W razie ataku terrorystycznego brak wykwalifikowanego personelu 
ochrony może doprowadzić do katastrofy finansowej inwestora oraz  
do znaczących zmian na scenie politycznej w Polsce. 

 
Summary  
Nuclear power plants, nuclear infrastructure connected to fissile materials and 

fissile materials are the most attractive targets for terrorist groups. Because of their 
crucial importance for economy as well as for community and political stabilization, 
security personnel should have the highest competences. In spite of the lack  
of nuclear power plants in Poland as well as training centers dedicated for nuclear 
industry there is the need to plan courses for personnel to have security staff ready 
to work during the beginning of the construction and then during the beginning  
of the operation of nuclear power plant. In the case of terrorist attack the deficiency 
of experienced security personnel in Poland may be a reason of economical 
colapse of investor as well as reason of changes on political scene in Poland. 
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Małgorzata WI ŚNIEWSKA 
Politechnika Poznańska 

 
KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA O BEZPIECZE ŃSTWIE  

W ENERGETYCE JĄDROWEJ W POLSCE 
 
 
Wykorzystywanie energetyki j ądrowej na świecie 
Na świecie jest uruchomionych obecnie 436 reaktorów jądrowych  

w 30 państwach i na Tajwanie (stan na dzień 25.12.2013 r.). Udział elektrowni 
jądrowych w światowej produkcji energii elektrycznej wynosi obecnie ok. 13%. Moc 
zainstalowana netto wynosi 372,326 GWe. 1 reaktor jest w stanie 
długoterminowego wyłączenia (long term shutdown).1 W budowie są 72 bloki 
jądrowe w 15 państwach oraz na Tajwanie. Planowanych jest ok. 500 reaktorów  
w 60 państwach, z czego ok. 80 reaktorów w 31 państwach nie posiadających 
jeszcze elektrowni jądrowych. Po awarii w elektrowni w Czarnobylu w 1986 r.  
w wielu państwach wstrzymano budowę nowych bloków jądrowych, a w niektórych 
doszło nawet do ich wyłączenia ze względów politycznych – głównie pod 
naciskiem partii ekologicznych. Mimo to, lata 90. nie są okresem straconym dla 
energetyki jądrowej – wręcz przeciwnie, dokonano postępu w zakresie wydajności 
produkcji (średnia globalna dyspozycyjność zwiększyła się z 72,3% do 83,2%), 
podniesiono (i tak już wysoki) poziom bezpieczeństwa i obniżono koszty 
eksploatacji. Postęp technologiczny w tym okresie był znaczący. W roku 2004 
roczna produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych była większa  
o ok. 40% (714 TWh) niż w roku 1990.2 

Przyczyn inwestowania w energetykę jądrową (EJ) jest wiele.  
Do najważniejszych można zaliczyć: 

− wzrastający popyt na energię elektryczną; 
− niską i stabilną cenę energii elektrycznej wytwarzanej w energetyce 

jądrowej; 
− brak konkurencji ze strony odnawialnych źródeł energii, które nie mogą 

pracować w podstawie obciążenia sieci i/lub są zależne od warunków 
pogodowych; 

− obawę przed uzależnieniem się od dostaw energii elektrycznej z zagranicy; 
− rosnące ceny ropy naftowej i gazu ziemnego; 
− brak monopolizacji rynku dostaw paliwa jądrowego, usług jądrowego cyklu 

paliwowego oraz produkcji komponentów elektrowni jądrowych; 
− opanowanie technologii jądrowej i zgromadzenie dużego doświadczenia  

w pracy bloków jądrowych; 
− troskę o środowisko naturalne (brak emisji zanieczyszczeń i CO2 przez 

elektrownie jądrowe); 
− stymulację przez energetykę jądrową rozwoju wielu dziedzin nauki  

i gospodarki.3 
Z kolei czynnikami, które utrudniają inwestowanie w energetykę jądrową są: 

                                                           
1 www.iaea.org, Nuclear Power Reactors In The World, IAEA. Vienna 2013 
2 www.atom.edu.pl, Liczba bloków jądrowych w poszczególnych latach (pobrano 25.12.2013) 
3 www.atom.edu.pl, Budowa nowych bloków jądrowych (pobrano 19.03.2014) 
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− konieczność poniesienia relatywnie wysokich nakładów na budowę 

elektrowni jądrowych; 
− konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze szkoleniem 

kadr, informacją społeczeństwa, budową infrastruktury i zaplecza 
naukowo-badawczego (dotyczy państw nie posiadających do tej pory 
elektrowni jądrowych); 

− konieczność dostosowania (w niektórych przypadkach) krajowego systemu 
elektroenergetycznego do możliwości wyprowadzenia mocy z dużych 
bloków energetycznych (powyżej 1000 MWe).4 

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przewiduje, że w roku 
2020 moc zainstalowana w elektrowniach jądrowych będzie wynosiła od 437 GWe 
do 542 GWe. Szacunki do roku 2030 wskazują na przedział 510-810 GWe, 
podczas gdy największy wzrost mocy zainstalowanej będzie miał miejsce  
w państwach już wykorzystujących elektrownie jądrowe (wzięto pod uwagę wpływ 
obecnego kryzysu gospodarczego na inwestycje w sektorze jądrowym). Warto 
podkreślić, że wartości te wzrosły w porównaniu do szacunków z sprzed 2008 roku 
– na przykład w porównaniu do prognoz z roku 2001 wartości podwoiły się, 
natomiast po uwzględnieniu wpływu kryzysu gospodarczego wzrosły o 8 proc. 
Jeszcze w 2001 r. scenariusz pesymistyczny przewidywał spadek mocy 
zainstalowanej do 2020 roku, jednak obecnie prognozuje stabilny, stopniowy  
i niewielki wzrost. Przewiduje się, że wzrośnie również udział zastosowań 
reaktorów jądrowych do celów gospodarczych innych niż produkcja energii 
elektrycznej (na przykład do odsalanie wody morskiej, produkcji ciepła  
do ogrzewania budynków, produkcji ciepła technologicznego, produkcji wodoru).5 

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej szacuje, że na świecie  
w elektrowniach jądrowych jest zatrudnionych ok. 250 000 ludzi. W całym 
przemyśle jądrowym, a także w uczelniach wyższych, instytutach badawczych  
i organach państwowych związanych z energetyką jądrową pracuje około miliona 
osób. 

 
Rozpocz ęcie kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz ener getyki 

jądrowej 
Polska znajduje się wśród 31 państw planujących budowę pierwszej 

elektrowni jądrowej. Decyzja Rządu RP o uruchomieniu elektrowni jądrowej 
związana jest z koniecznością utworzenia krajowej infrastruktury prawnej  
i organizacyjnej, która zapewni wykorzystanie energetyki jądrowej wyłącznie dla 
celów pokojowych oraz w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.6 

Pięć lat temu, dnia 13 stycznia 2009 roku, Rada Ministrów przyjęła uchwałę  
o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), a także 
o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Celem 
programu ma być wybudowanie w kraju elektrowni jądrowych, pierwszej do 2020 
roku, drugiej do 2030 roku. Za głównego inwestora przyjęto PGE Polską Grupę 
Energetyczną S.A., której zależy na 51 proc. udziałów w konsorcjum. 
Uruchomienie programu nasunęło konieczność wszczęcia przez resort 

                                                           
 

5 www.atom.edu.pl, Prognoza energetyki jądrowej na świecie (pobrano 19.03.2014) 
6 mg.gov.pl, Energetyka jądrowa (pobrano 16.01.2014) 
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ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, dążącej do pozyskania jak 
największego poparcia społecznego dla energetyki jądrowej. 

Wyniki badań opinii społecznej, przeprowadzone przez Pentor w listopadzie 
2008 roku, na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 15 r.ż., ujawniły 
niewystarczający poziom poparcia, wynikający przede wszystkim z niedostatecznej 
wiedzy Polaków na temat działania elektrowni jądrowej oraz tragicznych 
konsekwencji katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu z kwietnia 1986 roku.7 
Uznano, że przeprowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej na temat 
bezpieczeństwa energetyki jądrowej w Polsce jest uzasadnione i niezbędne. 

Stąd na początku sierpnia 2009 roku Ministerstwo Gospodarki ogłosiło 
przetarg na kampanię informacyjną o energetyce jądrowej przeznaczając na ten 
cel 22 mln zł do końca 2012 roku. Postanowiono, że podstawowym zadaniem 
kampanii, ze względu na niski poziom wiedzy polskiego społeczeństwa na temat 
EJ, będzie edukacja i umożliwienie dostępu do fachowej i rzetelnej informacji  
o energetyce jądrowej. Ustalono, że wydatki na wdrożenie programu energetyki 
jądrowej w Polsce będą pochodziły głównie z budżetu państwa i wyniosą 
prawdopodobnie ok. 500 mln zł do końca 2020 roku.8 

Na potrzeby kampanii, na przełomie lutego i marca 2012 roku, firma Millward 
Brown SMG/KRC przeprowadziła telefoniczny sondaż na temat energetyki 
jądrowej na próbie 2,5 tys. Polaków w wieku powyżej 15 r.ż. Wyniki ujawniły,  
że nieco ponad połowa Polaków (51 proc.) opowiada się za budową elektrowni 
jądrowej w Polsce, podczas gdy 45 proc. jest temu przeciwna. Prawie 2/3 Polaków 
nie chciałoby, aby zbudowano ją w ich miejscu zamieszkania. Polacy oceniają 
nisko – na trójkę z plusem, swoją wiedzę o energetyce jądrowej. Jednak, mimo to, 
temat, jakim jest wybudowanie elektrowni jądrowej w Polsce, okazuje się ważny 
dla 67 proc., podczas gdy nieważny dla 31 proc., a zdecydowanie nieważny tylko 
dla 6 proc. Polaków. Na pytanie, czy potrzebna jest w Polsce kampania 
informacyjna na temat energetyki jądrowej, 94 proc. Polaków odpowiedziało 
twierdząco.9 

Z dniem 29 marca 2012 roku Ministerstwo Gospodarki (MG) rozpoczęło 
kampanię informacyjną o energetyce jądrowej pod hasłem: „Poznaj atom. 
Porozmawiajmy o Polsce z energią”, które umieszczono również na logo kampanii 
(Rysunek nr 1). Celem kampanii jest, aby pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce 
powstawała przy akceptacji polskiego społeczeństwa poprzez zapewnienie 
Polakom dostępu do aktualnych i rzetelnych informacji na temat samego 
przedsięwzięcia jakim jest budowa elektrowni oraz do wiedzy na temat 
bezpieczeństwa energetyki jądrowej. 

MG uznało, że należy skoncentrować działania, między innymi, na kwestiach 
związanych ze składowaniem odpadów, wpływem elektrowni na środowisko 
naturalne, a także zdrowie i życie obywateli. Ponadto, przybliżyć to co nieznane,  
a ciekawe i intrygujące na temat energetyki jądrowej. Działania o charakterze 
informacyjnym i edukacyjnym powinny być ze sobą powiązane, skoordynowane  
i prowadzone równolegle. Działania edukacyjne mają być kierowane do szkół 
podstawowych i gimnazjów. Z kolei działania informacyjne mają być prowadzone 

                                                           
7 elektrownia-jadrowa.pl (pobrano 29.12.2009) 
8 biznes.pl, MG: 22 mln zł na kampanię informacyjną o energetyce jądrowej (pobrano 26.05.2010) 
9 rp.pl, Ministerstwo gospodarki rozpoczęło kampanię informacyjną o atomie (pobrano 29.03.2012) 
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na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym (w potencjalnych oraz już wybranych 
lokalizacjach elektrowni jądrowych). Oba rodzaje działań winny być wspierane 
przez inwestora, w szczególności te realizowane na poziomie lokalnym. 

 
Rysunek nr 1: Logo kampanii „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”. 
 

 
Źródło:  www.poznajatom.pl 
 
Już pierwszego dnia kampanii resort podkreślił znaczenie działań 

wpływających na opinię społeczności lokalnych, w szczególności zamieszkujących 
tereny, na których może zostać zlokalizowana pierwsza elektrownia jądrowa. 
Dlatego MG położy nacisk na umożliwienie mieszkańcom gmin znajdujących się  
na listach lokalizacyjnych konsultacji z niezależnymi ekspertami na temat korzyści, 
jak i potencjalnych zagrożeń związanych z budową elektrowni jądrowej w ich 
sąsiedztwie. Spotkania społeczności lokalnych z ekspertami byłyby przykładem 
żywego dialogu MG ze społeczeństwem, szansą poznania obaw i rozwiania mitów 
na temat energetyki jądrowej. 

Wraz z nadaniem kampanii merytorycznego charakteru doszło do utworzenia 
„Koalicji ekspertów na rzecz energetyki jądrowej”, wśród których znaleźli się 
przedstawiciele uczelni wyższych, ośrodków badawczo-rozwojowych,  
jak i stowarzyszeń zawodowych i naukowych, prowadzący badania na temat EJ 
lub uczestniczący w międzynarodowych projektach mających wpływ na rozwój tej 
dyscypliny. 

Podstawowymi kanałami komunikacyjnymi, którymi przekaz ma trafiać  
do zidentyfikowanych wcześniej grup społecznych, będą: Internet, telewizja, radio, 
prasa drukowana codzienna, czasopisma i prasa specjalistyczna. MG 
zadedykowało kampanii portal internetowy „Poznaj atom”.10 

 

                                                           
10 poznajatom.pl 
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Założenia programowe dla działa ń informacyjnych 
„W procesie planowania i wdrażania energetyki jądrowej bardzo ważnym 

zadaniem będzie wprowadzenie rzetelnych i profesjonalnych działań 
informacyjnych, popularyzatorskich i umożliwiających partycypację społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji, które realizowane będą na zasadach i w trybie ustawy – 
Prawo atomowe11 oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.”12 

Program PEJ zakłada, że dialog ze społeczeństwem będzie prowadzony  
za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm, w oparciu o najnowsze techniki  
i narzędzia komunikacji społecznej. Kampania będzie umożliwiała spotkania, 
dyskusje i debaty, a także warsztaty czy wyjazdy do krajów, w których energetyka 
jądrowa znajduje się w fazie rozwoju. Nie wyklucza się włączenia innych działań 
istotnych z punktu widzenia interesariuszy. 

Na poziomie lokalnym ważną rolę odgrywać będzie Lokalne Centrum 
Informacyjne (LCI), za którego stworzenie odpowiada inwestor. LCI to punkt 
informacyjny, utworzony na terenie gminy, gdzie zlokalizowano elektrownię,  
w którym inwestor, a później operator, będą prowadzić działalność informacyjną, 
edukacyjną i promocyjną o tematyce energetyki jądrowej. 

Z kolei społeczności lokalnej daje się prawo do powołania Lokalnego Komitetu 
Informacyjnego, który będzie pełnił rolę pośrednika między ludnością lokalną  
a inwestorem i operatorem. W skład komitetu mogą wejść przedstawiciele gminy 
wyznaczeni przez wójtów i burmistrzów i przedstawiciele społeczności lokalnej.  
Do najważniejszych obowiązków LKI będzie należało informowanie mieszkańców  
o działalności elektrowni jądrowej oraz reprezentowanie lokalnej ludności  
w kontaktach z przedstawicielami obiektów elektrowni jądrowej (OEJ). 

Natomiast gminie, na terenie której zlokalizowana zostanie elektrownia 
jądrowa, umożliwia się utworzenie Gminnego Punktu Informacyjnego (GPI). 
Zadaniem GPI będzie realizowanie gminnej strategii informacyjnej, edukacyjnej  
i promocyjnej o tematyce energetyki jądrowej. 

Ponadto, zobowiązuje się operatora elektrowni jądrowej, bez względu  
na lokalną działalność informacyjną, do „udzielania każdemu, niezależnie  
od interesu faktycznego lub prawnego, pisemnej informacji o stanie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (BJiOR) obiektu jądrowego, 
jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko naturalne oraz o wielkości i składzie 
izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska. Ustawa – 
prawo atomowe zobowiązuje operatora do umieszczania takich informacji  
na swojej stronie internetowej, nie rzadziej niż raz na rok.”13 

Co więcej, operator elektrowni jądrowej ma obowiązek natychmiastowego 
informowania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), wojewody, władz 
powiatu oraz gminy, na której zlokalizowano OEJ, a także władz gmin 
sąsiadujących, o przypadkowych zdarzeniach wpływających na stan 
bezpieczeństwa. Informacje na temat nieplanowanych zdarzeń mogących wywołać 
lub wywołujących zagrożenie są podawane do publicznej wiadomości przez 

                                                           
11 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. 
12 Program polskiej energetyki jądrowej, Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 2014, s. 143-144 
13 Ibidem, s. 144 
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Prezesa PAA w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Również na operatora 
nakłada się obowiązek informowania o podobnych zdarzeniach na jego stronie 
internetowej z okresu ostatnich dwunastu miesięcy. 

 
Plan działa ń edukacyjnych 
W zgodzie z ustawą Prawo atomowe, za działalność edukacyjną odpowiada 

dedykowana do tego celu komórka MG oraz PAA w zakresie BJiOR. Także inne 
podmioty takie jak inwestor czy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotwórczych (ZUOP) powinny równie aktywnie szerzyć wiedzę na temat 
energetyki jądrowej wśród polskiego społeczeństwa. 

W programie PEJ, powołując się na badania opinii społecznej, wskazano  
na bardzo niski poziom wiedzy o energetyce w Polsce. Dlatego uznano  
za konieczne prowadzenie działalności edukacyjnej na szeroką skalę, której 
zadaniem będzie przybliżenie dzieciom i dorosłym tematyki związanej  
z energetyką, energetyką jądrową, promieniowaniem jonizującym oraz fizyką 
jądrową. 

Działania edukacyjne będą skierowane bezpośrednio do szkół 
(podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), a istotnym elementem 
akcji edukacyjnej będą szkolenia dla nauczycieli, które nie tylko dostarczą wiedzy  
o energetyce jądrowej, ale także pomogą uatrakcyjnić sposób prowadzenia lekcji. 
Wykorzystuje się do tego celu także specjalistyczny portal wiedzy „Scholaris”.14 

Ponadto, oferta edukacyjna dla uczniów i nauczycieli będzie wzbogacona, 
między innymi o konferencje, wykłady, wystawy, wycieczki oraz konkursy. 

W ramach kampanii skierowanej do szkół, wydano w Polsce „Małą 
encyklopedię energii jądrowej”.15 Publikacja ma na celu wyjaśnienie podstawowych 
faktów dotyczących radioaktywności oraz technologii atomowej w łatwy  
i przystępny sposób. Ukazała się w polskiej i angielskiej wersji językowej. Wsparcie 
merytoryczne zapewniło Stowarzyszenie Ekologów na rzecz Energii Jądrowej 
SEREN. Wydawnictwo przygotowane w oryginale przez ekspertów z centrum 
Szkoleń Energii Atomowej Instytutu „Józefa Stefana” Uniwersytetu w Ljubljanie 
(Słowenia) i zostało za zgodą autorów zaadaptowane dla polskiego czytelnika. 
Koszty wydawnictwa zostały pokryte w całości przez Departament Energii 
Jądrowej Ministerstwa Gospodarki.16 

 
Projekt kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat energetyki j ądrowej 
Koncepcję kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej – 

„Bezpieczeństwo, które się opłaca”, zamieszczono na stronach biuletynu informacji 
publicznej Ministerstwa Gospodarki. Koncepcja jest „zbiorem podstawowych 
założeń niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia skutecznej kampanii 
informacyjnej na rzecz energii jądrowej w Polsce”. W dokumencie już na wstępie 
podkreślono, że przedstawia on „wytyczne dla przeprowadzenia kampanii jedynie 
na początkowym etapie długofalowego działania, jakim jest zakorzenienie idei 
energii atomowej w polskim społeczeństwie”. Nadmieniono również, że „koncepcja 
wymagać będzie bieżącej weryfikacji i aktualizacji oraz cyklicznego 

                                                           
14 scholaris.pl 
15 Mała Encyklopedia Energii Jądrowej. Mini Encyclopaedia of Nuclear Energy, Wyd. COSiW SEP, 2012 
16 sep.com.pl 
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dostosowywania do zmieniającej się świadomości obywateli.”17 Dokument składa 
się z siedmiu rozdziałów (w tym z wstępu) i 73 stron. 

 
Analiza sytuacji wyj ściowej 
W kontekście aspektów wizerunkowych realizacji projektu budowy elektrowni 

jądrowej w Polsce, przedstawiono wyniki badań opinii społecznej dla PAA  
z grudnia 2008 roku, dotyczące postaw społeczeństwa polskiego wobec energetyki 
jądrowej oraz badań CBOS z września 2009 roku, które poza postawami wobec 
energetyki jądrowej, wzięły także pod uwagę motywy sprzeciwu wobec budowy 
elektrowni jądrowej oraz stan wiedzy ogólnej Polaków na temat energetyki 
jądrowej. Raport CBOS podsumował także: postrzeganie efektywności źródeł 
energii i ich wpływu na środowisko, poziom akceptacji dla rozwiązań legislacyjnych 
w dziedzinie energetyki i preferencje dotyczącej polityki energetycznej, stosunek 
do lokalizacji odpadów radioaktywnych w pobliżu miejsca zamieszkania i kwestie 
rekompensat dla mieszkańców okolic elektrowni. 

Następnie, na podstawie analizy raportów z badań oraz sytuacji rynkowej 
związanej z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, wyodrębniono sześć 
grup (segmentów rynku), do których będzie kierowana kampania informacyjna.  
W pierwszej grupie znajduje się społeczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem 
kobiet, mieszkańców miast liczących pomiędzy 50 a 200 tys. Ludności, ludzi 
młodych (pomiędzy 15 a 17 r.ż. oraz 18 a 24 r.ż.) i mieszkańców wsi oraz małych 
miasteczek. W drugim segmencie rynku ujęto środowiska opiniotwórcze (między 
innymi nauczycieli, lekarzy, naukowców, celebrytów, liderów środowisk 
akademickich). W kolejnych grupach uwzględniono: studentów, samorządowców, 
środowiska ekologów i podmioty bezpośrednio lub pośrednio zainteresowane 
inwestycją. 

W dalszej części przeanalizowano publikacje medialne, pod kątem materiałów 
odnoszących się pozytywnie lub negatywnie do energetyki jądrowej, a następnie 
przyjrzano się każdemu z czterech etapów Ramowego Harmonogramu Działań dla 
Energetyki Jądrowej. 

Jednym z elementów oceny była analiza SWOT, na podstawie której 
określono sile i słabe strony oraz szanse i zagrożenia odnoszące się do względów 
wizerunkowych przedsięwzięcia, jakim jest budowa elektrowni jądrowej w Polsce.  
Z jednej strony analiza umożliwiła wyodrębnienie kwestii wartych podkreślenia  
i rozwijania w sferze komunikacji z grupami społecznymi, z drugiej zaś, wskazała 
na trudności jakie będzie trzeba pokonać napotykając na opór przeciwników 
energetyki jądrowej. Celem analizy SWOT, z punktu widzenia komunikacji, a nie 
rzeczywistych zalet i wad energetyki jądrowej, było zdefiniowanie mocnych stron, 
na których będzie można oprzeć kampanię informacyjną, oraz słabości, które 
trzeba będzie eliminować. 

 
Koncepcja marketingowa 
W ramach koncepcji marketingowej zdefiniowano cele komunikacyjne 

(główny, cele uzupełniające i operacyjne) oraz kluczowe przekazy, a także 
zaprezentowano metodologię identyfikacji sytuacji kryzysowych i opracowania 
planów działań zaradczych. 

                                                           
17 bip.mg.gov.pl (pobrano 21.03.2014) 
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Głównym (ogólnopolskim) celem komunikacyjnym działań prowadzonych  

do 2013 roku było: „uzyskanie przyzwolenia publicznego dla rozwoju energetyki 
jądrowej w Polsce poprzez budowę elektrowni jądrowej oraz – choć w znacznie 
mniejszym zakresie – rozmieszczenie nowych składowisk odpadów 
wysokoaktywnych radiacyjnie”. Za istotny cel uzupełniający (regionalny) uznano 
„bezwzględne dążenie do uzyskania zaangażowania społecznego, które przyczyni 
się do budowania społecznego poparcia dla energetyki jądrowej.”18 

Ustalono, że powyższe cele komunikacyjne mogą zostać osiągnięte dzięki 
rozpowszechnieniu i ugruntowaniu wśród polskiego społeczeństwa (cel 
operacyjny) przekazów takich, jak na przykład: 

− energia jądrowa – najnowocześniejsza energia „masowa”, bezpieczna  
i tania; 

− prezentowanie powszechności energii jądrowej – ponad 400 reaktorów 
jądrowych na całym świecie, wokół każdego z nas; 

− bezpieczeństwo energetyczne – niezależność; 
− „odmitologizowanie” Czarnobyla (rzetelna informacja o wypadku 

jądrowym); 
− rozwój polskiego przemysłu i nauki.19 
Treść przekazu będzie odpowiednio profilowana (formułowana, 

uszczegóławiana) w zależności od grup społeczeństwa, do których komunikat 
będzie kierowany. Dobór narzędzi komunikacji także będzie celowy. Jednak,  
co najważniejsze, profilowane przekazy muszą być oparte na wspólnych dla grup 
wartościach (Tabela nr 1). 

Kampania może napotykać na przeszkody, na drodze do realizacji strategii 
komunikacyjnej. W odpowiedzi na ewentualne sytuacje kryzysowe, mogące 
wpłynąć na realizację celów kampanii informacyjno-edukacyjnej, należy opracować 
szereg procedur zaradczych. Na czele zadań sformułowanych przez realizatorów 
strategii stoi zatem opracowanie:20 

− szczegółowego katalogu potencjalnych sytuacji kryzysowych; 
− scenariuszy rozwoju tych sytuacji i możliwych kierunków ewoluowania; 
− możliwości i szans „spacyfikowania” sytuacji kryzysowych lub 

niedopuszczenia do ich rozwoju; 
− działań podejmowanych w momencie pojawienia się sytuacji kryzysowej; 
− procedur komunikacyjnych; 
− trybu i zasad pracy osób zaangażowanych w proces zarządzania sytuacją 

kryzysową. 
Podmiotami odpowiedzialnymi za opracowanie strategii komunikacji 

kryzysowej są przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki i Polska Grupa 
Energetyczna S.A. Z założenia, dokument ten powinien być zbiorem praktycznych 
wskazówek i procedur do zastosowania w konkretnej, a nie wyimaginowanej 
sytuacji. 

 
 
 

                                                           
18 bip.mg.gov.pl, „Bezpieczeństwo, które się opłaca”, s. 27 
19 Ibidem, s. 29 
20 Ibidem, s. 31 
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Tabela nr 1: Profilowane przekazy według grup. 
 

 

Grupa Warto ść wspólna przekazu 

Społeczeństwo 

 
Bezpieczna 
Tania 
Przyjazna środowisku 
Sprawdzona 
Wydajna 
 

Społeczność lokalna 

 
Bezpieczny zakład przemysłowy 
Perspektywy 
Praca 
 

Źródło:  bip.mg.gov.pl, „Bezpieczeństwo, które się opłaca”, s. 29-30 
 
Zalecana taktyka działa ń promocyjnych 
W koncepcji kampanii jest rekomendowany szereg działań o charakterze 

promocyjnym – od kampanii medialnej począwszy, przez działania edukacyjne 
oświatowe i samorządowe, działania realizowane przez MG, współpracę  
z dziennikarzami, kampanię internetową, niestandardowe techniki promocji,  
po udział w wydarzeniach o charakterze lokalnym, na „idea placement” w serialach 
i programach popularno-naukowych kończąc. 

Do najważniejszych zadań kampanii reklamowej i medialnej należy 
opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej, czyli logo oraz hasła promocyjnego, 
które będą podnosiły świadomość i kształtowały wizerunek energetyki jądrowej 
wśród społeczeństwa. Celem będzie „wykreowanie wizerunku energetyki jądrowej 
jako nowoczesnego i bezpiecznego źródła pozyskiwania energii.”21 Kolejnym 
zadaniem kampanii będzie opracowanie filmów promocyjnych na temat walorów 
energetyki jądrowej oraz kampania w mediach skierowana do poszczególnych 
grup społecznych wyodrębnionych w wyniku badań opinii społecznej. 

Wśród działań edukacyjnych znajduje się program skierowany do szkół oraz 
program działań samorządowych. Akcja dla szkół będzie prowadzona dwutorowo, 
z jednej strony dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a z drugiej 
strony dla studentów i uczniów szkół ponadmaturalnych. 

Dla młodszej grupy odbiorców zaplanowano następujące działania 
edukacyjne: 

− wzbogacenie podręczników szkolnych o kluczowe informacje i historię  
na temat energetyki jądrowej; 

− utworzenie platformy e-learningowej dla nauczycieli z materiałami 
służącymi przygotowaniu lub urozmaiceniu lekcji o energetyce jądrowej; 

− rozwieszanie plakatów i umieszczanie ulotek informacyjnych w szkołach; 
materiały będą wieściły hasło: „Bezpieczna energia, zdrowe środowisko” 
podkreślając, że energia jądrowa ma bezpieczny, proekologiczny, 
nowoczesny i opłacalny charakter; 

                                                           
21 bip.mg.gov.pl, „Bezpieczeństwo, które się opłaca”, s. 32 
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− organizowanie ogólnopolskiego konkursu i olimpiady wiedzy o energetyce 

jądrowej pod patronatem Ministra Gospodarki. 
Dla studentów i uczniów szkół ponadmaturalnych, ze względu na specyfikę 

kształcenia oraz charakter tej grupy często ideologicznie uwarunkowany, choćby 
stosunkiem do ekologii, globalnego ocieplenia czy instytucji publicznych, działania 
informacyjne będą kierowane do osób nie związanych z administracją publiczną. 
Dlatego zasadniczym celem działań będzie wszczęcie dyskusji i popularyzacja 
wiedzy w środowisku za pośrednictwem organizacji pozarządowych (NGO), 
poprzez organizowanie i prowadzenie forów dyskusyjnych dla studentów oraz 
bloga, bądź serwisu informacyjnego w Internecie. 

Natomiast program działań samorządowych będzie kierowany  
do społeczności zamieszkujących tereny, na których planuje się wybudowanie 
elektrowni jądrowej. Działania obejmą od trzech do pięciu województw, w tym 
Pomorskie oraz Zachodniopomorskie i prawdopodobnie Wielkopolskie,  
a ze względu niejednorodny sposób odnoszenia się do problematyki energetyki 
jądrowej, wyodrębniono trzy grupy odbiorców komunikatów: województwa, powiaty 
i gminy. 

Wspólnym dla wszystkich trzech grup motywem komunikatu będzie 
informowanie o korzyściach i szansach, jakie energetyka jądrowa przyniesie 
gospodarce regionalnej, jak i społecznościom lokalnym.22 Nośnikami informacji  
na temat energetyki jądrowej będą broszury informacyjno-edukacyjne, fora 
samorządowe, a także samorządowe wyjazdy studyjne (study tour) do wybranego 
kraju europejskiego (np. Francji). 

Niezbędnym elementem kampanii będą działania komunikacyjne prowadzone 
przez samo Ministerstwo Gospodarki w celu wzmocnienia jej efektów.  
Do najważniejszych należeć będą: 

− bieżąca aktualizacja strony internetowej MG w zakładce „polityka 
energetyczna”; 

− udział przedstawicieli MG w konferencjach, seminariach, forach 
podejmujących tematykę energetyki jądrowej w Polsce; 

− organizowanie wewnętrznych spotkań dla wybranych departamentów  
(np. energii jądrowej, energetyki czy wydziału prasowego), 
zadedykowanych realizowaniu planu kampanii; 

− wykorzystywanie intranetu do umieszczania dokumentów i materiałów 
związanych z kampanią. 

Innym typem działań rekomendowanym w czasie kampanii jest współpraca  
z mediami (Internet, telewizja, radio, prasa) o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym, 
jak i lokalnym. Za celowe uznaje się systematyczne dostarczanie dziennikarzom 
rzetelnych informacji na temat realizacji programu PEJ, co przyniesie efekt  
w postaci dotarcia z informacją do szerokiej opinii publicznej. Podstawowymi 
narzędziami dostarczanymi mediom będą: 

− informacje i komunikaty prasowe; 
− briefingi i konferencje prasowe, a także śniadania i spotkania prasowe; 
− aranżowane artykuły i wywiady w mediach; 
− konferencje i seminaria tematyczne. 

                                                           
22 bip.mg.gov.pl, „Bezpieczeństwo, które się opłaca”, s. 45 
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Budowanie trwałych, partnerskich relacji z kluczowymi dziennikarzami, 

zainteresowanie ich tematyką i zyskanie przychylnego nastawienia dla energetyki 
jądrowej w naszym kraju, jest jednym z celów strategicznych kampanii. 

Wykorzystanie Internetu w kampanii będzie polegało na prowadzeniu portalu 
informacyjnego poświęconego tematyce energetyki jądrowej, oraz komunikowaniu 
się z wybranymi grupami społecznymi za pośrednictwem portali 
społecznościowych, forów dyskusyjnych oraz blogów. 

Wśród niekonwencjonalnych form promocji stosowanych w kampanii będzie 
można znaleźć działania z zakresu marketingu wirusowego takich, jak: 
umieszczanie serii krótkich filmików na najpopularniejszych portalach 
społecznościowych, stworzenie prostej gry komputerowej czy historii w postaci 
komiksu do wykorzystania w prasie, na billboardach lub na banerach w Internecie, 
a także działań z zakresu e-marketingu, jak przygotowanie widgetów (gadżetów) 
nawiązujących do kampanii. 

Dodatkowym, acz istotnym elementem kampanii będzie uczestniczenie  
w wydarzeniach i imprezach samorządowych oraz popularnonaukowych poprzez 
promowanie idei zbudowania pierwszej w kraju elektrowni jądrowej podczas 
imprez plenerowych, festynów, pikników organizowanych przez samorządy na 
terenie gmin objętych wstępną listą lokalizacyjną. 

Ostatnimi celami, zapisanymi w koncepcji kampanii informacyjno-edukacyjnej 
w Polsce, są: wykorzystanie istniejących programów publicystycznych, jako 
przestrzeni do dyskusji na temat rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, oraz 
stworzenie nowego programu edukacyjnego lub popularno-naukowego, jako 
kanału służącego pogłębianiu wiedzy na temat energetyki jądrowej. 

Ocena kampanii 
Koncept kampanii informacyjno-edukacyjnej zaplanowano jak do tej pory  

na cztery lata, począwszy od 2010 roku. W dokumencie będącym dość 
szczegółowym projektem wzięto także pod uwagę konieczność prowadzenia 
systematycznej oceny (strategicznej i operacyjnej) w celu weryfikowania przyjętego 
planu. Ponadto, zasugerowano potrzebę sporządzania rocznych raportów 
ewaluacyjnych (Tabela nr 2), podsumowujących wyniki mniejszych raportów 
(badania opinii publicznej, raporty medialne, badania opinii grup politycznych  
i społecznych, raporty z realizacji kampanii) wraz z wnioskami sugerującymi 
podtrzymanie kierunku działań, albo konieczność wprowadzenia zmian. 

 
Tabela nr 2: Rekomendowane narzędzia ewaluacyjne. 
 

 Narzędzia oceny strategicznej Narz ędzia oceny operacyjnej 

Forma ewaluacji Badania opinii 
publicznej 

Raporty 
medialne 

Badania opinii 
grup 

politycznych  
i społecznych 

Raporty  
z realizacji 
kampanii 

Częstotliwo ść 1 x rocznie 

1 x 3 m-ce 
(nie rzadziej 

niż 1 x 
rocznie) 

1 x 6 m-cy  
(nie rzadziej niż 

1 x rocznie) 
1 x 3 m-ce 

 Roczny raport ewaluacyjny 
Źródło: bip.mg.gov.pl, „Bezpieczeństwo, które się opłaca”, s. 69 
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Dzisiaj, w pierwszym kwartale 2014 roku, należałoby zadać osobom 

zarządzającym kampanią pytanie, w jakim stopniu, w świetle realizowanej strategii 
komunikacyjnej, zmieniła się opinia społeczeństwa na temat energetyki jądrowej. 
Co więcej, jak oceniają założenia kampanii, tj. czy dobór kryteriów był właściwy 
oraz które cele zostały osiągnięte, a także jak oceniają skuteczność i efektywność 
wybranych narzędzi komunikacji ze społeczeństwem. 

 
Streszczenie 
Energetyka jądrowa jest niezbędna dla Polski pod względem gospodarczym, 

ekonomicznym, jak i środowiskowym. Zgodnie z harmonogramem programu PEJ 
pierwsza polska elektrownia jądrowa ma zostać zbudowana do 2020 roku. 
Działania zmierzające do wybrania lokalizacji pierwszej EJ zostały podjęte. 
Przeprowadzone badania opinii publicznej pokazały, że poziom wiedzy polskiego 
społeczeństwa na temat energetyki jądrowej jest niski. Dlatego prowadzenie akcji  
o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla młodzieży na wszystkich szczeblach 
edukacji oraz działań dla społeczności lokalnych, zamieszkujących tereny objęte 
planami budowy elektrowni, jest konieczne. Kampania rozpoczęła się w marcu 
2012 roku. Jej celem jest szerzenie pozytywnych, rzetelnych informacji  
o energetyce jądrowej oraz wykreowanie wizerunku energetyki jądrowej jako 
bezpiecznego i nowoczesnego źródła pozyskiwania energii. 

 
Summary 
Nuclear energy is essential for the Polish economy in economic and 

environmental terms. According to the schedule of the Polish Nuclear Energy 
Program, the first Polish nuclear power plant is to be built by 2020. Efforts to select 
location of the first NPP have been taken. Also the public opinion research has 
been conducted. The results showed that the level of knowledge of the Polish 
society on nuclear energy is low. Therefore, carrying out activities of an information 
and education for young people at all levels of education and activities for local 
communities is necessary. The aim of the campaign, launched in March 2012,  
is to spread positive, accurate information about nuclear energy and create  
the image of nuclear energy as a safe and modern source of energy production  
in Poland. 
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

PROCES USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH W POLSCE.  
STAN OBECNY 

 
 
Azbest jest znanym materiałem budowlanym oraz dodatkiem do wielu innych 

produktów związanych z tą branżą. Mimo iż do niedawna tak popularny, obecnie 
coraz częściej mówi się w o nim kontekście szkodliwości i działań mających  
na celu jak najszybsze jego usuwanie. Aby zrozumieć tą diametralną zmianę opinii, 
warto zastanowić się, co wpłynęło na początkową popularność azbestu,  
a następnie rozważyć powody, które legły u podstaw szeroko zakrojonej akcji jego 
usuwania. 

Azbest posiada specyficzne właściwości chemiczne i fizyczne, dzięki którym 
miał szerokie zastosowanie w produkcji różnych przedmiotów. Jedną  
z najważniejszych jego cech jest niewątpliwie odporność na działanie wysokich 
temperatur (azbest rozkłada się dopiero osiągając temperaturę około 1500°C).  
Ma również właściwości termoizolacyjne, dźwiękoszczelne, jest wytrzymały  
na rozciąganie, posiada odporność na działanie kwasów, alkaloidów i wody 
morskiej. 

Złoża tego minerału występują w wielu miejscach świata, jednak tylko  
w nielicznych prowadzone było wydobycie na skalę przemysłową. W XX w.  
aż 2/3 światowej produkcji azbestu zapewniała eksploatacja złóż na terenie byłego 
Związku Radzieckiego i Kanady. Mniejsze znaczenie miała Afryka, a także Chiny  
i Brazylia.1 

Azbesty pochodzenia mineralnego podzielić można na dwie zasadnicze 
grupy, tj. grupę serpentynów (chryzotyli) oraz grupę azbestów amfibolowych 
(głównie azbest amozytowy i krokidolitowy). Chemiczną formę azbestów stanowią 
natomiast uwodnione krzemiany magnezu, zawierające dodatkowe pierwiastki,  
np. magnezu, sodu, wapnia czy żelaza. Zaliczyć do nich można: 

• Chryzotyl (azbest biały)                   Mg6[(OH)8Si4O10]; 
• Krokidolit (azbest niebieski)             Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2; 
• Amozyt (azbest brązowy)                (Fe, Mg)7[(OH)Si4O11]2; 
• Antofyllit                                         (Mg, Fe)7[(OH)Si4O11]2; 
• Tremolit                                         Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2; 
• Aktynolit                                         Ca2(Mg)[(OH)Si4O11]2.

2 
W celach komercyjnych wykorzystywane były zazwyczaj pierwsze trzy rodzaje 

azbestów chemicznych, które często rozróżniane były na podstawie kolorów. 
Całkowitą pewność klasyfikacyjną zapewniały testy laboratoryjne. 

Specyficzne właściwości azbestu, pozwalające na wielorakie jego 
wykorzystanie, znane są od czasów starożytnych. Sposób jego oddziaływania  
na zdrowie ludzkie wzbudził jednak zainteresowanie naukowców dopiero  

                                                           
1 J. Pyssa, G. M. Rokita, Azbest – występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami 

azbestowymi, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2007, Tom 23, Zeszyt 1, s. 50 
2 J. Dyczek, Azbest i materiały zawierające azbest. Ocena ryzyka emisji włókien azbestu. (w:) J. Dyczek 

(red.), Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest. Kraków 2007, s. 9 
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w ubiegłym stuleciu. Pierwsze podejrzenia o szkodliwości wyrobów zawierających 
azbest pojawiły się w latach 1900-1906 wśród angielskich i francuskich patologów. 
W 1927 r. sformułowany został termin „azbestoza”. Badania, prowadzone wśród 
pracowników przemysłu azbestowego, potwierdziły, że długotrwałe narażenie  
na oddziaływanie azbestu zwiększa ryzyko wystąpienia raka oskrzeli oraz 
międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej.3 

Dalsze eksperymenty, mające na celu wyjaśnienie patomechanizmów 
schorzeń spowodowanych szkodliwym oddziaływaniem azbestu, udowodniły,  
że do organizmu wnika on głównie przez drogi oddechowe i w niewielkim stopniu 
przez skórę. Zjawiska depozycji, retencji, translokacji i usuwania pyłu zachodzące 
w organizmie człowieka powodują jednak, że narażone są również narządy i tkani 
położone w znacznej odległości od układu oddechowego. 

Stwierdzono, że przyczyną występowania chorób u osób narażonych  
na oddziaływanie azbestu jest wdychanie jego włókien unoszących się  
w powietrzu. Przedostanie się azbestu do organizmu drogą pokarmową lub przez 
skórę nie ma znaczenia w rozwoju i przebiegu schorzeń. Wystąpienie i typ zmian 
patologicznych zależy od rodzaju azbestu, rozmiaru i stężenia włókien, czasu 
narażenia oraz rodzaju ekspozycji. 

Jako główne czynniki rakotwórczości azbestu wskazano również kształt  
i rozmiar cząstek pyłu azbestowego. Udowodniono, że im dłuższe i cieńsze włókna 
tym większe niebezpieczeństwo dla organizmu. Zgodnie z wynikami badań 
prowadzonych w latach 70. przyjmuje się, że działanie kancerogenne mają włókna 
o średnicy od 0,1 do 0,25 µm i długości od 2 do 20 µm.4 Największym zagrożeniem 
są tzw. włókna respirabilne, czyli włókna o średnicy poniżej 3 µm i długości 
powyżej 5 µm. Są one bowiem łatwiejsze do przenoszenia, dzięki czemu docierają 
i odkładają się w końcowych odcinakach dróg oddechowych, zwłaszcza  
w pęcherzykach płucnych. Włókna o większej grubości, tj. o średnicy powyżej  
5 µm, zatrzymują się natomiast w górnych odcinkach dróg oddechowych.5 

Inne możliwe przyczyny kancerogenności pyłu azbestowego to: 
• działanie na układy immunologiczne; 
• zawartość metali związanych chemicznie w cząsteczce azbestu (Mg, Fe, 

Na, Ni, Co); 
• zanieczyszczenia kancerogennymi metalami (Fe, Ni, Co, Cr); 
• adsorpcję i przenoszenie substancji organicznych (BaP); 
• hamowanie aktywności enzymów (BaP – hydroksylazy); 
• włóknienie płuc (nowotwory wychodzące z blizn).6 
Azbest do Polski, początkowo był sprowadzany głównie z Chin, następnie 

azbest chryzotylowy importowano z kopalń rosyjskich i kazachstańskich, zaś 
azbesty amfibolowe z Afryki Południowej.7 

                                                           
3 E. Więcek, Azbest – narażenie i skutki zdrowotne, „Bezpieczeństwo Pracy” 2004, nr 2, s. 4 
4 Ibidem, s. 4-5 
5 N. Szeszenia-Dąbrowska, Azbest a zdrowie człowieka. Skutki zdrowotne narażenia na pył azbestu. 

(w:) J. Dyczek (red.), Poradnik stosowania przepisów i procedur dotyczących pozyskiwania  
z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych środków finansowych na usuwanie 
materiałów zawierających azbest. Warszawa 2006, s. 22 

6 E. Więcek: Azbest..., op. cit., s. 5 
7 J. Dyczek: Azbest..., op. cit., s. 7 
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Produkcja wyrobów azbestowo-cementowych rozpoczęła się na ziemiach 

polskich już w 1908 r., ale znaczny jej wzrost nastąpił po roku 1950. Wówczas 
oprócz płyt dachowych, zaczęto produkować również rury i różnego rodzaju 
kształtki. Ze specyficznych właściwości azbestu korzystano w około 3000 
technologii. Znalazł on zastosowanie w budownictwie, energetyce, transporcie, 
przemyśle lotniczym i stoczniowym, przemyśle chemicznym i wielu innych. 
Wykorzystywany był również do wyrobu filtrów stosowanych w przemyśle 
piwowarskim i farmaceutycznym, a także w wojskowych maskach 
przeciwgazowych.8 

Wyroby zawierające azbest podzielono wstępnie na dwie klasy, w zależności 
od zawartości azbestu i gęstości objętościowej. 

Klasa I  – to wyroby nazywane miękkimi, zawierające powyżej 20% azbestu,  
o gęstości poniżej 1000 kg/m3, łatwo ulegające uszkodzeniom, stwarzające 
znaczne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Należały do nich m.in.: 

• masy azbestowe natryskowe; 
• tektura azbestowa; 
• sznury; 
• wyroby tekstylne z azbestu, w tym rękawice i tkaniny; 
• płyty azbestowo-kauczukowe; 
• materiały i wykładziny cierne zawierające azbest; 
• masy ognioodporne zawierające azbest; 
• płyty azbestowo-cementowe konstrukcyjne ognioodporne. 
Klasa II  – wyroby „twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu, o gęstości 

objętościowej powyżej 1000 kg/m3, charakteryzujące się mocniejszym spojeniem 
włókien, stwarzające mniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Wśród 
nich wymienić można m.in.: 

• płyty azbestowo-cementowe faliste i gąsiory; 
• płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane; 
• płyty azbestowo-cementowe płaskie „Karo”; 
• płyty azbestowo-cementowe suchoformowane KOLORYS, ACEKOL i inne; 
• rury azbestowo-cementowe (bezciśnieniowe i ciśnieniowe); 
• otuliny azbestowo-cementowe; 
• kształtki azbestowo-cementowe budowlane; 
• kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne; 
• płytki PCV; 
• płyty azbestowo-cementowe konstrukcyjne ognioodporne.9 
Większość sprowadzanego azbestu, tj. około 80% wykorzystywana była 

jednak do produkcji wyrobów budowlanych, a w szczególności płyt dachowych  
i elewacyjnych. W Polsce produkowane były płyty azbestowo-cementowe płaskie  
i faliste. Składały się one w 88-91% z cementu portlandzkiego i 9-12% azbestu 
chryzotylowego. Możliwe było również dodawanie niewielkich ilości azbestu 
krokidolitowego lub amozytowego, zazwyczaj w proporcjach nieprzekraczających 
3% sumy wszystkich suchych składników.10 

                                                           
8 J. Pyssa, G. M. Rokita, Azbest..., op. cit., s. 52-54 
9 Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych. Warszawa 2008, s. 14-15 
10 J. Dyczek, Azbest..., op. cit., s. 11 
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Płyty te wykorzystywane były w budownictwie na terenie całego kraju, przy 

czym znacznie częściej stosowano je w przypadku zabudowań wiejskich lub 
małych miast. Płyty faliste, zwłaszcza we wschodniej i środkowej Polsce, używane 
były jako pokrycia dachowe. W południowej części kraju stosowane były również 
tzw. szablony, czyli płaskie płyty azbestowo-cementowe prasowane, których cechą 
charakterystyczną były znacznie mniejsze wymiary, tj. 400×400 mm i 6 mm 
grubości. W tych rejonach na dachach montowano także płyty płaskie typu „Karo”, 
odznaczające się mniejszą parowalnością niż płyty faliste. Płyty płaskie, 
najczęściej ACEKOL i KOLORYS, wykorzystywano natomiast głównie jako 
materiały elewacyjne, skąd duże ich rozpowszechnienie nawet w dużych 
aglomeracjach miejskich. 

Powszechne było także stosowanie, zwłaszcza w przypadku mniejszych miast 
i wsi, rur azbestowo-cementowych. Stanowiły one element: 

• instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych; 
• przewodów kominowych; 
• zsypów w budynkach wielokondygnacyjnych; 
• kanałów wentylacyjnych (kształtki).11 
Zgodnie z danymi szacunkowymi, w 2004 roku na dachach i elewacjach 

zabudowań wiejskich i miejskich znajdowało się około 1 400 000 m2 płyt 
azbestowo-cementowych (14 500 000 ton). Ilość rur azbestowo-cementowych 
wynosiła natomiast około 600 000 ton.12 

Zastosowanie wyrobów zawierających azbest w budownictwie polskim, 
zwłaszcza mieszkaniowym, było jednak znacznie mniejsze niż w krajach 
zachodnich. W wyniku opóźnień technologicznych wykorzystywano głównie 
materiały o mniejszym zagrożeniu emisją pyłu azbestowego. Nie produkowano  
i nie używano zatem pap, klejów, farb, lakierów, kitów czy mas plastycznych.  
W budownictwie mieszkaniowym nie stosowano również natrysków, płyt miękkich  
z udziałem azbestu, sznurów ani urządzeń technicznych zawierających azbest 
(nagrzewnic lub klimatyzatorów).13 

 
Tabela nr 1:  Lata i rejon stosowania poszczególnych rodzajów elementów 

budowlanych zawierających azbest. 
 

Lata 
stosowania 

Rodzaje 
elementów 

budowlanych 

Rejony 
stosowania Przeznaczenie 

1960-1985 

Ściany 
elewacyjne; 
stropodachy 

ocieplone (płyty 
warstwowe) 

Rejony Polski 
centralnej 

Tani materiał budowlany – 
ścienny i do przekryć dla 

budownictwa przemysłowego 
(hale, pływalnie), rzadziej 
budownictwa ogólnego 
użyteczności publicznej; 

stosowane też w budownictwie 
sakralnym 

 

                                                           
11 Ibidem, s. 7-8 
12 Ibidem, s. 16 
13 A. Brzozowski, A. Obmiński, Gdzie występuje potrzeba zabezpieczenia lub usuwania azbestu  

w Polsce?, „Bezpieczeństwo Pracy” 2004, nr 4, s. 14-15 
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Lata 
stosowania 

Rodzaje 
elementów 

budowlanych 

Rejony 
stosowania Przeznaczenie 

1960-1985 

Ściany 
elewacyjne; 
stropodachy 

ocieplone (płyty 
warstwowe) 

Rejon 
Górnośląskiego 

Okręgu 
Przemysłowego 

szybkie i tanie budownictwo 
monolityczne (z fabryk domów); 

stosowane w budownictwie 
przemysłowym, w budownictwie 
sakralnym oraz mieszkaniowym 

do 1964 

Szkieletowe 
ściany osłonowe  
z okładziną z płyt 

a-c (płyty 
prasowane  
o grub. min.  

6 mm, a w bud. 
przemysł. min.  

8 mm) 

cała Polska, 
szczególnie 

dużo na Śląsku 

w budynkach przemysłowych  
na elewacje 

1963-1974 

Ściany osłonowe, 
lekkie przekrycia 
ocieplone (płyty 

warstwowe) 

cała Polska 

stosowane na dużą skalę  
na przekrycia prefabrykowane 
lub częściowo prefabrykowane  
z płyt warstwowych i żebrowo-
warstwowych, kryte papą lub 

blachami fałdowymi 

1967-1974 
Ściany z płyt 
PW3/A i PŻW 

3AS 
cała Polska budowle przemysłowe, 

gospodarcze (ściany, stropy) 

do 1974 

Ściany osłonowe, 
przekrycia 

nieocieplone 
(płyty warstwowe 
lub wysokofaliste) 

cała Polska 

początkowo stosowane  
w budownictwie przemysłowym 

(do przekryć hal), a później 
przede wszystkim  

w budownictwie rolniczym 

1970-1980 Tynki i natryski cała Polska 

w celach ogniochronnych  
w obiektach wymagających 

szczególnej ochrony 
przeciwpożarowej; konstrukcje 

stalowe i drewniane  
w budownictwie przemysłowym 

Źródło:  A. Brzozowski, A. Obmiński, Gdzie występuje..., op. cit., s. 13 
 
Wyroby zawierające azbest znajdowały zastosowanie również w instalacjach 

przemysłowych i energetyce. Sznury azbestowe często wykorzystywane były jako 
materiał uszczelniający, np. szczelin dylatacyjnych w kominach i kanałach 
dymowych. Podobne zastosowanie, w połączeniu z tekturami i tkaninami  
z azbestu, odnotowano w przypadku instalacji piecowych używanych w hutnictwie, 
metalurgii czy przemyśle ceramicznym. Płyty azbestowo-cementowe stosowane 
były natomiast jako wypełnienie chłodni wentylatorowych, a także w chłodniach 
kominowych, w których montowane były również rury azbestowo-cementowe 
doprowadzające wodę. 

Wyroby azbestowe wykorzystywane były nie tylko w obiektach 
przemysłowych. Równie często stosowano je w budynkach administracyjnych, 
użyteczności publicznej, placówkach oświatowych, szpitalach czy budynkach 
mieszkalnych. Przykłady materiałów zawierających azbest, typowe ich 
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zastosowanie oraz możliwe miejsce ich występowania przedstawione zostały  
za pomocą poniższej tabeli. 

 
Tabela nr 2:  Przykłady materiałów zawierających azbest z podaniem możliwej 

zawartości azbestu. 
 
Materiał 

zawieraj ący 
azbest 

Typowe zastosowanie Przykładowe miejsca 
wyst ępowania 

Powłoki napylane 
(85% azbestu) 

Izolacja termiczna  
i akustyczna, ochrona przed 

ogniem i skraplaniem się 
wody 

Stalowe szkielety nośne dużych lub 
wielopiętrowych budynków, 

przestrzenie międzystropowe, sufity 
basenów krytych 

Materiały sypkie 
(100% azbestu) 

Izolacja termiczna  
i akustyczna Izolacja poddaszy, szyby kablowe 

Materiały do 
otulania i 

uszczelniania  
(1-100% azbestu) 

Izolacja termiczna rur, 
bojlerów, zbiorników 

ciśnieniowych, gotowych 
odcinków rur; płyty 

budowlane, taśmy, sznury, 
papier falisty, włókniny, 

pilśnie i okrycia 

Rury i bojlery w budynkach użytku 
publicznego, szkołach, fabrykach  
i szpitalach. Włókniny azbestowe  

na przemysłowych bojlerach 
parowych, sznury owinięte wokół 

rur, czasami pokryte rodzajem 
cementu 

Azbestowe płyty 
izolacyjne  

(16-40% azbestu) 

Ochrona przeciwogniowa, 
izolacja termiczna  

i akustyczna, ogólne prace 
budowlane 

Panele wypełniające, ścianki 
działowe, płyty sufitowe, podkłady 

dachowe, okładziny ścienne  
i panele łazienkowe, obudowy 
bojlerów domowych, okładziny 
kuchenek oraz systemy podłóg 

wiszących 

Sznury i przędze 
(100% azbestu) 

Materiały do otulania, 
uszczelniania i pakowania, 
uszczelnienia i uszczelki 
odporne na ciepło/ogień, 
uszczelnienia w murach 
ceglanych, uszczelnienia 

bojlerów i przewodów 
kominowych oraz oploty 

przewodów elektrycznych 

Centralne bojlery grzewcze, piece, 
spalarnie i inne instalacje działające 

w wysokiej temperaturze 

Płótna  
(100% azbestu) 

Łączenie i uszczelnianie, 
izolacja termiczna i otulanie 

(koce i materace 
ognioodporne, kurtyny 

dymowe), rękawice, fartuchy 
i kombinezony 

W odlewniach, laboratoriach  
i kuchniach. Kurtyny dymowe  

w teatrach 

Tektura, papier  
i wyroby z papieru 

(90-100% 
azbestu) 

Ogólnie izolacja cieplna  
i ochrona przeciwpożarowa, 
izolacja elektryczna i cieplna 

urządzeń elektrycznych 

Pilśnie dachowe i pokrycia odporne 
na wilgoć, kompozyty stalowe, 
licówka i pokrycia dachowe, 

winylowe materiały podłogowe, 
okładziny płyt łatwopalnych, 

laminaty ognioodporne, tekturowa 
izolacja rur 
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Materiał 

zawieraj ący 
azbest 

Typowe zastosowanie Przykładowe miejsca 
wyst ępowania 

Cement 
azbestowy  

(10-15% azbestu) 

Płyty profilowane na pokrycia 
dachowe, licówka i płyty 

faliste 

Ścianki działowe w budynkach 
gospodarczych i mieszkalnych, 

okiennice w budynkach 
przemysłowych, panele 

dekoracyjne, panele łazienkowe, 
cokoły, wykładziny ścian i sufitów, 

budynki przenośne, donice  
w ogrodnictwie, osłony 

przeciwpożarowe i panele 
kompozytowe do ochrony 

przeciwpożarowej 

Dachówki i płyty Licówka, panele podłogowe, płyty 
chodnikowe i pokrycia dachowe 

 Gotowe produkty odlewnicze 

Cysterny i zbiorniki, ścieki, rury 
kanalizacyjne, rynny i studzienki, 

przewody kominowe, płoty, 
elementy pokrycia dachowe, 

przewody i szyby na kable, szyby 
wentylacyjne i skrzynki na kwiaty  

za oknem 

Azbestowe 
produkty 

bitumiczne  
(5% azbestu) 

Pilśnie dachowe, pokrycia 
odporne na wilgoć, 

półsztywne pokrycia 
dachowe, wyłożenia rynien, 
wzmocnienia dachu, powłoki 

metalu 

Dachy płaskie, rynny 

Materiały 
podłogowe  

(25% azbestu) 

Wykładziny podłogowe 
(termoplastyczne wykładziny 

podłogowe zawierają 
zazwyczaj 25% azbestu), 

wykładziny podłogowe z PCV 
podklejane papierem 

azbestowym 

Szkoły, szpitale, budynki 
mieszkalne 

Powłoki na ściany 
i farby (1-5% 

azbestu) 

Powłoki na ścianach  
i sufitach 

Stosowane tylko w niektórych 
państwach członkowskich 

Mastyki, 
szczeliwa i kleje 
(5-10% azbestu) 

Mogły być wykorzystywane 
wszędzie, gdzie stosuje się 

tego typu szczeliwa 
Kit do okien, wykładziny podłogowe 

Wzmocniony 
plastik (5-10% 

azbestu) 

Panele pokrywane 
plastikiem, panele i licówki  

z PCV, wzmacnianie 
wyposażenia domowego 

Panele pokrywane plastikiem  
w częściach mieszkalnych statków, 

parapety 

Związki do 
przytwierdzania 

do ścian 

Przytwierdzanie śrub  
do instalacji naściennych Puszki elektryczne 

Źródło:  Azbest. Podręcznik..., op. cit., s. 18-20 
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Ze względu na swe właściwości, azbest wykorzystywany był przy wytwarzaniu 

wielu różnych produktów, aż do momentu, w którym jego użycie zostało całkowicie 
zabronione.14 

Gdy w Unii Europejskiej opracowane zostały dyrektywy zabraniające produkcji 
i obrotu wyrobami zawierającymi azbest, podobne postanowienia przyjęło również 
w USA, Kanadzie i Japonii. 

W Polsce całkowity zakaz produkcji, obrotu i sprowadzania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest, wprowadzony został w 1997 r. na mocy Ustawy o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających azbest.15 

Szkodliwe oddziaływanie pyłu azbestowego spowodowało konieczność 
zaprzestania produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest. W dniu  
19 czerwca 1997 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął rezolucję w sprawie 
opracowania planu stopniowego wycofywania azbestu z gospodarki oraz usunięcia 
wyrobów zawierających azbest. W tym samym dniu uchwalono ustawę, na mocy 
której zabronione zostało sprowadzanie na terytorium Polski, obrót oraz 
produkowanie wyrobów zawierających azbest. Wkrótce opracowany został 
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych  
na terytorium Polski”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. 
Zgodnie z założeniami wspomnianego programu azbest i jego wyroby mają zostać 
usunięte do końca 2032 r.16 

Przyjęcie takiego okresu realizacji było możliwe m.in. dlatego, że 
przewidywana przez producentów użytkowość płyt azbestowo-cementowych 
wynosi 30 lat. Potwierdziły to również badania laboratoryjne i polowe, prowadzone 
przez kraje europejskie, które wykazały, że największa korozja i uwalnianie włókien 
azbestu w przypadku płyt niemalowanych przypada na okres między 25 a 35 
rokiem użytkowania. Na stopień korozji wpływa natomiast w równym stopniu czas 
użytkowania i działanie czynników atmosferycznych. Przy warunkach panujących 
w Polsce należało zatem uznać, że 30 lat użytkowania stanowi nieprzekraczalną 
granicę bezpieczeństwa wobec szarej, niemalowanej płyty dachowej i malowanej 
płyty elewacyjnej. 

Ustalanie kolejności usuwania poszczególnych wyrobów zawierających 
azbest powinno uwzględniać również sposób montażu elementów i ich 
konserwacji. Wskazany przez producentów okres użytkowania zakłada bowiem, że 
zawsze układaniem płyt zajmowała się wyspecjalizowana w tym kierunku firma. 
Niestety takie założenia często mijają się z prawdą. Licząc się z dodatkowymi 
kosztami, wynikającymi z zatrudnienia fachowców, użytkownicy często sami 
montowali np. płyty azbestowe na dachach swych domów mieszkalnych oraz 
zabudowań gospodarczych. Samodzielne montowanie płyt prowadziło często  
do powstawania uszkodzeń, znacznie zmniejszających okres użytkowania. Także 
brak pokrycia farbą akrylową elementów azbestowych i brak odpowiedniej ich 

                                                           
14 Azbest – podręcznik dobrych praktyk, wydany przez Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC), 

opracowany przez IOM na potrzeby kampanii dotyczącej azbestu, realizowanej w 2006 r. na terenie 
państw członkowskich Unii Europejskiej, s. 11 

15 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  
(Dz. U. 2004, nr 3, poz. 20 z późn. zm.). 

16 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, 
przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku. Warszawa, maj 
2002 
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konserwacji mają wpływ na zmniejszenie wspomnianego okresu. Należy też 
pamiętać, że niektóre wyroby zawierające azbest stosowane są w Polsce od 50 lat 
i to właśnie one powinny być usunięte w pierwszej kolejności.17 

Podejmując próby szacunkowe, oparte na pierwotnym zastosowaniu wyrobów 
azbestowych, ich zużyciu oraz dotychczasowej wymianie w trakcie remontów, 
uznaje się, że prawdopodobnie na terenach Polski wciąż znajduje się: 

• 3000 ton materiałów zawierających azbest w kominach i kanałach 
dymowych; 

• 35 500 ton płyt i rur azbestowo-cementowych w chłodniach kominowych; 
• 80 000 ton płyt azbestowo-cementowych w chłodniach wentylatorowych; 
• około 60 000 ton materiałów zawierających azbest w instalacjach 

piecowych.18 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest uwzględnia 

również kwestie związane z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi. 
Wszelkie wyroby zawierające azbest zarówno usunięte, jak i wcześniej 
nieużywane, uznane zostały bowiem za odpady niebezpieczne, zgodnie z ustawą 
Prawo ochrony środowiska.19 

Najczęściej stosowaną metodą utylizacji azbestu jest składowanie jego 
odpadów, a raczej zakopywanie na wybranych składowiskach.20 Regulacje 
dotyczące składowisk odpadów znajdują się w ustawie o odpadach oraz w ustawie 
prawo budowlane, gdyż są one traktowane jako budowle.21 Szczegółowe przepisy 
zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Określają one, między innymi, 
gdzie nie mogą być lokalizowane składowiska odpadów niebezpiecznych. 

Ilość niezbędnych w danym województwie składowisk zależna jest od ogólnej 
przyjętej koncepcji budowy. W każdym województwie powinno znaleźć się jednak 
duże składowisko o powierzchni około 10 ha dla potrzeb regionu lub jego znacznej 
części, kilka średnich składowisk o powierzchni około 5 ha oraz małe składowiska 
o powierzchni do 2 ha, umiejscowionych przy istniejących składowiskach 
komunalnych, na których w późniejszym czasie umożliwione zostanie składowanie 
odpadów niebezpiecznych. Ich dokładna liczba i lokalizacja podlega decyzji 
organów samorządu powiatowego i gminnego. Pojemność składowisk odpadów 
azbestowych wynika natomiast z objętości wyrobów wymagających usunięcia, przy 
czym optymalna głębokość wynosi 10 m (8 m warstwowo ułożonych odpadów  
i 2 m gruntu).22 

Poza przygotowaniem odpowiedniej ilości składowisk, w „Programie usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” 
należało dostosować wymagania dotyczące gospodarki odpadami do prawa 
wspólnotowego. Powstał zatem szereg aktów prawnych, zgodnych z dyrektywami 
UE, regulujących szczegółowe zasady lokalizacji, budowy, eksploatacji  

                                                           
17 Ibidem, op. cit., s. 12-13 
18 J. Dyczek, Azbest..., op. cit., s. 17-18 
19 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251  

z późn. zm.). 
20 Realizacja Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 w praktyce – raport,  

Wyd. Federacja Zielonych GAJA. Szczecin 2010, s. 79 
21 Poradnik..., op. cit. s. 85 
22 Ibidem, s. 72-73 
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i zamykania składowisk odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających 
azbest. 

Zgodnie z nimi, wytwórca odpadu niebezpiecznego, będący wykonawcą 
usługi,23 zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, przy zastosowaniu 
odpowiednich dokumentów, tj. karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania 
odpadu.24 Jego obowiązkiem jest również wskazanie podmiotowi transportującemu 
odpady miejsca ich docelowego zagospodarowania, czyli składowiska odpadów 
niebezpiecznych lub wydzielonych części w składowiskach odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne.25 

W związku z tym, iż zakopywanie, czy składowanie takich odpadów nie 
eliminuje w pełni wszystkich zagrożeń, opracowano nowe metody utylizacji tego 
typu odpadów. 

Jedną z nich jest metoda MTT, czyli Microwave Thermal Treatment. Polega 
ona na termicznej destrukcji włókien azbestowych poprzez ich nagrzewanie 
energią mikrofalową.26 Charakteryzuje ją niekontaktowe nagrzewanie 
niebezpiecznych odpadów odpowiednio skoncentrowaną wiązką ww. energii  
do odpowiednich temperatur, w kontrolowanej, optymalnej atmosferze gazowej.27 

Kolejną nowoczesną metodą jest eliminacja emisji włókien azbestowych  
w gazach wylotowych – system dopalania gazów wylotowych (MOS). Metoda  
ta polega na tym, iż w trakcie termicznej obróbki wyrobów azbestowych uwalniane 
są gazy wraz z zanieczyszczeniami. Mieszanka ta wraz z włókienkami 
azbestowymi wprowadzana jest do specjalnej komory z kształtkami ceramicznymi  
i nagrzewana do bardzo wysokiej temperatury. Gazy i zanieczyszczeni  
są utleniane, a włókienka azbestowe ulegają przetopieniu. Sprzyja temu efekt 
katalityczny na powierzchni rozgrzanej ceramiki.28 

Obie w/w metody stosowane są raczej jednak w ograniczonym zakresie. 
Przeszkodą jest też skomplikowana i droga technologia. 

Jeśli natomiast chodzi o transport odpadów zawierających azbest – powinien 
być natomiast zgodny z przepisami regulującymi przewóz towarów 
niebezpiecznych.29 Przewożone materiały i odpady muszą być odpowiednio 
oznakowane, zabezpieczone i przygotowane w taki sposób, aby ich przenikanie  
do środowiska było niemożliwe. Należy zatem: 

• opakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm 
wszelkie wyroby i materiały o gęstości objętościowej równej lub większej 
niż 1.000 kg/m3; 

• zestalić przy użyciu cementu, szczelnie opakować w folię polietylenową  
o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wszelkie wyroby i materiały 
zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3,  

                                                           
23 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.). 
24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 30, poz. 213). 
25 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  
(Dz. U. nr 71, poz. 649), § 3.6. 

26 Poradnik…, op. cit., s. 80 
27 Ibidem, s. 81 
28 Ibidem, s. 85-87 
29 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych  

(Dz. U. nr 199, poz. 1671 z późn. zm.). 
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a następnie umieścić w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej  
i szczelnie zamknąć.30 

Ponadto, w trakcie przygotowywania do transportu, odpady powinny być 
magazynowane w miejscach uniemożliwiających wstęp osobom nieupoważnionym 
i utrzymywane w stanie wilgotnym. Ważne jest również staranne mocowanie 
ładunku, aby nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu. 

Ze względu na szkodliwość emisji pyłów nie jest też dopuszczalne poruszanie 
się pojazdów mechanicznych po ich powierzchni.31 Wynika to z faktu, iż jak 
wspomniano – najbardziej szkodliwa dla organizmów żywych i środowiska jest 
emisja pyłów azbestowych i ukrytych w nich mikrowłókien. Ruch ciężkich pojazdów 
taką emisję wzmaga. 

Przy rozładunku transportu odpadów zawierających azbest, najbardziej istotne 
jest niedopuszczenie do uszkodzenia lub rozerwania opakowań. Wskazane jest 
użycie urządzeń dźwigowych i ostrożne układania, zabronione natomiast zrzucanie 
lub wysypywanie odpadów z transportującego je pojazdu. Powstała warstwa 
odpadów powinna zostać odpowiednio zabezpieczona folią lub warstwą gruntu. 
Zaleca się zakończenie składowania 2 m poniżej poziomu terenu, a następnie 
wypełnienie ziemią, aż do całkowitego wyrównania powierzchni,32 bowiem 
niewłaściwe składowanie odpadów może prowadzić do zwiększenia wydzielania 
pyłu azbestowego. Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest 
na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia, wypełnieniu ziemią do poziomu 
otoczenia – konieczne jest zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części.33 

Jednym z założeń „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest stosowanych na terytorium Polski” było utworzenie bazy danych  
o lokalizacji, ilości, i stanie wyrobów zawierających azbest, przewidywanych  
do usunięcia jako wyroby niebezpieczne, w skali gmin, powiatów, województw  
i kraju oraz utworzenie bazy danych niezbędnych do skutecznego monitorowania 
realizacji zadań. Ponadto postulowano też utworzenie wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych planów ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programów 
usuwania wyrobów zawierających azbest.34 

Mając na względzie wszelkie zagrożenia, dokonano także próby oszacowania 
ilości odpadów azbestowych, która wytworzona zostanie w ciągu 30 lat, a także 
określono w dużym przybliżeniu niezbędną ilość i pojemność składowisk. Całkowity 
okres realizacji programu podzielony został na trzy podokresy. Przewidywana ilość 
odpadów wyprodukowanych w poszczególnych województwach dla wszystkich 
trzech okresów przedstawiona została w poniższej tabeli.35 

                                                           
30 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., op. cit.,  

§ 10.3. 
31 Prawidłowe postępowanie przy demontażu, transporcie i składowaniu odpadów azbestowych  

w aspekcie finansowania tych prac ze środków UE w ramach RPO 2007-2013, wyd. ABIDRUK. Łódź 
2007, s. 56 

32 A. Tarach, Gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest w świetle wymagań ustawy o odpadach 
i prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem wydawania decyzji i przeprowadzania kontroli przez 
IOŚ. (w:) J. Dyczek (red.), Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest. 
Kraków 2007, s. 48-49 

33 Ibidem. 
34 Bezpieczne usuwanie azbestu, materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, wyd. ABRYS. Poznań 2008, 

s. 6 
35 Ibidem, s. 18-19 
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Tabela nr 3:  Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest w układzie 

województw w perspektywie lat 2003-2032. 
 

Województwo 

Lata 
2003-2012 2013-2022 2023-2032 

Ilość powstaj ących odpadów z azbestem  
(usuwanych wyrobów zawieraj ących azbest) [Mg] 

Dolnośląskie 201 810 230 640 144 150 
Kujawsko-pomorskie 277 074 316 656 197 910 
Lubelskie 773 426 883 916 552 447 
Lubuskie 83 422 95 340 59 587 
Łódzkie 406 136 464 156 290 098 
Małopolskie 329 255 376 292 235 183 
Mazowieckie 1 036 395 1 184 452 740 283 
Opolskie 113 998 130 284 81 428 
Podkarpackie 232 767 266 020 166 263 
Podlaskie 386 144 441 308 275 818 
Pomorskie 204 008 233 152 145 720 
Śląskie 296 057 311 712 171 511 
Świętokrzyskie 303 093 334 964 199 353 
Warmińsko-mazurskie 229 411 262 184 163 865 
Wielkopolskie 355 245 444 056 310 839 
Zachodniopomorskie 185 034 211 468 132 168 
Polska  5 413 275 6 186 600 3 866 623 

Źródło:  Program usuwania azbestu..., op. cit., s. 19 
 
Właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, jak również 

prawidłowy przebieg procesów wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest, podlega dziś nadzorowi wielu organów państwowych. Ich zadaniem jest 
również stałe monitorowanie zagrożenia pyłem azbestowym oraz kontrola 
wszelkich czynników, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
społeczeństwu. 

Poza przygotowaniem składowisk odpadów, dostosowaniem wymagań do 
prawa wspólnotowego oraz opracowaniem lokalnych programów usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest, konieczne było również pozyskanie 
stosownych funduszy. Zgromadzenie odpowiedniego budżetu wymagało 
zaangażowania środków z Unii Europejskiej, z budżetu państwa, Funduszu Pracy 
oraz z funduszy ochrony środowiska, a także środków pochodzących ze zbiórek, 
darowizn i od sponsorów. Największe koszty wymiany wyrobów zawierających 
azbest będę musieli ponieść zatem właściciele obiektów, spośród których około 
60% stanowią osoby prywatne, a pozostałe 40% podmioty prawne, takie jak firmy, 
zakłady przemysłowe, spółdzielnie mieszkaniowe itp.36 

Zgodnie z danymi szacunkowymi i cenami obowiązującymi w 2000 r. koszty 
obsługi programu wyniosą 1 189,00 zł.37 Usunięcie wszystkich wyrobów 
azbestowo-cementowych i zamontowanie nowych pokryć kosztować będzie: 

- usunięcie starych pokryć dachowych i elewacyjnych: 
• ogółem – 47.043 mln zł; 

                                                           
36 Ibidem, s. 78-79 
37 Program usuwania azbestu..., op. cit., s. 24 
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• z tego osoby fizyczne – 26.030 mln zł. 

- nowe pokrycia dachowe i elewacyjne oraz inne wyroby: 
• ogółem z podatkiem VAT – 64.264 mln zł; 
• z tego osoby fizyczne – 38.558 mln zł. 

- łącznie wymiana starych i zabudowania nowych wyrobów: 
• koszty z podatkiem VAT – 111.307 mln zł. 

Istnieje także możliwość korzystania z innych form pomocy finansowej, 
oferowanej przez narodowe instytucje państw europejskich, niezrzeszone w Unii 
Europejskiej. Do takich należy Norweski Mechanizm Finansowy. Jego celem jest 
wsparcie przedsięwzięć prorozwojowych, przyczyniających się do zmniejszenia 
różnic ekonomicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym także  
z zakresu ochrony środowiska.38 

Kolejnym przykładem jest Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. W jego 
ramach bezzwrotna pomoc szwajcarska ma być przeznaczana na realizację 
przedsięwzięć w czterech obszarach priorytetowych w tym: 

- „Środowisko i Infrastruktura”; 
- „Zarządzanie odpadami stałymi: zbiórka, segregacja oraz utylizacja 

odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych”. 
Przyjęto, iż w ramach tej współpracy Polska otrzyma około 310 mln euro  

na realizację zadań określonych w odpowiednich umowach.39 
W Polsce, oprócz już wymienionych, występowały następujące formy 

finansowania inwestycji, związanych z gospodarką odpadami, w tym odpadami 
azbestowymi: 

- środki własne inwestorów; 
- pożyczki, dotacje i dopłaty do kredytów udzielane przez Narodowy oraz 

wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
- kredyty preferencyjne udzielane przez Bank Ochrony Środowiska; 
- kredyty międzynarodowych organizacji finansowych; 
- kredytu banków komercyjnych; 
- leasing.40  
Bank Ochrony Środowiska, jest instytucją bankową, udzielającą 

preferencyjnych kredytów w zakresie inwestycji w szeroko pojętą ochronę 
środowiska. Jest jedynym bankiem, w którego statucie nałożono wprost obowiązek 
kredytowania takich inwestycji.41 Bank ten świadczy kompleksowe usługi dla 
podmiotów realizujących przedsięwzięcia na rzecz środowiska naturalnego, w tym 
udzielając kredytów na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W ciągu 
czterech lat (2004-2008) udzielono 171 takich kredytów, na sumę blisko 20 mln zł. 
Wykorzystując te środki, podmioty realizujące zadania w zakresie usuwania 
azbestu – unieszkodliwili 2940 ton tego minerału.42 

Przykładowo Starostwo Powiatu Poznańskiego w latach 2006-2008, wspólnie 
z WFOŚiGW oraz gminami powiatu – prowadziło program dofinansowania 
likwidacji wyrobów, zawierających azbest. Środki pozyskane na ten cel z funduszu 
wojewódzkiego, powiatowego i funduszy gminnych wyniosły odpowiednio: 

                                                           
38 Ibidem, s. 45 
39 Ibidem, s. 46 
40 Bezpieczne..., op. cit., s. 25 
41 Ibidem, s. 29 
42 Ibidem, s. 54 
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- 2006 r. – 642000 zł; 
- 2007 r. – 675000 zł; 
- 2008 r. – 1378000 zł.43 
W roku 2010 w Województwie Zachodniopomorskim tamtejszy WFOŚiGW 

podjął współpracę z NFOŚiGW w zakresie współfinansowania programu usuwania 
azbestu. Założono, na podstawie przyjętych wniosków, iż konieczne jest 
wydatkowanie na ten cel około 2 mln zł.44 Rola Funduszy co do współfinansowania 
programów usuwania azbestu – rośnie. 

Do istotnych, oprócz finansowych, problemów realizacji „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” należy 
nadal jednak brak gminnych, powiatowych i wojewódzkich szczegółowych 
programów usuwania azbestu, a także ogólnie niski stopień zaawansowania prac 
na rzecz inwentaryzacji oraz usuwania azbestu i jego wyrobów.45 Można  
by się zastanawiać, czy brak zaangażowania w inwentaryzację był przyczyną 
braku zaangażowania gmin w tworzenie własnych programów, czy odwrotnie – 
brak programów gminnych powodował niewielki odzew wśród podmiotów 
zobowiązanych do ich realizacji. 

Brak samorządowych programów usuwania azbestu i jego wyrobów był też 
przyczyną niskiego stopnia zaawansowania prac nad inwentaryzacją liczby 
wyrobów zawierających azbest, a także liczby ocen stanu technicznego budynków, 
w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby go zawierające. Jak 
wykazywały statystyki, np. w latach 2004-2005 osoby fizyczne i prawne sporządziły 
110000 takich ocen, co jednak stanowiło tylko 7,3% budynków zawierających 
wyroby z azbestem.46 Przypomnieć należy, iż obowiązek sporządzania takiej 
oceny i jej aktualizacji spoczywa na właścicielu, zarządcy albo użytkowniku takiego 
obiektu. Zinwentaryzowane wyroby powinny być oznakowane specjalnym znakiem 
informującym o obecności azbestu. Wyniki oceny powinny być aktualizowane  
co roku i do 31 stycznia każdego roku przekazywane do właściwego organu 
administracji.47 Tym organem jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadku 
osób fizycznych oraz wojewoda w przypadku podmiotów gospodarczych  
i prawnych. 

Do powyższych mankamentów dochodzi też fakt niedostatecznego 
stosowania i wykonywania przepisów prawa, regulujących sprawy związane  
z gospodarowaniem azbestem.48 

Takie podejście zarówno organów administracji samorządowej, jak i osób 
fizycznych, czy podmiotów gospodarczych – powodowało dotąd powstawanie 
dalszych błędów w realizacji „Programu...”. Zaliczyć do nich można niedostateczny 
przepływ informacji oraz sprawozdawczości, a także niewłaściwą współpracę 
administracji rządowej i samorządowej, co miało wpływ na efektywność 
wykonywania postanowień „Programu...”.49 Tej oceny nie zmienia fakt, iż jak 

                                                           
43 J. Dyczek, Azbest..., op. cit., zał. II, s. 2-3 
44 Realizacja..., op. cit., s. 94 
45 Bezpieczne..., op. cit., s. 12 
46 Ibidem, op. cit.,12 
47 Prawidłowe..., op. cit., s. 26 i 27 
48 Ibidem 
49 J. Dyczek, Azbest..., op. cit., s. 124 
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wykazały badania – liczba gmin uchwalających takie plany wciąż rośnie. Podobna 
sytuacja dotyczy również powiatów oraz niektórych wojewódzkich.50 

Dokonując pewnego podsumowania można stwierdzić, że do podstawowych 
błędów, które wystąpiły podczas realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” należały dotąd: 

− brak wsparcia finansowego; 
− nieskuteczne egzekwowanie obowiązujących przepisów; 
− brak współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji 

publicznej. 
Mimo wspomnianych problemów prace trwają, a ich ostatecznym celem jest: 
− oczyszczenie terytorium Polski z azbestu i usunięcie wyrobów 

zawierających azbest; 
− wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych, wynikających  

z oddziaływania azbestu, u mieszkańców Polski; 
− stopniowa likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i spełnienie 

wymogów ochrony środowiska, wdrożenie przepisów prawnych i norm 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii 
Europejskiej.51 

 
Streszczenie 
Artykuł przybliża problemy związane z usuwaniem stosowanych do niedawna 

w budownictwie elementów wykonanych z rakotwórczego azbestu. Problemy 
dotyczą zarówno procedur wprowadzania w życie zaleceń bazującego  
na dyrektywach Unijnych „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest stosowanych na terytorium Polski”, jak i samego demontażu wspomnianych 
elementów. Nie bez znaczenia na realizację „Programu…” mają też koszty całego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w gminach o niskich dochodach. Mimo wszelkich 
trudności „Program…” jest jednak w miarę konsekwentnie wprowadzany w życie. 

 
Summary 
The article discusses the problems of removing cancerogenic asbestos 

elements used in construction until recently. The problems concern both  
the procedures of implementing the recommendations of EU guidelines  
of the “Programme of removing asbestos and asbestos containing products used 
on Polish territory” as well as the dismantling of the elements mentioned. Not 
without significance for the implementation of the “Programme” are the costs  
of this endeavor, especially in communities with small incomes. Despite all 
difficulties, the “Programme” is consequently being implemented. 
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14. Ustawa z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. 2004, nr 3, poz. 20 z późn. zm.) 

15. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – o odpadach  
(Dz. U. 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.) 

16. Ustawa z dnia 28.10.2002 r. o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671 z późn. zm.). 

17. Więcek E., Azbest – narażenie i skutki zdrowotne. „Bezpieczeństwo Pracy” 
2004, nr 2 
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Aleksandra CZECHOWSKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 
ZABEZPIECZENIE IMPREZY MASOWEJ O PODWY ŻSZONYM RYZYKU PRZEZ 

POLICJĘ POD KĄTEM ZADAŃ O CHARAKTERZE LOGISTYCZNYM 
 
 
Policja oprócz zadań codziennej służby na którą składa się przede wszystkim 

patrolowanie ulic, niedopuszczenie do przestępstw i wykroczeń oraz 
interweniowanie w przypadku naruszeń przepisów prawa, wykonuje również 
zadania związane z zabezpieczeniem wszelkiego rodzaju imprez. Głównym 
zadaniem policji podczas imprez jest niedopuszczenie do zakłócenia porządku, 
ochrona życia i zdrowia oraz przeciwdziałanie potencjalnym zamachom 
terrorystycznym. Na potrzeby zabezpieczenia imprezy masowej powoływane  
są Oddziały Policji. Przez Oddziały Policji należy rozumieć odpowiednią 
wyszególnioną strukturę, która powstaje na bazie Oddziałów Prewencji Policji oraz 
Nieetatowych Oddziałów Prewencji Policji. 

Imprezę masową o charakterze artystyczno-rozrywkowym czy też sportowym, 
nazywamy imprez ą masow ą. Ma ona charakter imprezy masowej  
o podwy ższonym ryzyku bezpiecze ństwa wówczas, gdy podczas jej trwania 
zgodnie z informacją przewidywane są zagrożenia lub gdy dotychczasowe 
doświadczenia dotyczące zachowania osób uczestniczących mówią, iż istnieje 
obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.1 Cechy charakterystyczne 
pozwalające zakwalifikować daną imprezę jako masową przedstawia Tabela nr 1. 

 
Tabela nr 1:  Charakterystyczne cechy imprez masowych. 
 

Lp. Charakter 
imprezy masowej 

Miejsce 
odbywania 

Minimalna liczba 
uczestników Wysoko ść ryzyka 

1. Artystyczno-
rozrywkowa 

budynek (hala) 500 Normalna 

2. Artystyczno-
rozrywkowa 

stadion 1000 Normalna 

3. sportowa budynek (hala) 300 Normalna 
4. sportowa budynek (hala) 200 Podwy ższona  
5. sportowa stadion 1000 Normalna 
6. sportowa stadion 300 Podwy ższona  

Źródło:  Opracowanie na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych. 

 
Ryzyko , które występuje na przedmiotowych imprezach ma najczęściej 

charakter zagrożenia terrorystycznego lub zakłócenia porządku publicznego, 
wrogiego nastawienia wobec siebie uczestników imprezy, utrudnień w ruchu 
drogowym, kolejowym i pieszym. W dobie globalizacji, struktury siatek 
terrorystycznych coraz częściej przenikają do naszego kraju. Związane jest  
to przede wszystkim, ze zmniejszeniem punktów granicznych, zwiększaniem 
swobód obywatelskich, zaufaniem państwa do obywatela oraz rozwojem 
technologicznym pozwalającym w coraz lepszy sposób fałszować dokumenty 
                                                           
1 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. 2009.602.504) 
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tożsamości co umożliwia „legalne” przebywanie na terenie kraju. Wrogie 
nastawienie wobec siebie uczestników imprezy (np. pseudokibiców) i związane  
z tym zakłócenia porządku, prowadzą do powstania niebezpieczeństwa, które  
w niesprzyjających okolicznościach może wymknąć się spod kontroli i przenieść  
na teren miasta powodując długotrwałe zamieszki.2 Ponadto utrudnienia w ruchu 
drogowym, kolejowym i pieszym, stanowią dużą dolegliwość i dyskomfort dla 
mieszkańców w rejonie, w którym odbywa się impreza masowa. 

W związku z powyższymi zagrożeniami na organizatorach imprez   
o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa spoczywa obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom takiego przedsięwzięcia. To właśnie organizator 
przedsięwzięcia odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu odbywania się imprezy 
masowej. Jest on zobowiązany do spełnienia niezbędnych wymogów, które 
warunkują możliwość przeprowadzenia imprezy masowej. Zadania 
odpowiedzialnego za przebieg imprezy, polegają w szczególności na zapewnieniu 
bezpieczeństwa uczestnikom, przestrzegania porządku zgodnego z przepisami 
prawa, zapewnienia pomocy medycznej. Organizator musi zapewnić odpowiedni 
stan infrastruktury budowlanej, sprawność urządzeń technicznych,  
a w szczególności musi spełnić wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej  
i sanitarnej. Organizator zapewnia w szczególności:3 

1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa 
budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej; 

2) pomoc medyczną; 
3) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi 

służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa; 
4) zaplecze higieniczno-sanitarne; 
5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd 

pojazdom służb ratowniczych i Policji; 
6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi 

udział w zabezpieczeniu imprezy masowej; 
7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne  

do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-
gaśniczych; 

8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy 
masowej. 

Warunkiem przeprowadzenia przedsięwzięcia jest uzyskanie odpowiedniej 
zgody jednostek samorz ądowych  (prezydenta, wójta, burmistrza). Jednak 
ostateczne zdanie odnośnie organizacji imprezy masowej ma urzędnik 
administracji rządowej, którego przedstawicielem na terenie danego regionu jest 
wojewoda. Wojewoda może wydać zakaz odbywania się imprezy, nawet gdy dany 
urząd miasta gminy wydał takowe zezwolenie. Zgoda lub odmowa jest wydawana 

                                                           
2 W przypadku meczów piłki nożnej zakłócenia porządku wynikają z antagonistycznego nastawienia 

kibiców gospodarzy w stosunku do przyjezdnych. Gospodarze uważają teren swojego miasta  
za bastion. Wśród drużyn zawiązywane są zarówno sojusze tzw. „zgody”, jak i konflikty tzw. „kosy”. 
Przeważająca ilość drużyn jest wrogo nastawiona do siebie. Wśród kiboli panuje agresja i brak 
tolerancji. Opracowany jest potoczny kodeks kibola który ma na celu wywoływanie burd  
i nieprzestrzeganie przepisów prawa (wybryki chuligańskie). 

3 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. 2009.62.504) 
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po zasięgnięciu opinii służb, które ustawowo odpowiadają za bezpieczeństwo  
są to przede wszystkim: Policja, Straż Pożarna, Sanepid, a razie potrzeby w innych 
służbach i organach. 

Obowiązkiem organizującego imprezę jest reagowanie na zakłócenia prawa 
dostępnymi środkami technicznymi i osobowymi, jakie musi sobie zapewnić, aby 
sprawnie przeprowadzić dane widowisko sportowe lub artystyczne. Z ustawy  
o Bezpieczeństwie Imprez Masowych jasno wynika, iż organizator odpowiada tylko 
i wyłącznie w miejscu gdzie impreza się odbywa. Organizatora przedsięwzięcia nie 
interesują naruszenia prawa i przepisy chociażby miały miejsce w bezpośrednim 
sąsiedztwie imprezy. Kierownicy imprez wychodzą z założenia, że za teren 
okalający imprezę odpowiadają służby miejskie. Organizator nie odpowiada  
za drogi dojścia i przybycia uczestników, które znajdują się poza miejscem 
odbywania imprezy masowej.4 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników 
imprez masowych w głównej mierze spoczywa na Policji . Przepisy dokładnie 
określają zakres jej odpowiedzialności i obowiązków. Obowiązkiem policji jest  
w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w rejonie odbywania się 
imprezy, a w szczególności zapewnienie bezpiecznych dróg dojścia i rozejścia się 
uczestników, niedopuszczanie do zakłócania porządku w tym bójek, pobić i innych 
naruszeń prawa które wywołują zgorszenie i demoralizacje w miejscach 
publicznych. Policja prowadzi stricte logistyczne czynności mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta. W tym celu przeprowadzone  
są odpowiednie działania mające na celu ograniczenie tego typu zachowań. 
Obowiązkiem organów policji jest wydanie opinii dotyczącej bezpieczeństwa  
w miejscu odbywania się imprezy. Przedstawiony dokument nie warunkuje 
odbywania się imprezy, o fakcie jej odbycia decyduje urząd wydający pozwolenie 
na daną imprezę. 

Pomimo tego, iż organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej 
to i tak nie zwalnia to policji z dysponowania odpowiednimi środkami technicznymi  
i ludzkimi w zależności od rangi imprezy i stopnia zagrożenia. W przypadku 
zakłócenia porządku, gdy organizator swoimi środkami nie jest w stanie 
doprowadzić do zachowania zgodnego z prawem interweniuje policja, a więc 
odpowiedzialność organizatora jest w pewny sensie iluzoryczna, ponieważ gdy siły 
organizatora nie opanowują sytuacji kryzysowej to do akcji kierowana jest policja. 
Kwestie użycia pododdziałów policji w miejscu odbywania się imprezy reguluje 
artykuł 22 ust. 4, Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.5 

W zależności od wielkości imprezy, a w szczególności stopnia zagrożenia 
policja musi wdrożyć odpowiednie procedury . Do tego celu służą wypracowane 
algorytmy działań, jak również procedury postępowania w przypadku mogących 
wystąpić potencjalnych zagrożeń. W związku z powyższym zostało opracowane  
i wdrożone zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji, które ma na celu 

                                                           
4 Często organizatorzy próbują ograniczyć ilość uczestników np. do 999 osób lub twierdzić, iż nie  

ma potrzeby wprowadzania podwyższonego ryzyka, aby nie kwalifikować danego przedsięwzięcia 
pod ustawę. Takie działanie osób odpowiedzialnych za daną imprezę ma na celu ograniczenie 
kosztów. Impreza masowa to większe wydatki np. większa ilość ochrony, zapewnienie zaplecza 
medycznego czy też uzyskanie opinii od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

5 Przedmiotowy artykuł brzmi następująco: w przypadku, gdy działania służby porządkowej o których 
mowa w ust. 1, są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje  
do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem  
(Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.) 
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ujednolicenie nazw działań i przedsięwzięć policyjnych. Wszystkie działania mają 
charakter interwencji dlatego też w zależności od wielkości i zagrożenia przyjęto 
następujące nazewnictwo: interwencja, akcja policyjna, operacja policyjna. Tabela 
nr 2 zawiera definicje użytej terminologii. 

 
Tabela nr 2:  Nazewnictwo dla działań i przedsięwzięć policyjnych. 
 

TERMIN DEFINICJA 
Interwencja  szybkie włączenie się policjanta lub policjantów w tok zdarzenia 

naruszającego normy prawne lub zasady współżycia społecznego i podjęcie 
działań zmierzających do ustalenia charakteru, rodzaju i okoliczności 
powstałego zdarzenia oraz przedsięwzięć ukierunkowanych  
na przywrócenie naruszonego porządku prawnego lub zasad współżycia 
społecznego 

Akcja 
policyjna – 
zwana dalej 
„akcją” 

zespół przedsięwzięć organizacyjnych, taktycznych i materiałowo-
technicznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych, w celu 
zapobieżenia lub likwidacji stanu zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi lub ich 
mieniu albo bezpieczeństwa i porządku publicznego, a z rodzaju sytuacji 
kryzysowej i towarzyszących okoliczności wynika, że nie jest możliwe 
podjęcie skutecznych działań przy użyciu sił i środków pozostających 
aktualnie w dyspozycji właściwej komendy powiatowej Policji 

Operacja 
policyjna  – 
zwana dalej 
„operacją” 

zespół przedsięwzięć organizacyjnych, taktycznych i materiałowo-
technicznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych, w celu 
zapobieżenia lub likwidacji stanu zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi lub ich 
mieniu albo bezpieczeństwa i porządku publicznego, w przypadku gdy 
zdarzenie obejmuje swoim zasięgiem obszar więcej niż jednej komendy 
wojewódzkiej Policji lub komendy powiatowej Policji albo w sytuacji 
prowadzenia działań przedłużających się w czasie, do prowadzenia których 
niezbędne jest wsparcie siłami i środkami oraz zapleczem logistycznym 
wykraczającym poza potencjał właściwej komendy wojewódzkiej Policji lub 
komendy powiatowej Policji 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Zarządzenia 213 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 28.02.2007 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji  
w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa  
i porządku publicznego (Dz. Urz. KGP z dnia 21 marca 2007 r.). 

 
Ilość funkcjonariuszy, sprz ętu i środków transportu  jest niejednokrotnie 

dziesięciokrotnie większa niż w przypadku imprezy o normalnym poziomie 
bezpieczeństwa.6 Ponadto obowiązkiem stróżów prawa jest zapewnienie 
bezpiecznego dojścia i dojazdu uczestników imprezy. Działanie to ma na celu 
niedopuszczenie do zakłóceń porządku, bójek, pobić i kradzieży oraz zapewnienie 
spokoju osobom poruszającym się środkami komunikacji, które nie uczestniczą  

                                                           
6 Powoływane są Nieetatowe Oddziały Policji, których zadaniem jest działanie w pododdziale zwartym, 

mającym na celu przywrócenie porządku podczas zbiorowego zakłócenia porządku. W/w pododdziały 
są oczywiście odpowiednio wyposażone i umundurowane. Posiadają sprzęt ochrony osobistej i środki 
przymusu. Rodzaj imprezy powoduje powołanie policjantów z różnych komend danego województwa, 
a zasięg terytorialny danego przedsięwzięcia odbywa się na terenie różnych powiatów, a nawet 
województw ze względu na przemieszczających się z różnych kierunków uczestników. 
Przeprowadzanie operacji ma miejsce, gdy np. antagonistyczni do siebie kibice mają spotkać się  
na jednej imprezie, a z informacji oraz rozpoznania operacyjnego wynika, iż może nastąpić zakłócenie 
porządku. Przykładem tegoż przedsięwzięcia może być mecz piłkarski pomiędzy drużynami Lechii 
Gdańsk i Legii Warszawa. Operacja jest wdrażana w przypadku imprez podwyższonego ryzyka. 
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w imprezie masowej. W związku z powyższym Policja organizuje patrole 
zabezpieczające które konwojują uczestników imprezy i monitorują trasę przejazdu 
na terenie poszczególnych powiatów. Patrol zabezpieczający jest jednym  
z większych przedsięwzięć logistycznych. Ilość funkcjonariuszy i sprzętu jest 
zależna od ilości uczestników przybywających na daną imprezę. Sprawę patroli 
zabezpieczających reguluje Zarządzenie Nr 982 Komendanta Głównego Policji.7  
Z zapewnieniem poziomu bezpieczeństwa wiąże się również bezpieczeństwo  
na całej trasie przejazdu. Oczywiście obstawienie całej trasy przejazdu jest 
niemożliwe z powodu ograniczonych zasobów ludzkich i sprzętowych. W związku  
z powyższym komendanci poszczególnych komend powiatowych mają obowiązek 
zabezpieczyć miejsca newralgiczne na danej trasie przejazdu.8 

Zagrożenia imprez masowych mogą występować zarówno na etapie 
przygotowania, organizowania, jak i przebiegu imprezy masowej. Ma to związek  
z charakterem imprez, ilością uczestników, lokalizacją, stopniem ryzyka oraz 
przygotowaniem i zaangażowaniem zarówno organizatorów, jak i służb 
mundurowych. Do typowych zagrożeń logistyki imprez masowych możemy 
zaliczyć:9 

• brak zasilania elektrycznego dla systemu informatyczno-informacyjnego, 
monitoringu, systemu, urządzeń elektrycznych itp.; 

• awarie, niesprawności wyposażenia i urządzeń zabezpieczających; 
• niewłaściwe zaplanowanie szlaków komunikacyjnych; 
• błędy ludzkie w zakresie konserwacji, przeglądów; 
• monitoring niewystarczający do rangi i zagrożeń; 
• brak albo słaba organizacja współdziałania między podmiotami 

odpowiedzialnymi za zabezpieczenie logistyczne; 
• brak oceny ryzyka oraz mechanizmów zarządzania sytuacjami 

nietypowymi (brak opracowanych procedur); 
• niewyszkolony, mało doświadczony personel logistyczny; 
• brak rozeznania, co do ilości, jakości, miejsca zasobów w najbliższym 

otoczeniu, a mających wpływ na procesy logistyczne imprez masowych. 
Zadaniem kierujących danym przedsięwzięciem jest przewidywanie zagrożeń 

mogących wystąpić na imprezie masowej i stosowanie działań wyprzedzających, 

                                                           
7 Zarządzenie nr 982 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zasad 

organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, 
zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz 
gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych 
(Dz. Urz. KGP z dnia 1 października 2007 r.) 

8 W przypadku Gdańska i przyjazdu kibiców np. z Łodzi, koordynacji wymaga współpraca policjantów  
z poszczególnych województw, która polega na monitorowaniu całej trasy przejazdu. Należy 
nadmienić, iż patrol wahadłowy odbywa się na całej trasie przejazdu od momentu wyjazdu  
do przybycia do miejsca docelowego. Jeżeli powyższe zadanie ma zasięg kilku województw  
to policjanci danego regionu prowadzą patrol wahadłowy do granicy województwa, a następnie 
zadania związane z zabezpieczeniem obejmują funkcjonariusze właściwej według podziału 
terytorialnego komendy wojewódzkiej. Powyższe zadania determinują bardzo duże koszty czasowe  
i sprzętowe. Powodem tego stanu rzeczy jest potrzeba dotarcia odpowiedniej liczby policjantów  
na granicę województwa. 

9 P. Sienkiewicz, P. Górski, H. Świeboda, Zagrożenia dla bezpieczeństwa logistycznego imprez 
masowych. (w:) J. Kacprzyk, A. Najgebauer, P. Sienkiewicz (red.), Badania operacyjne i systemowe  
a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki, Wyd. Polskie Towarzystwo 
Badań Operacyjnych. Warszawa 2008, s. 206 
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które nie pozwolą na zachowania niezgodne z prawem lub eskalacje konfliktów.  
W związku z powyższym konieczny jest odpowiedni system dowodzenia oraz 
sprz ęt ochronny policjanta, uzbrojenie oraz środki transportu , które  
są niezbędne do wykonania działań logistycznych i porządkowych podczas 
imprezy masowej. Tabela nr 3 przedstawia sprzęt uzbrojenia i ochrony osobistej 
policjanta podczas imprezy masowej. 

 
Tabela nr 3:  Sprzęt uzbrojenia i ochrony osobistej policjanta podczas imprezy 

masowej. 
 

Zabezpieczenie  Funkcja zabezpieczenia  
wyposa żenie funkcjonariuszy w n/w ochrony osobistej 10 
kamizelki 
kamienioodporne 

chronią tułów policjanta od szyj po pas. Wykonane są z odpornego 
materiału. 

kaski typu „resal”  z przezroczystą szybą służą do ochrony głowy i twarzy – przyłbica 
jest odpowiednio wygłuszona i odporna na uderzające przedmioty. 
Ponadto konstrukcja kasku pozwala na zamontowanie urządzeń 
radiotelefonicznych, umożliwiających łączność z dowodzącymi bez 
potrzeby jego ściągania. 

rękawice 
przeciwuderzenio
we 

mają na celu ochronę rąk policjanta przed uderzeniami  
i niebezpiecznymi przedmiotami. 

nałokietniki i 
nakolanniki 

chronią ręce i nogi interweniującego. Wykonane z odpowiedniego 
materiału, który jest pokryty specjalnym plastikiem. Uderzenie 
policjanta w osłonięte części ciała nie powoduje obrażeń lub 
znacznie je ogranicza. 

maski 
przeciwgazowe 

zadaniem maski jest filtracja powietrza ochronna dróg oddechowych, 
skóry twarzy oraz oczu podczas użycia gazu łzawiącego. 

tarcze  zadaniem tarcz jest ochrona przed rzucanymi niebezpiecznymi 
przedmiotami, a w razie potrzeby służą do ogradzania zwaśnionych 
grup kibicowskich. 

sprz ęt uzbrojenia pomagaj ący przywróci ć naruszony porz ądek publiczny  
palk ę słu żbow ą 
typu PS  (pałka 
szturmowa) 

umożliwia ona zarówno zadawanie uderzeń, pchanie  
jak i stosowanie bloków obronnych używana jest zgodnie  
z przypadkami określonymi w ustawie o policji i rozporządzeniu  
o użyciu środków przymusu. 

kajdanki   używane przez policjantów podczas zabezpieczeń mają na celu 
unieruchomienie rąk osoby zatrzymanej w celu niedopuszczenia  
do czynnej napaści i mają służyć ograniczeniu agresji. Podczas 
zabezpieczeń ze względu na możliwość zatrzymania wielu osób 
pododdziały wyposażone są w kajdanki jednorazowego użytku 
(plastikowe). 

ręczne wyrzutnie 
gazów łzawi ących 
(RWGŁ) 

przeznaczony do miotania granatów z gazem łzawiącym  
na odległość do 100 metrów. 

butlowy gaz 
pieprzowy 

służy do obezwładniania niebezpiecznych osób powodując ich 
czasową niezdolność działania. Znajduje się w dwóch butlach 

                                                           
10 Na podstawie Zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie 

określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz 
szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP z dnia 30 września 2002 r.) 
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Zabezpieczenie  Funkcja zabezpieczenia  

metalowych o pojemności 4 dm3. Nie wywołuje trwałych skutków 
ubocznych. Zazwyczaj skutki użycia osoby niebezpieczne odczuwają 
przez około 2 godziny, jednakże znaczna poprawa następuje  
po około 20 minutach. Efektywny zasięg rażenia wynosi około 12 m. 

strzelba  
mossberg 

służy do niszczenia osłon technicznych, jak również używana jest 
jako środek przymusu bezpośredniego w przypadku odpierania 
czynnej napaści czy też zbiorowego zakłócenia porządku. 
Jednolufowa broń strzelecka systemu przeładowania „pump action” 
tzn. po każdym strzale należy ja przeładowywać ręcznie. Celność 
rażenia wynosi 50 metrów. Broń na wyposażenie policji została 
wprowadzona w 2004 r.11 Do broni gładko lufowej typu mossberg 
używane są pociski miotane. Rodzaj użytych pocisków zależy  
od charakteru działań policyjnych. Na potrzeby imprezy masowej 
stosuje się amunicję niepenetracyjną. Amunicja niepenetracyjna  
ma małą energię kinetyczną pocisku, są to naboje z pociskami 
gumowymi oraz naboje hukowe. Do zatrzymywania niebezpiecznych 
przestępców do przedmiotowej broni używana jest amunicja 
penetrującą, są to pociski ołowiane i proszkowe o wysokiej energii 
kinetycznej. Amunicja stosowana w policji została podzielona na trzy 
główne kategorie. 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia MSW w sprawie 
umundurowania policjantów, Zarządzenia Nr 13 KGP w sprawie określenia norm 
wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych 
zasad jego przyznawania i użytkowania oraz opracowania: asp. szt. Waldemar Żółtaszek 
mł. asp. Ryszard Lorkowski Zakład Wyszkolenia Specjalnego Strzelba gładko lufowa kaliber 
12/76 Mossberg. 

 
Środki przymusu muszą być używane zgodnie z obowiązującym prawem.12 

Wszystkie te przedmioty posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty  
i są dopuszczone do użytku przez polską policję. Zabronione jest używanie innych 
środków, chociażby były bardziej skuteczne ale nie mieszczą się w katalogach 
wymienionym w ustawach i rozporządzeniach. Za użycie środków w sposób 
niewspółmierny do zagrożenia lub niezgodny z prawem policjanci odpowiadają 
zarówno dyscyplinarnie, jak i karnie.13 Kodeks karny w art. 231, jednoznacznie 
określa odpowiedzialność funkcjonariusza za przekroczenie uprawnień lub 
niedopełnienie obowiązków.14 Każde użycie środka przymusu musi być 
udokumentowane w odpowiednich książkach i notatnikach służbowych, łącznie  

                                                           
11 Na podstawie Opracowania: asp. szt. Waldemar Żółtaszek, mł. asp. Ryszard Lorkowski Zakład 

Wyszkolenia Specjalnego Strzelba gładkolufowa kaliber 12/76Mossberg, wyd. II Szkoła Policji  
w Katowicach z 2009 

12 Przykładowo użycie strzelby gładkolufowej regulują następujące przypadki: odpierania czynnej 
napaści, odpierania gwałtownego zamachu na mienie, odpierania bezpośredniego bezprawnego 
zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo w pościgu za sprawcą takiego zamachu, 
zbiorowego zakłócenia porządku publicznego (Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez 
policjantów środków przymusu bezpośredniego. Dz. U. 1990 nr 70 poz. 410) 

13 Ustawa o policji z dnia 06.04.1990 r. z późniejszymi zmianami. Dziennik Ustaw z 2011 r. nr 287  
poz. 1687 

14 Art. 231 Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając 
obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze ograniczenia 
wolności do lat 3 – na podstawie Ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny Dz. U. 1997.88.553 
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z określeniem podstawy prawnej na jakiej użyto przedmiotowych środków.  
Po zakończeniu danego zabezpieczenia prowadzona jest analiza, która ma na celu 
wykazanie czy użyto środków adekwatnych do zagrożenia lub też czy można było 
w inny sposób przywrócić ład i porządek. Ponadto policjanci mają prawny 
obowiązek udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Oddziały Policji 
muszą również dysponować odpowiednimi środkami transportu  do przewozu 
osób jak też pojazdy specjalistyczne. Pojazdy biorące udział w zabezpieczeniach 
muszą być specjalnie przystosowane oraz wyposażone. Radiowozy muszą mieć 
możliwość założenia krat na szyby. 

Szkolenie  jest integralną, nieodzowną częścią przygotowania do imprezy 
masowej. W związku z wykonywaniem przez policjantów czynności o różnym 
charakterze i uczestniczenia w specyficznych sytuacjach podczas prowadzonych 
interwencji, policjanci wymagają ciągłego szkolenia. Należy do nich szkolenie 
policjantów przygotowujące do zabezpieczenia imprezy masowej. Zajmują się nim 
specjaliści z zakresu szkolenia. Ćwiczenia przygotowujące do ochrony danego 
przedsięwzięcia prowadzone są w jednostkach policji do tego przygotowanych  
i wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Wszystkie ćwiczenia praktyczne odbywają 
się na powietrzu niezależnie od pogody i pory roku. Podczas wykonywania 
symulowanych zadań policjanci są ubrani i wyposażeni w sprzęt policyjnego 
zabezpieczenia (identycznie jak w przypadku zakłócenia porządku na imprezie 
masowej). Podczas szkoleń z zakresu postępowania podczas naruszenia 
porządku publicznego oraz doskonalenia umiejętności w wychwytywaniu 
agresywnych osób z tłumu, funkcjonariusze podnoszą sprawność i efektywność 
swojego działania. W przypadku imprezy masowej ilość policjantów w stosunku  
do liczby uczestników imprezy jest niewielka. W związku z powyższym, aby 
podwyższyć sprawność i efektywność działań, policjanci ćwiczą tworzenie szyków 
w poddziałach zwartych, które mimo mniejszej ilości funkcjonariuszy w stosunku  
do agresorów powodują, iż policjanci mają przewagę psychologiczną. Działania  
w przypadku naruszenia porządku prawnego prowadzone są odpowiednią ilością 
policjantów w sile plutonu lub kompanii. Działanie pojedynczego policjanta  
w przypadku zbiorowego zakłócenia nie daje rezultatów. Formowanie szyków  
i ugrupowań policyjnych polega na odpowiednim rozmieszczaniu sił i środków, 
które są dostosowane do wykonywania zadań służbowych. Rozwinięte 
pododdziały mogą przybierać formę kordonów, dwu kordonów zwartych lub 
rozczłonkowanych, linii posterunków i patroli, tyralier policyjnych w kształcie linii, 
skosu, klina lub oskrzydlenia.15 

W związku z dbaniem o społeczny wizerunek  policji wprowadzono 
zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji, w którym określono wizerunek 
umundurowanego policjanta oraz określono zasady zachowania w tym kultury 
osobistej oraz kultury języka. W powyższym akcie prawnym określono, iż każdy 
policjant ma przestrzegać zasad etyki zawodowej oraz stosować się do zasad 
poprawnego zachowania. W zarządzeniu mowa jest między innymi o wyglądzie 

                                                           
15 Na podstawie zarządzenia nr 114 Komendanta Głównego Policji z 19.12.2006 w sprawie szyków 

ugrupowań oraz przemieszczania się oddziałów i pododdziałów policji (Dz. Urz. KGP z 2007 nr 1  
poz. 1 nr 11 poz. 94) 
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policjanta np. widoczny tatuaż czy permanentny makijaż eliminuje policjanta  
z pełnienia służby na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej.16 

Następnym elementem ważnym dla służb zabezpieczających imprezę 
masową jest łączno ść. W celu korzystania ze środków łączności wykorzystywana 
jest logistyka miejska w postaci nadajników oraz przekaźników do radiotelefonów. 
Bez sprawnego systemu łączności nie byłoby możliwości wykonywania zadań  
w sposób prawidłowy oraz możliwości reagowania na zmieniającą się sytuacje  
i zagrożenia. Potocznie można określić, iż bez łączności Policja jest głucha.  
Za prawidłowe funkcjonowanie radiotelefonów oraz ich sprawność odpowiada 
wyodrębniona w strukturach każdej Komendy Wojewódzkiej Policji, komórka 
łączności. Celem pracy powyższej komórki jest organizacja i utrzymywanie 
systemów łączności radiowej zarówno konwencjonalnej, cyfrowej oraz 
przewodowej. Na potrzeby imprezy masowej potocznie nazywani łącznościowcy 
uruchomiają stanowiska dowodzenia oraz komunikacje miedzy poszczególnymi 
pododdziałami policyjnymi. W przypadku awarii systemu łączności radiowej 
wykorzystywane są telefony komórkowe. Sekcja łączności odpowiada  
za sporządzenie planu organizacji łączności, który pozwala osobom 
uczestniczącym w zabezpieczeniu poznać zasady komunikowania się pomiędzy 
sobą. Przydziela poszczególne kanały radiowe wraz z częstotliwościami 
wyznaczonym policjantom. Oczywiście podczas zabezpieczenia danego 
przedsięwzięcia należy bezwzględnie przestrzegać zasad prowadzenia 
korespondencji radiowej jakie zostały zawarte w zarządzeniu nr.734 KGP  
z 30.07.2007 r. w sprawie organizacji łączności radiowej oraz sposobu 
prowadzenia korespondencji radiowej w jednostkach organizacyjnych policji.  
Ma to na celu przekazywanie jasnych komunikatów przez osoby odpowiedzialne 
za poszczególne odcinki dowodzącemu danym zabezpieczeniem. Obecnie polska 
policja posiada trzy niezależne systemy łączności polegające na komunikowaniu 
się za pomocą systemów analogowych, trankingowych jak też cyfrowych. 

Analiza ryzyka  w przypadku imprezy masowej służy określeniu działań  
o charakterze przestępczym i innych zdarzeń niebezpiecznych, które mogą 
wystąpić i wpływać na bezpieczeństwo. Głównym zadaniem służb operacyjnych 
jest sporządzenie analizy ryzyka. Odpowiednia praca służb kryminalnych musi 
prowadzić do wyeliminowania potencjalnego zagrożenia w zarodku. Wymienione 
służby muszą mieć wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń np. ustawek kibiców, 
zamachów lub innych działań przestępczych mogących mieć wpływ  
na bezpieczeństwo imprezy. W związku z imprezami masowymi policja ma 
obowiązek przeprowadzić analizę ryzyk, które mogą potencjalnie nastąpić. Analiza 
zagrożeń ma na celu określenie prawdopodobieństwa występowania czynów 
przestępczych i innych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg 
przedsięwzięcia. W związku z powyższym policja, metodami operacyjnymi 
prowadzi rozpoznanie, które ma na celu wskazanie ewentualnych zagrożeń jakie 
mogą wystąpić. W przypadku imprezy podwyższonego ryzyka opracowanie musi 
zawierać charakterystykę imprezy. Analiza musi zawierać wnioski, uwagi  
i informacje dodatkowe, które mają na celu neutralizację zagrożeń. Dokument musi 

                                                           
16 Na podstawie Zarządzenia KGP nr 7 poz. 18 z dnia 01.03.2013 r. w sprawie regulaminu musztry  

w Policji. 



98 
___________________________________________________________________________________ 

 
zawierać działania, jakie zostały podjęte w związku z powziętymi ustaleniami. 
Wszystkie te informacje zbierają służby kryminalne, analizują, a następnie w formie 
syntetycznej piszą opracowanie, które ma na celu pomoc dowodzącemu danym 
zabezpieczeniem w skierowaniu służb w miejsca gdzie mogą wystąpić potencjalne 
niebezpieczeństwa. 

W przypadku imprez masowych, powoływany jest sztab dowodzenia , którego 
celem jest monitorowanie zabezpieczenia, skoordynowanie działań służb oraz 
podejmowania decyzji i wydawanie poleceń. Duże imprezy masowe ze względu  
na znaczną ilość uczestników, jak też możliwych przypadków zagrożenia ładu  
i porządku publicznego wiąże się z koniecznością skierowania dużych oddziałów 
policyjnych. Należy nadmienić, iż cześć imprez posiada stopień podwyższonego 
ryzyka bezpieczeństwa. Kierowanie imprezą masową i użycie pododdziałów policji 
wiąże się z organizacją systemu dowodzenia. W przypadku operacji policji  
o dużym zasięgu terytorialnym o powołaniu sztabu dowodzenia decyduje 
Komendant Główny policji lub też mający kompetencje na terenie danego regionu 
Komendant Wojewódzki Policji. Policja jest instytucją zhierarchizowaną i nie ma  
tu miejsca na dowolność działań. Wszystkie wykonywane działania odbywają się 
na zasadzie poleceń i rozkazów i nie ma tu miejsca na ich interpretację. 

Formy, w jakich stosuje się działania organów policyjnych oraz realizacji 
zadań związanych z mogącymi powstać sytuacjami kryzysowymi, do których  
w szczególności zaliczamy imprezy o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa  
w tym kompetencje dowodzących oraz utworzenia i zadania sztabów dowodzących 
określa zarządzenie nr 213 KGP z 28.02.2007 w sprawie metod i form 
przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadku zagrożenia życia i zdrowia 
ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Dowodzenie stanowi jedną z najistotniejszych form działania, które  
ma zapewnić sprawny przebieg danego przedsięwzięcia. Dowodzenie musi być 
ukierunkowane i ma na celu działanie dowódcy w ramach dostępnych sił 
policyjnych, które ma za zadanie zapewnienie wysokiej mobilności działań oraz 
zdolność sił i środków, która winna się charakteryzować sprawnym 
podejmowaniem decyzji i braniem za te polecenia odpowiedzialności. Charakter 
powyższych działań winien się charakteryzować precyzyjnym rozdziałem sił  
i środków w ramach danego zabezpieczenia oraz kontrolą nad wykonywanymi 
czynnościami przez podległe służby. Skuteczne dowodzenie nie jest możliwe bez 
wypracowania i stosowania zasad dowodzenia. Opracowanych teoretycznie  
to znaczy ustalonych w toku przeprowadzonych czynności operacyjnych,  
a następnie zweryfikowanych w praktyce reguł postępowania, które pozwalają 
określić najbardziej trafny sposób działania dowódców podczas prowadzonych 
działań. Opracowania teoretyczne mają na celu ukazanie tego, co już wiemy,  
np. jaka będzie ilość uczestników, jakimi środkami transportu przybędą  
na imprezę. W zależności od wielkości oraz umiejscowienia danej imprezy można 
wyodrębnić trzy poziomy dowodzenia:17 

                                                           
17 Na podstawie wytycznych nr 3 KGP z dnia 16.06.200 r. w sprawie postępowania policji warunkach 

katastrofy naturalnej i awarii technicznej oraz w czasie zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi 
środowiska, s.18-19. 
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• Podstawowy – na który składa się między innymi: ustalenie rodzaju 

zagrożenia, izolacja terenu, zorganizowanie objazdów, ochrona mienia 
oraz udzielenie pomocy poszkodowanym; 

• Taktyczny – polega w szczególności na ocenie zagrożenia, określeniu 
celu, wyznaczeniu zadań dla osób kierujących przedsięwzięciem, 
koordynacji wykonania zadań, ocenie wielkości sił i środków; 

• Strategiczny – jest to poziom w trakcie którego realizujemy funkcję 
kierowania, koordynowania kontrolowania wobec wszystkich podległych sił 
w celu wykonania określonych zadań. 

Dowodzący w swoich działaniach muszą się kierować przepisami zawartymi  
w ustawie o zmianie ustawy o zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych z dnia 
17.09.2007, w której za główną tezę należy uznać, iż zarządzaniem kryzysowym 
jest działanie publicznych organów administracyjnych polegającym  
na przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym, a w razie ich zaistnienia reagowanie  
i kontrola nad nimi poprzez zaplanowane działania oraz w miarę możliwość 
odtwarzanie uszkodzonej infrastruktury w celu przywrócenia stanu pierwotnego.18 
Przedstawicielem strony rządowej w zakresie działań w sprawie zarządzania 
kryzysowego na terenie województwa jest właściwy wojewoda. Dlatego dowodzący 
w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej w pierwszej kolejności muszą poinformować 
właściwego terenowo wojewodę, który ma obowiązek podjąć działania zmierzające 
do uruchomienia odpowiednich służb w celu usunięcia skutków zagrożeń. 
Działania zespołu zarządzania kryzysowego nie ograniczają się jedynie do imprez 
masowych, lecz innych nieprzewidzianych zdarzeń takich jak pożar, powódź itp.  
W zarządzaniu kryzysowym można wyróżnić cztery fazy:19 

- pierwszą z faz jest zapobieganie zdarzeniom krytycznym, które mają na 
cele eliminowanie lub znaczne ograniczenie prawdopodobieństwa ich 
wystąpienia; 

- drugą z faz jest odpowiednie przygotowanie ilości sił i środków 
adekwatnych do potencjalnego zagrożenia, które pozwolą na efektywne 
działanie w przypadku zdarzeń niebezpiecznych; 

- następną fazą jest reakcja, mająca na celu zahamowanie sytuacji 
kryzysowych, a także w miarę możliwości zminimalizowania występowania 
szkód; 

- ostatnią fazą jest odbudowa, która zmierza do opanowania zagrożenia  
i powrotu do stanu sprzed sytuacji kryzysowej. 

Aby dobrze wypełnić zaplanowane zadanie, należy sporządzić koncepcje oraz 
plany działa ń, określić jaka ilość ludzi i sprzętu jest niezbędna do wykonania 
zabezpieczenia. Dowodzący muszą wiedzieć jakimi środkami sprzętem i liczbą 
policjantów będą dysponować, gdzie będzie odbywać się impreza oraz jakie 
zadania zostaną na nich nałożone. Organizacja służby jest odpowiedzialna  
za przygotowanie planów przedsięwzięć oraz koncepcji działania.  
W przedmiotowych dokumentach muszą znajdować się różne warianty działań 

                                                           
18 Na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. Dz. U. z 2007 roku nr 89  

poz. 590 
19 Na podstawie A Zabłocka-Kluczka, Próba – zeszytu naukowego. Oceny procesu zarządzania 

kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w Polsce WSOWL z 2010 nr 3 
s. 193 i 194 
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umiejscowienie pododdziałów, ilości i rodzaj sprzętu transportu oraz wyposażenia 
jakie muszą posiadać funkcjonariusze. 

Drugą zasadą jest weryfikacja dokonanych ustaleń w terenie, drogach dojazdu  
i na miejscu odbywania się imprezy. Zespół dowodzący musi znać topografię 
miasta i ustalić na żywo możliwe sposoby działania kibiców  
i zapobieganie. W przypadku dużych imprez przeprowadza się rekonesans, który 
ma na celu wizualne sprawdzenie w jaki sposób w przypadku zagrożenia będą 
przebiegać działania służb. Takie sprawdzenie rejonu daję możliwość 
odpowiedniego umiejscowienia służb oraz ustalenie czy przygotowane plany  
są zgodne z aktualną sytuacją. 

W celu pomocy organizacyjnej dla danego przedsięwzięcia stworzono policyjne 
systemy informacyjne, które w znaczny sposób pomagają w kierowaniu podległymi 
służbami poprawiają komfort pracujących, a przy tym poprawiają ich efektywność. 
Wśród wielu systemów informatycznych można wydzielić trzy, które są szczególnie 
przydatne podczas imprez masowych są to systemy prim, smi, swd (Tabela nr 4). 

 
Tabela nr 4:  Systemy informatyczne używane podczas zabezpieczenia imprez 

masowych. 
 

System 
informatyczny 

Charakterystyka  

PRIM (policyjny 
rejestr imprez 
masowych)  

do zadań systemu należy w szczególności gromadzenie  
i systematyzowanie informacji dotyczących imprez, poprawa 
efektywności rozpoznawania zagrożeń, planowanie sił i środków  
do zabezpieczenia umożliwienie wsparcia służb w zakresie analizy 
zdarzeń, które zaistniały, przyspieszenie i zautomatyzowanie 
przepływu danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami policji. 

SMI (system 
meldunków 
informacyjnego) 

jest centralnym zbiorem informacji którego zadaniem jest 
gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych w toku 
wykonywania czynności służbowych przez poszczególnych 
policjantów. 

SWD (system 
wspomagania 
dowodzenia 
policji) 

teleinformatyczny system wspomagający pracę oraz działania 
operacyjne policji. Tworzy jednorodną platformę wspierającą obsługę 
zdarzeń, zgłoszeń oraz koordynację służb porządkowych.20 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie kwartalnika policyjnego wydanego przez 
Centrum Policji w Legionowie nr 1(18)/2012. 

 
Podczas imprezy masowej, najważniejszą rzeczą jest współdziałanie słu żb 

ratunkowych  tj. policji, straży pożarnej, pogotowia, straży miejskiej, służ miejskich 
oraz służb organizatora. Logistyka ma tutaj zastosowanie np. poprzez odpowiednie 
umieszczenie tychże służ, zapewnienie dróg dojazdu oraz systemy łączności. 
Zadaniem dowodzącego jest stały kontakt z innymi służbami ratowniczymi,  
a w przypadku powstałych zagrożeń koordynowanie działań służb działających 
podczas zabezpieczenia. 

                                                           
20 Systemy informatyczne wykorzystywane w policji. Na podstawie kwartalnika policyjnego wydanego 

przez Centrum Policji w Legionowie nr 1(19)/2012 ISSN 1898-1453, s. 46 art. Systemy informatyczne 
wykorzystywane w policji. 
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Imprezy masowe pochłaniają lwią cześć środków ze względu  

na zaangażowanie dużej ilości policjantów i sprzętu. Oczywiście koszty 
poszczególnych imprez są różne. Uwarunkowane to jest w szczególności ilością 
potencjalnych uczestników oraz zagrożeniami charakteryzującymi daną imprezę. 
W roku 2012 na terenie całego kraju odbyło się 7118 imprez masowych, w których 
policja prowadziła bezpośrednio działania zabezpieczająco ochronne. W związku  
z zabezpieczeniem w/w przedsięwzięć do zabezpieczenia skierowano łączne  
458 414 funkcjonariuszy. Największą ilość policjantów tj. 297 920 skierowano  
w ubiegłym roku do zabezpieczenia meczów piłki nożnej, co stanowiło 65% 
skierowanych funkcjonariuszy do zabezpieczenia imprez. W ramach przedsięwzięć 
policyjnych prowadzonych w związku z organizowanymi w 2012 roku imprezami 
masowymi zrealizowano 3 398 zabezpieczeń przejazdów uczestników imprez,  
w których zaangażowano do realizacji tego zadania 48 566 funkcjonariuszy. 
Najwięcej, bo aż 91,2% zabezpieczeń przejazdów uczestników (patroli 
zabezpieczających) wykonano w związku z konwojowaniem kibiców piłkarskich, 
angażując 45 577 policjantów (93,8% ogółu sił kierowanych do działań związanych 
z przejazdami uczestników imprez masowych). Na wykonanie działań związanych 
z przeprowadzaniem imprez masowych w 2012 roku Policja wydała 76 771 577 zł, 
tj. o 35 279 712 zł więcej niż w 2011 roku (41 491 865 zł) – co dało 85% wzrost  
w tej kategorii. Zdecydowanie największe koszty Policja poniosła w związku  
z działaniami na rzecz zabezpieczania meczów piłki nożnej – 48 042 565 zł 
(62,6%). Zabezpieczanie przejazdów uczestników imprez masowych pochłonęło  
w 2012 roku 3 931 165 zł, tj. o 5,8% mniej niż w 2011 roku (4 172 824 zł).21 
Oczywiście można stwierdzić, iż był to okres specyficzny ze względu  
na odbywające się mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W roku 2012 na terenie 
województwa pomorskiego odbyły się 602 imprezy masowe w tym 24  
o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa.22 Przedsięwzięć związanych  
z zabezpieczeniem meczów piłki nożnej było 214. Wszystkie przedsięwzięcia 
zakwalifikowane jako imprezy o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa. 
Zbiorowych zakłóceń prawa było sześć i wszystkie te rozruchy miały miejsce  
w związku z odbywającymi się meczami piłki nożnej. Ekscesów związanych  
z imprezami masowymi było oczywiście dużo więcej, lecz wybryki nie prowadziły 
do zbiorowego zakłócenia porządku. W przypadku przedmiotowych naruszeń 
prawa działania policji prowadzone były w formie interwencji bez angażowania 
dużych sił i środków. Sankcje odnośnie powyższego naruszenia prawa  
są unormowane w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Ilość policjantów 
wykorzystanych do czynności zabezpieczająco ochronnych wyniosła 50 742.  
W głównej mierze ilość funkcjonariuszy została użyta do zabezpieczenia meczów 
piłki nożnej tj. 31 255 co stanowi 61,6% ogólnej liczby użytych sił. W meczach 
podwyższonego ryzyka brało udział 3 937 policjantów. 

                                                           
21 Dane na podstawie raportu o bezpieczeństwie imprez masowych w 2012 opracowanym przez sztab 

policji Komendy Głównej Policji zatwierdzony przez I Zastępcę Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego. 

22 Na podstawie dostępnych danych wewnętrznych KWP Gdańsk – zestawienie imprez masowych  
w województwie pomorskim w roku 2012 r. 
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Należy nadmienić, iż tylko imprezy związane z organizowaniem meczów piłki 

nożnej kwalifikowano jako imprezy o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa.23 
Łączna ilość policjantów zabezpieczająca imprezy masowe to 50 742 w tym: 
• zabezpieczenie meczy piłkarskich 31 255 funkcjonariuszy co stanowi 

61,6% przy 214 meczach; 
• pozostałe imprezy masowe – 19 487 funkcjonariuszy co stanowi 21,4% 

przy 388 imprezach. 
Pomimo prawie dwukrotnie mniejszej ilości meczy piłkarskich niż pozostałych 

imprez masowych to mecze piłkarskie wymagały zaangażowania 61,6% 
policjantów. Ponadto jak wynika z przedstawionych danych zbiorowe zakłócenia 
porządku zaistniały wyłącznie podczas imprez związanych z odbywającymi się 
meczami piłki nożnej. 

 
Podsumowanie 
Głównym zadaniem służb porządkowych jest ochrona życia i zdrowia ludzi 

przed bezprawnymi zamachami, poprzez zapewnienie porządku publicznego oraz 
koordynację i organizację przedsięwzięć polegających na kierowaniu działaniami 
policyjnymi. Szczególnym rodzajem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie imprezy 
masowej. 

Zadaniem służb mundurowych podczas imprezy masowej jest zapewnienie 
bezpieczeństwa w rejonie odbywania się imprezy, koordynacja ruchu kołowego  
i pieszego, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drogach dojazdu i powrotu 
uczestników imprezy masowej tj. na dworcach, lotniskach, trasach przejazdu. 
Działania Policji polegają w szczególności na transporcie policjantów, koordynacji 
ruchu na drogach, konwojowaniu uczestników w środkach komunikacji miejskiej, 
planowaniu, organizowaniu łączności i przedsięwzięć o charakterze 
organizacyjnym itp. W celu realizacji nałożonych zadań policjanci są wyposażeni  
w sprzęt ochrony osobistej, odpowiednie uzbrojenie, jak też specjalistyczne 
urządzenia i środki transportu które w znacznym stopniu poprawiają komfort oraz 
efektywność działań Policji. 

Jednym z najważniejszych aspektów sprawnej pracy służ porządkowych jest 
umiejętność kierowania siłami policyjnymi poprzez sprawne dowodzenie 
polegające w szczególności na umiejętnym dyslokowaniu dostępnych sił i środków 
oraz właściwym podejmowaniu decyzji, które powodują, że nie dochodzi  
do sytuacji konfliktowych. 

Ważną rolę odgrywa również wyszkolenie funkcjonariuszy zarówno pod kątem 
sprawności fizycznej, jak też umiejętności działań w szykach i ugrupowaniach 
policyjnych. Szkolenia przygotowujące policjantów do działań prowadzone  
są przez cały rok niezależnie od pory roku oraz pogody. Celem ćwiczeń jest 
utrzymywanie ciągłej gotowości do podjęcia działań. 

Najważniejszą rzeczą w przypadku przygotowań do zabezpieczenia imprezy 
masowej jest odpowiednie rozpoznanie oraz przewidywanie mogących wystąpić 
zagrożeń. Wypracowane procedury i algorytmy działań pomagają przywrócić 
 
                                                           
23 Impreza o podwyższonym ryzku generuje większe koszty, czasami nawet dziesięciokrotnie większe 

niż w przypadku normalnego poziomu bezpieczeństwa związane to jest z potrzebną ilością sił  
i środków do danego zabezpieczenia, a podyktowane jest to w szczególności antagonistycznym 
nastawienie do siebie poszczególnych grup uczestników. 
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porządek w sytuacji zaistnienia zdarzeń kryzysowych. Duży nacisk położony jest 
na przygotowanie psychologiczne policjanta do zaistniałych sytuacji konfliktowych 
oraz prowokacji sił mundurowych. 

Reakcja podpodziałów policyjnych wiąże się ze ścisłym przestrzeganiem 
obowiązującego prawa, które w niektórych sytuacjach krępuje działania służb 
mundurowych. Przed użyciem sił porządkowych, muszą zostać wyczerpane 
wszelkie środki przewidziane obowiązującym prawem. Policja wykorzystuje 
również środki zapobiegawcze oraz korzysta z nabytej na szkoleniach wiedzy 
dotyczącej oddziaływania psychologicznego. Użycie siły w przywracaniu porządku 
jest zawsze ostatecznością i wiąże się z potencjalnymi obrażeniami zarówno  
u agresorów, jak też interweniujących policjantów. W związku z powyższym 
interwencje policyjne muszą mieć charakter efektywny, a nie efektowny. 

Największe koszty jak też uciążliwość dla mieszkańców danego miasta  
na którym odbywa się dane przedsięwzięcie są imprezy związane z odbywającymi 
się meczami piłki nożnej. Rozgrywki piłkarskie generują lwią część kosztów 
ponoszoną przez Policję w stosunku do innego rodzaju zabezpieczania imprez 
masowych. Koszty ponoszone przez policję to w szczególności koszty osobowe  
i sprzętowe. Ma to związek nie tylko z zabezpieczeniem samej imprezy, ale dróg 
dojazdu uczestników czy też jak w przypadku imprez o podwyższonym ryzyku 
sklepów, stacji benzynowych itp., które na trasie odwiedzają kibice, co wiąże się  
z zagrożeniem kradzieżami oraz innymi agresywnymi zachowaniami w stosunku 
do osób postronnych. 

Nie sposób również zgodzić się z tezą wygłaszaną w mediach przez 
rzeczników policyjnych, że zabezpieczenie imprez masowych nie odbywa się 
kosztem bezpieczeństwa mieszkańców. Pomimo, iż w dniu imprezy ilość sił jest 
ogromna co powoduje, iż bezpieczeństwo jest na wysokim poziomie to w dniach 
następnych ilość sił na ulicach miast jest o wiele mniejsza. Powodem tego stanu 
rzeczy jest to, iż policjanci nie mogą generować nadgodzin. W związku  
z powyższym za zabezpieczenie imprezy masowej trzeba udzielić dnia wolnego  
w innym dniu miesiąca. Imprezy masowe powodują, iż mniej policjantów  
w następnych dniach patroluje ulice. Warto podjąć dyskusję na temat partycypacji 
w kosztach organizatorów imprez masowych o charakterze komercyjnym. 
Organizatora nie interesują drogi dojścia oraz zachowanie uczestników przed  
i po imprezie. Nawet w przypadku, gdy zakłócenie ma miejsce na stadionie 
organizator nie jest w stanie przywrócić naruszonego porządku, ponieważ posiada 
za małe siły, które ponadto nie są odpowiednio wyszkolone i przygotowane do 
tłumienia ewentualnych zamieszek. Chęć jak największego zysku sprawia,  
iż organizatorzy zatrudniają tylko tyle służb ochrony, aby wypełnić podstawowe 
wymogi zawarte w Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. Kierownik 
danego obiektu zdaje sobie sprawę, że gdy nie da rady przywrócić porządku 
swoimi siłami to na pisemną prośbę organizatora interweniuje policja. Ponadto 
rozprawy sądowe za naruszenie przepisów prawa, polegające na zakłóceniu 
porządku publicznego i wybrykach chuligańskich powinny być prowadzone w trybie 
przyspieszonym, a kary powinny być natychmiastowe i surowe, aby odstraszać 
potencjalnych agresorów. Niestety ze strony sądów nie widać determinacji  
w zwalczaniu wybryków chuligańskich i skutecznej egzekucji prawa. Mentalność 
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sądów do wymierzania kar w górnym zakresie zagrożenia jest znikoma. 
Stosowane przez sądy środki represji mieszczą się w dolnym przedziale 
zagrożenia karą. Wymierzane kary są bardzo niskie, co tym bardziej rozzuchwala 
potencjalnych sprawców czynów zabronionych. 

 
Streszczenie 
Głównym zadaniem policji jest ochrona życia i zdrowia ludzi, przed 

bezprawnymi działaniami poprzez zapewnienie porządku publicznego oraz 
koordynację i organizację przedsięwzięć przeprowadzanych przez policję. 

Celem tego artykułu jest pokazanie, jak duża ilość zasobów ludzkich  
i środków jest potrzebna, aby wypełnić misję, którą jest ochrona imprez 
publicznych. 

Zadania logistyczne składają się w szczególności z transportu policji, 
koordynacji ruchu drogowego, eskortowania uczestników transportu publicznego, 
planowania, organizowania komunikacji i działania organizacji itp. W celu realizacji 
zadań policjanci wyposażeni są w sprzęt ochrony osobistej, odpowiednie 
wyposażenie, a także specjalistyczny sprzęt i środki transportu, które w znacznym 
stopniu poprawiają komfort i skuteczność Policji. Ze względu na stopień ryzyka  
w realizowanych projektach, duża liczba policjantów, jak i sprzętu 
oddelegowywana jest w tym czasie do patrolowania ulic, celem zapewnienia 
bezpieczeństwa odwiedzającym dane wydarzenie. 

Celem artykułu było pokazanie, jak ogromne wysiłki i zasoby  
są mobilizowane, aby zabezpieczyć imprezę masową o podwyższonym ryzyku 
bezpieczeństwa, co wiąże się z ogromnymi kosztami ponoszonymi przez 
społeczeństwo jako całość. Przedstawiono również zadania poszczególnych 
komórek w organizacji policji i środków technicznych, które są konieczne  
do zabezpieczenia projektu. Omówiono również opcje taktyczne i zagrożenia, jakie 
stwarzają tego typu imprezy 

 
Summary 
The main task of the police is to protect the life and health of people from 

unlawful attacks by ensuring public order and coordination and the organization  
of projects involving conducting the police. A special type of project is to protect  
the public events. The security of mass events is a major logistical challenge for 
the police. 

The purpose of this paper is to show how large amount of manpower and 
resources are needed to fulfill the mission, which is to protect the public events. 

Logistical tasks consist in particular of transport police, traffic coordination, 
escorting participants in public transport, planning, organizing communications and 
activities of an organization etc. In order to fulfill the tasks police officers are 
equipped with personal protective equipment, adequate equipment, as well  
as specialized equipment and means of transport which will greatly improve  
the comfort and efficiency of the Police. Due to the degree of risk in projects 
carried out, a large number of police officers and the hardware is separated from 
patrolling the streets in a given period to ensure the safety of visitors to events. 
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The purpose of this paper is to show how huge efforts and resources are 

mobilized to secure a mass event with a higher safety risk, which involves huge 
costs borne by society as a whole. It also presents the task of individual cells  
in the police organization and technical measures as are necessary to secure  
the project. It also discusses policy options and the risks posed by this type  
of event. 
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Tomasz STANISZEWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ W SFERZE 

LUDZKIEJ CIELESNO ŚCI I SEKSUALNOŚCI 
 
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa rozpatrywane jest w różnych 

kategoriach, znanych i opisywanych w literaturze przedmiotu: pod względem 
podmiotowym, przedmiotowym, funkcjonalnym, celowościowym. Pojęcie to  
w sposób najbardziej ścisły wiąże się z działalnością człowieka – który tego 
bezpieczeństwa oczekuje, ale przede wszystkim je tworzy. W proces ten 
zaangażowani są zarówno pojedynczy ludzie, jak i grupy społeczne, ośrodki 
lokalne, wspólnoty narodowe i te, o charakterze międzypaństwowym. Nie jest to 
stan dany tylko raz i na zawsze, lecz pozostając wartością przemijającą, ulotną, 
pewnym mirażem, wymaga od jednostek ciągłego czuwania. Dlatego tak ważna 
jest dbałość o kondycję polskiej rodziny, umacnianie wśród Polaków poszanowania 
dla narodowych wartości, świadomości polskich interesów, przypominanie  
o konieczności przemiany samego siebie. 

Niejednokrotnie wspominano o licznych zagrożeniach bezpieczeństwa 
wewnętrznego, związanych z działalnością człowieka, który oczekuje pewności 
przetrwania, to bezpieczeństwo kształtuje, lecz także i niszczy. Sferą szczególnie 
wrażliwą na ingerencję jest przestrzeń ludzkiej cielesności. Bardzo łatwo tu  
o naruszenie ustanowionych granic: intymności, delikatności, prywatności  
i godności drugiego. Na co dzień spotkać się można z takimi zjawiskami jak: 
przemoc seksualna, seksoholizm, prostytucja, gwałt, pedofilia, kazirodztwo, 
przestępstwa w sferze seksualnej, zdrada i rozbicie małżeństwa, molestowanie 
seksualne nieletnich, wywieranie wpływu i manipulacja. Jest to znaczna grupa 
osób, poddanych różnego rodzaju nałogom i uzależnieniom, zagrażająca innym. 
Szczególnie we współczesnych czasach nasiliła się skala zjawiska wchodzenia  
w konflikt z prawem wśród osób nieletnich.1 Wskazane wyżej kwestie słusznie 

                                                           
1 Zachowania dewiacyjne lub wykraczające poza normę seksualną mogą występować w środowisku 

podkultur dewiacyjnych, do których należą trzy główne jej formy: 1) Podkultura przestępcza: z reguły 
pojawia się w środowiskach, miejscach, w których są już przestępcy (z różnych grup wiekowych)  
o utrwalonych postawach dewiacyjnych, którzy z kolei stanowią istotny element środowiska, w którym 
żyją. Ich normy i wzory zachowań w sposób ewidentny odciskają swoje piętno w otoczeniu. W sytuacji 
pojawienia się tam jednostki otwartej na dewiację, w sposób łatwy asymiluje się do otoczenia, 
przyswaja wzory, normy i zasady obowiązujące w tym świecie. Jeśli chodzi o ludzi młodych, wiąże się 
to z procesem modelowania i odwzorowywania przez nich przykładów. Wchodzą więc w nowe role. 
Wejście do podkultury przestępczej wiąże się z praktykowaniem w rzemiośle przestępczym. Staje się 
to korzystnym momentem do internalizacji przyjętych wzorów, które w drodze wypełnienia ról stają się 
jednostce bliższe, a w końcu własne. Podkultura taka z reguły cechuje się sformalizowaną  
i zhierarchizowaną strukturą opartą na swoistych obrzędach, tradycji i powinnościach członków. 
Ułatwia to zachowanie dyscypliny, karności, a także nabywanie umiejętności warsztatowych;  
2) Podkultury konfliktowe: pojawiają się na obszarach, gdzie ma miejsce duża ruchliwość społeczna, 
tak pozioma, jak i pionowa, co powoduje trudności w pojawieniu się trwałych związków i więzi 
międzyludzkich oraz w ugruntowaniu się stabilnego systemu norm i wartości: stan taki określa się jako 
stan względnej dezorganizacji społecznej. Stan ten, odczytywany przez młodzież jako przejściowy, 
nieostry i niestabilny, wywołuje w niej poczucie napięcia, zagrożenia, które przechodzi w zachowanie 
agresywne, z reguły skierowane na zewnątrz. Społeczność, w której występuje stan względnej 
dezorganizacji społecznej, nie potrafi zabezpieczyć młodzieży legalnych ścieżek osiągnięcia sukcesu, 
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wywołują niepokój społeczny i obawy o przyszłość. Różnego rodzaju dewiacje  
są postrzegane w życiu społecznym jako określone zachowania poszczególnych 
osób lub ludzkich zbiorowości, które mają swoją specyfikę i mogą się przejawiać 
między innymi w: gwałceniu obowiązujących w danym systemie społecznym norm 
moralnych, prawnych, lub też przyjętych zasad współżycia; w stanach 
psychopatologicznych lub charakteropatycznych związanych np. z zaburzeniami 
osobowości, będących następstwem organicznych zmian w nerwowym układzie 
ośrodkowym; w sposobach bycia, świadczących o statystycznej anormalności 
danego człowieka – wskazujących na taką jego nienormalność, która odbiega  
od pewnych przeciętnych sposobów bycia ludzi danej kategorii społecznej oraz  
w takich warunkach życia danego człowieka, które łączą się z jego niską społeczną 
oceną ze względu na to, że jest np. upośledzony pod względem fizycznym lub 
psychicznym, ma hańbiącą przeszłość (np. kryminalną). 

Wśród przyczyn tych destrukcyjnych tendencji należy wskazać: kryzys rodziny 
i relacji międzyludzkich,2 postępującą laicyzację i ateizację, wyśmiewanie  
i lekceważenie duchowego dziedzictwa, pogardę dla tradycji, odtrącenie wzorów 
osobowych, zanik poczucia tego, co dobre i złe, relatywizację odniesienia  
do świata wartości, promowanie hedonizmu, egoistycznego współzawodnictwa. 
Czynnikiem wzmacniającym jest postępujący „wyścig szczurów”, kultura 
informacyjno-globalizacyjna, niektóre przejawy demokracji liberalnej, tworzenie 
alternatywnych form życia rodzinnego. 

Przedmiotem rozważań autora jest zagadnienie bezpieczeństwa 
wewnętrznego Polski w kontekście zagrożeń w sferze ludzkiej cielesności  
i seksualności – od próby opisu zjawiska samego bezpieczeństwa w zestawieniu  
z tymi zagrożeniami, poprzez analizę zachowań dewiacyjnych na tle zjawiska 
podkultury. Ważną częścią refleksji jest spojrzenie na destrukcyjne tendencje  
w społeczeństwie i ich wpływ na powstawanie patologii i dewiacji, a także  
na pojęcie normy seksualnej i jej wyznaczników oraz sposobów jej naruszania.  
W dalszej części – pojawia się pytanie o najważniejsze przyczyny powstawania 
zaburzeń seksualnych oraz ich związek ze sferą psychologii i psychiatrii, oraz jakie 
są najważniejsze postaci tych zaburzeń: odmienności seksualne, sfera tożsamości 
płciowej, wykorzystywanie seksualne oraz rozmaite dysfunkcje. Prowadzi to  
do wskazania kazirodztwa jako szczególnej formy wykorzystywania seksualnego, 
pedofilii – skrajnej formy patologii w relacji wobec dzieci i młodzieży oraz przemocy 

                                                                                                                                                    
rozwoju karier życiowych i awansu społecznego. Jednocześnie w społeczności tej nie ma możliwości 
ugruntowania się podkultur przestępczych, nie ma zatem szansy na wykorzystanie patologicznych 
ścieżek „awansu”. Młodzi ludzie stają wobec dwustronnych blokad, gdyż ani zachowanie legalne, ani 
przestępcze – nie są możliwe. Dlatego też zmuszeni są do szukania jeszcze innych sposobów, 
zapewniających awans społeczny – pojawiają się wówczas zachowania agresywne, siłowe, 
stanowiące wymyślone kryterium osiągniętego awansu; 3) Podkultury wycofania: nakładają się  
tu dwie dominujące cechy życia społecznego: przywoływany wcześniej stan względnej dezorganizacji 
społecznej oraz zaburzenia jednostkowych relacji z otoczeniem. 

2 Warto wspomnieć w tym miejscu o pewnych zasadniczych tendencjach określających zmiany, jakie 
zaszły w stosunkach pomiędzy płcią męską i żeńską oraz w strukturze rodziny: 1) Wzrost udziału 
kobiet w rynku pracy, także tych posiadających małe dzieci; 2) Procentowy wzrost grupy mężczyzn 
nieobecnych w wychowaniu i w życiu swoich dzieci; 3) Większy udział ojców w obowiązkach 
domowych i wychowaniu dzieci, jeśli członkowie rodziny mieszkają razem; 4) Spadek liczby 
zawieranych małżeństw; 5) Wzrost liczby związków nieformalnych; 6) Wzrost liczby rodzin niepełnych 
oraz rodzin ponownie założonych z jednym lub większą liczbą dzieci z poprzednich związków,  
ze wszelkimi tego konsekwencjami; 7) Wzrost urodzeń dzieci pozamałżeńskich. 
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jako poważnego niebezpieczeństwa dla samego człowieka. W podsumowaniu 
opracowania istotnym punktem jest przedstawienie sytuacji społecznej i życiowej 
ofiar przemocy seksualnej oraz krótkotrwałych i długookresowych następstw 
doznawania wykorzystywania przez niewinne ofiary – z uwzględnieniem cech 
psychopatycznych sprawcy. W zakończeniu artykułu ukazano wybrane działania 
interwencyjne w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa w sferze ludzkiej cielesności – 
oraz rodzinę i proces wychowania młodych ludzi przez miłość i szacunek dla 
wartości jako element konieczny zapobiegania zaburzeniom we wspomnianych 
wyżej wymiarach. 

Nieuporządkowana sfera ludzkiej cielesności i seksualności zawsze była 
związana z tematem bezpieczeństwa wewnętrznego, stanowiąc wraz ze 
zjawiskami z nią powiązanymi poważne jego zagrożenie. Dotyczy to także ludzi 
młodych i dzieci, już od wczesnych lat narażonych na zaniedbania ze strony 
rodziców i wychowawców, a także polskiej szkoły, nie radzącej sobie z narastającą 
agresją, brakiem wychowania i poszanowania dla obowiązujących norm. Jednym  
z licznych przykładów jest tu język wypowiedzi – wulgarny, ograniczony i ubogi. 
Jak pisał o tym L. Wittgenstein, słownictwo i mowa są obrazem bogactwa lub 
ubóstwa wewnętrznego osoby, tym językiem się posługującej. 

Norma seksualna i granica jej przekraczania niezmiennie związana jest  
ze sferą rozwoju i psychiki człowieka. Powstaje w tym miejscu ważne pytanie: który 
element w rozwoju seksualnym powinien być poddany regulacji, jak daleko 
powinna ona sięgać i jakimi kryteriami należy się posługiwać, dokonując ocen,  
a następnie podporządkowując im zabiegi socjalizacyjne? Ujawnia się to  
w procesie tworzenia norm, pozwalających odróżnić sferę szeroko pojętego 
zdrowia od szeroko pojmowanej patologii.3 Dalej: bierze się pod uwagę sferę 
biologiczną, poszczególne okresy rozwojowe w życiu człowieka. W związku z tym 
inaczej kształtować się powinny kryteria, odnoszące się do ustabilizowanego 
poziomu funkcjonowania, typowego dla okresu dorosłości, w inny sposób zaś – 
kryteria, określające granice zdrowia dzieci i młodzieży.4 Aktywność seksualna 
nieletniego5 mieści się w wyznaczonej normie, jeżeli: 

 
 

                                                           
3 Sferę patologii społecznej wyznaczają określone kryteria, takie jak: a) niebezpieczeństwo społeczne 

zjawiska (indywidualnego, grupowego, instytucjonalnego); b) kryterium obiektywności, dające się 
scharakteryzować w języku socjologii jako dysfunkcjonalne; c) kryterium, według którego 
obiektywnemu niebezpieczeństwu społecznemu towarzyszy subiektywny jego wyznacznik, a więc 
ocena, odpowiadająca jakiejś postaci społecznej kontroli. 

4 Intensywne przemiany, dokonujące się w okresach poprzedzających dorosłość, niedojrzałość struktur 
psychicznych oraz zależność od opiekunów wymagają – by inny – niż w przypadku dorosłych – 
obszar zjawisk i zachowań – uznać za mieszczący się w normie. 

5 Seksualność jest integralną cechą ludzkiej tożsamości. Towarzyszy ona i podlega zmianom przez całe 
życie. To całkiem naturalne, że dzieci i młodzież pokazują swoją seksualność. Zdrowe zachowania 
seksualne mogą się przejawiać na różne sposoby – np. w zabawie czy w relacjach z innymi. To, jak 
wyrażana jest seksualność, zależy od etapu rozwoju dziecka. Seksualność nie ogranicza się tylko  
do czynności o charakterze cielesnym. Przejawia się ona także w wypowiedziach dziecka, jego 
pytaniach, zainteresowaniach i ciekawości. Jest również wyrażana przez dotyk. Może przybierać 
formę zachowań ryzykownych. Zadaniem dorosłych jest zapewnienie wsparcia i ochrony dzieciom, 
przejawiającym zachowania seksualne, które narażają je na niebezpieczeństwo lub wyrządzają 
krzywdę innym. Ryzyko doświadczenia krzywdzących zachowań seksualnych i ich przejawiania 
wzrasta m.in. gdy młodych ludzi dotyka niepełnosprawność, np. intelektualna, gdy doświadczyli już 
wcześniej skrzywdzenia, albo innych zdarzeń, zakłócających przebieg rozwoju i socjalizacji. 
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a) nie utrudnia realizacji zadań rozwojowych, przewidzianych dla tego okresu; 
b) mieści się w repertuarze zachowań seksualnych, charakterystycznych dla 

danego wieku; 
c) dokonuje się pomiędzy osobami, będącymi w zbliżonym wieku; 
d) oparta jest na zasadzie dobrowolności; 
e) prowadzi do realizacji celów seksualnych; 
f) nie narusza zdrowia; 
g) nie narusza w sposób rażący przyjętego porządku społecznego. 
Umiejętność rozpoznawania charakteru zachowań seksualnych dzieci  

i młodzieży oraz odpowiedniego na nie reagowania pomaga dorosłym chronić 
nieletnich przed skrzywdzeniem lub demoralizacją. Zachowanie seksualne 
przekraczają dozwoloną granicę6 lub są destrukcyjne wówczas, gdy: są nadmierne, 
kompulsywne, przymusowe, związane z użyciem siły, poniżające lub 
zastraszające; są utrzymywane w tajemnicy, manipulacyjne, podstępne albo 
związane z przekupstwem; są nieadekwatne do wieku i etapu rozwoju dziecka; 
występują pomiędzy dziećmi, które istotnie się różnią pod względem wieku i siły 
fizycznej. Zachowanie dziecka jest z reguły odzwierciedleniem całej grupy 
niespełnionych potrzeb i oczekiwań. Właściwa reakcja na niepokojące, 
niebezpieczne lub krzywdzące zachowania dzieci może wymagać zastosowania 
różnorodnych strategii.7 Istotne jest również uwzględnienie oczekiwań osób, które 
mają wpływ na życie młodych ludzi, zwłaszcza członków rodziny lub opiekunów. 

W piśmiennictwie medycznym wskazuje się trzy grupy przyczyn, będących 
powodem powstawania zaburzeń seksualnych. Do pierwszej z nich, czyli 
czynników organicznych, zalicza się: dietę, leki, alkohol, nikotynizm, narkotyki, 
przebyte choroby. W grupie czynników psychogennych znajdują się: 

a) czynniki rozwojowe: nieudane małżeństwo, rywalizacja w rodzinie, 
urazowe doświadczenia o seksualnym charakterze z okresu wczesnego 
dzieciństwa, brak więzi uczuciowej w rodzinie, brak akceptacji płci; 

                                                           
6 Jakie mogą być najważniejsze przyczyny problemów, związanych z nienormalnym zachowaniem 

dziecka w sferze seksualnej? Należą do nich: brak wiedzy na temat seksualności, znudzenie albo 
osamotnienie, ciekawość, ekscytacja seksualnością, brak umiejętności społecznych, problemy 
zdrowotne, konflikty w relacjach z dorosłymi i/lub rówieśnikami, dezorientacja w kwestii seksualności, 
brak reguł wychowawczych i konsekwencji w otoczeniu dziecka, brak wiedzy na temat zagrożeń, 
związanych z danym zachowaniem; obserwacja czynności seksualnych i kontakt z treściami o tej 
tematyce, brak nadzoru i opieki ze strony osób dorosłych, doświadczanie przemocy fizycznej, 
emocjonalnej lub seksualnej albo zaniedbywania; brak spójności zasad w różnych środowiskach, 
nieprawidłowe relacje w rodzinie. 

7 Aby przeciwstawić się niedozwolonym zachowaniom seksualnym młodych, reagując na ich potrzeby 
rozwojowe powinno się: przekazywać rzetelną wiedzę na temat seksualności, rozwijać u dziecka 
umiejętności społeczne, wspierać zdrowe przyjaźnie i związki, uczyć dziecko o prywatności, 
ustanowić jasne reguły i je przestrzegać, zapewnić spójność reguł w różnych środowiskach 
funkcjonowania dziecka, zwiększyć nadzór w sytuacjach podwyższonego ryzyka, monitorować 
zachowania i zapewnić wsparcie, zapewnić szczególną ochronę dzieciom, które doświadczyły 
wykorzystywania seksualnego; zadbać o to, by dziecko nie przebywało w towarzystwie osób, 
stosujących przemoc rówieśniczą lub przejawiają niepokojące zachowania seksualne; ochraniać 
dziecko przed sytuacjami, w których można podejrzewać podwyższone ryzyko krzywdzenia, 
wykorzystywania, przemocy lub zaniedbywania; sprawdzać, czy u dziecka nie występują infekcje lub 
urazy, w razie potrzeby zapewnić mu pomoc medyczną; przekazywać informacje lub udzielać 
wsparcia członkom rodziny, opiekunom i profesjonalistom; zapewnić dziecku poradnictwo lub terapię; 
jeśli jest taka konieczność, zawiadomić odpowiednie służby o zagrożeniu bezpieczeństwa dziecka. 
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b) czynniki osobowościowe: rygoryzm, zaburzenia identyfikacji z płcią, ukryty 

homoseksualizm, lęki, zahamowania w reakcjach z drugą płcią, 
niedojrzałość uczuciowa, negatywne i urazowe pierwsze związki 
heteroseksualne; 

c) czynniki partnerskie: niska kultura współżycia seksualnego, walka  
o dominację, rywalizacja, agresja, zdrady, znudzenie osobą partnera, 
ujawnienie nadmiernych wymagań i oczekiwań, niedobór seksualny. 

W trzeciej grupie, przesłanek społeczno-kulturowych wymienia się: rygoryzm 
religijny, dewocję, mity i stereotypy normalności i nienormalności, „stereotyp 
zdobywczego mężczyzny i uległej kobiety”. 

Zagrożenia, związane ze sferą ludzkiej cielesności powiązane są  
ze zjawiskiem zaburzeń psychicznych, coraz częściej występujących, szczególnie 
w kontekście ludzi młodych, najbardziej narażonych na zagubienie w chaosie 
codzienności. Przyczynia się do tego brak wzorców osobowych i autorytetów, 
wspominany nieraz kryzys wartości, utrata wiary w wyższy sens, zastąpiona 
fascynacją tym, co mierne i niewartościowe. Pod pojęciem zaburzenia 
psychicznego należy rozumieć klinicznie znaczący syndrom bądź wzorzec 
behawioralny lub psychologiczny, który obserwujemy u danej jednostki i który  
ma związek z odczuwanym w danym momencie cierpieniem (bolesnym 
symptomem) lub upośledzeniem (zakłóceniem w jednej bądź więcej niż w jednej 
sferze funkcjonowania), lub ze znacznie zwiększonym ryzykiem poniesienia 
śmierci, odczuwania bólu, upośledzenia czy poważnego ograniczenia swobody 
działania. Dodatkowo ów syndrom lub wzorzec musi być czymś więcej niż ogólnie 
akceptowaną i usankcjonowaną kulturowo reakcją na konkretne wydarzenie,  
na przykład śmierć ukochanej osoby. Bez względu na jego podstawową przyczynę, 
musi on w danym momencie być przejawem behawioralnej, psychologicznej lub 
biologicznej dysfunkcji występującej u danej osoby. Ani zachowanie dewiacyjne 
(np. polityczne, religijne czy seksualne), ani też konflikty pomiędzy jednostką  
a społeczeństwem nie są zaburzeniami psychicznymi, chyba, że owe dewiacje czy 
konflikty są objawem opisanej powyżej dysfunkcji występującej u danej osoby.8 

Zaburzenie psychiczne jest pewnym stanem, powodującym cierpienie i stanowi 
przejaw dysfunkcji psychicznej, jest uporczywe i zagraża dobru jednostki  
i społeczności ludzkiej, do której ta jednostka należy. Jedną z głównych przyczyn 
tej postępującej tendencji jest kryzys ojcostwa i męskości, o którym wielokrotnie  
w swoich artykułach i wypowiedziach nadmieniali o. Karol Meissner, Jacek 
Pulikowski, Mieczysław Guzewicz czy też ks. Piotr Pawlukiewicz. U źródeł tego 
faktu znajdują się między innymi: procesy industrializacji i urbanizacji,  
co prowadziło m.in. do upadku autorytetu mężczyzny w rodzinie, ruch emancypacji 
kobiet, bunt młodych przeciwko autorytetowi starszych (spowodowany 
podejrzliwością międzypokoleniową i zbyt partnerskimi relacjami), rozwój 
psychoanalizy i sposób interpretowania przez nią roli ojca, rozwój alternatywnych 
form życia rodzinnego, odejście od tradycyjnie rozumianego trwałego ojcostwa,9 
proces przemian w sferze religijnej i duchowej. 

                                                           
8 R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie, 

tom 1, przekład. W. Dietrich i inni. Gdańsk 2003, s. 31 
9 Mężczyzna – ojciec stał się właściwie zbędnym członkiem rodziny. Jest kimś trzecim, kogo żona  

i dzieci tolerują o tyle, o ile regularnie przynosi pieniądze, pracuje, i nie wtrąca się do niczego. Kryzys 
ojcostwa polega nie tylko na nieobecności czy dewaluacji roli ojca w rodzinie, ale również  
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Pośród zaburzeń w sferze cielesności i seksualności wyróżnić można  

3 najważniejsze kategorie zjawisk, do których należą: odmienności seksualne10  
i zaburzenia tożsamości płciowej;11 wykorzystywanie seksualne oraz rozmaite 
dysfunkcje seksualne.12 Każda z tych kategorii przynosi ze sobą inne rodzaje 
niebezpieczeństw, zagrażających wolności i integralności człowieka, burzących 
pozytywne relacje z innymi, rozbijających rodziny, będących zarazem poważnym 
problemem także dla bezpieczeństwa wewnętrznego – poprzez pryzmat jednostki  
i jej zachowania we wspólnocie społeczeństwa. 

                                                                                                                                                    
na niedocenianiu jego obecności. Traktowany zadaniowo, mający problem z definiowaniem własnej 
roli, ojciec postrzega siebie nie jako podmiot, ale przedmiot relacji psycho-społecznych w rodzinie. 
Jego obraz staje się niewyraźny, rozmyty, a odpowiedzialność ograniczona. 

10 Do najbardziej istotnych odmienności seksualnych należą parafilie, czyli uporczywe wzorce zachowań 
seksualnych, w których osiągnięcie pełnej satysfakcji seksualnej uzależnione jest od pojawienia się 
specyficznych przedmiotów, rytuałów czy sytuacji. Jednostka dotknięta parafilią do tego stopnia 
koncentruje swoje potrzeby seksualne na konkretnych przedmiotach lub czynnościach, że często nie 
potrafi bez ich udziału uzyskać stanu zadowolenia. Zdarza się, że osoba o normalnych preferencjach 
seksualnych zostaje mimowolnie wciągnięta w seksualny rytuał osoby z parafilią i dopiero później 
zaczyna zdawać sobie sprawę, że jest tylko narzędziem, uczestnikiem patologicznego spektaklu. 
Wymienia się osiem parafilii specyficznych: fetyszyzm, fetyszyzm transwestycyjny, oglądactwo, 
ekshibicjonizm, sadyzm seksualny, pedofilia i froteryzm (ocieractwo); oraz parafilie nieokreślone, takie 
jak: skautologia telefoniczna czy nekrofilia. 

11 Tożsamość płciowa przejawia się w poczuciu, że jest się mężczyzną bądź kobietą. Jedną  
z istotniejszych przyczyn zaburzeń jest ideologia gender, głosząca fałszywe przekonanie, że płeć nie 
jest czynnikiem uwarunkowanym biologicznie, lecz kulturowo. Dla zaburzenia tożsamości płciowej 
charakterystyczne są: 1) silna i uporczywa identyfikacja z płcią przeciwną – pragnienie zmiany płci lub 
przekonanie, że tak naprawdę jest się osobą płci przeciwnej; 2) dysforia płciowa – uporczywy 
dyskomfort, odczuwany w związku z własną płcią biologiczną lub poczucie nieadekwatności roli, 
wynikającej z danej płci. 
Poczucie tożsamości seksualnej, czyli identyfikacja seksualna, kształtuje się u dziecka powoli,  
w dużej mierze w oparciu o kontakty emocjonalne z rodzicami, a przede wszystkim z rodzicem tej 
samej płci, chociaż nie wyłącznie z nim. Poczucie tożsamości seksualnej nie zawsze rozwija się  
w sposób harmonijny i pełny. U mężczyzn np. często spotyka się zaburzenia tożsamości seksualnej, 
uzewnętrzniające się w pragnieniach przejęcia roli żeńskiej zarówno w seksie, jak i w ogóle w życiu, 
bycia obiektem opieki i zainteresowania, bierności i uległości w seksie, zamiast aktywności. 
Zaburzenia identyfikacji seksualnej u mężczyzny i pragnienie bycia kobietą często wiąże się  
z niepełnym rozwojem ogólnym, potrzebą miłości, z pragnieniem bycia karmionym i uzyskiwania 
opieki na tej podstawie. Jeśli dorastający chłopiec nie wyrasta z tego typu pragnień, a pragnienia  
te ulegają jedynie stłumieniu, pojawia się u niego zazdrość o rolę żeńską jako rolę, która wydaje  
mu się uprzywilejowana. Jeśli chodzi o kobiety, to zaburzenia identyfikacji seksualnej oraz 
identyfikacja częściowa z płcią odmienną wiąże się ze spostrzeganiem różnicy między płciami oraz 
faktem traktowania kobiety jako osoby społecznie upośledzonej i uciemiężonej (K. Imieliński, 
Człowiek i seks, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. Warszawa 1986, s. 280-281) 

12 Dysfunkcja seksualna polega na upośledzeniu dążenia do zaspokojenia seksualnego lub zaburzeniu 
zdolności jego osiągnięcia i może być przyczyną wystąpienia zachowań patologicznych, będących 
zagrożeniem dla osoby, a w skali społecznej – także dla bezpieczeństwa innych. U człowieka 
wyróżnia się cztery fazy reakcji seksualnej: fazę pożądania, podniecenia, orgazm i fazę odprężenia. 
Dysfunkcje mogą dotyczyć każdej z pierwszych trzech faz. W hipoaktywnym zaburzeniu pożądania 
seksualnego, na które cierpią zarówno kobiety, jak i mężczyźni, odczuwa się niewielkie 
zainteresowanie seksem, bądź nie przejawia się go w ogóle. W skrajnych przypadkach rozwija się 
awersja seksualna – silna niechęć do kontaktów seksualnych. Do dysfunkcji, związanych z fazą 
podniecenia, należą: zaburzenie erekcji u mężczyzn oraz zaburzenie podniecenia u kobiet. 
Zaburzenie erekcji może mieć podłoże fizjologiczne albo psychologiczne, może też być wywołane 
przez oba rodzaje czynników. Dysfunkcje orgazmu to: przedwczesny wytrysk oraz zaburzenie 
orgazmu u mężczyzn (opóźniony wytrysk) i anorgazmia u kobiet. Kolejne dwa rodzaje zaburzeń są 
związane z bolesnym stosunkiem seksualnym: pochwica, występująca u kobiet i dyspareunia 
(bolesny stosunek), który zdarza się u kobiet i z rzadka u mężczyzn. 
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Wykorzystywanie seksualne, jako jedna z najgroźniejszych patologii w sferze 

ludzkiej cielesności to kontakt seksualny, wymuszony za pomocą siły fizycznej lub 
presji psychicznej. Następuje również wtedy, gdy jedna ze stron (np. dziecko) nie 
ma zdolności do świadomego wyrażenia zgody na taki kontakt. Wykorzystywanie 
seksualne obejmuje pedofilię,13 gwałt14 i kazirodztwo.15 

Około 75% przypadków kazirodczych dotyczy stosunków między ojcem  
i córką, około 18% to stosunki między bratem i siostrą, najmniej jest stosunków 
seksualnych matki i syna.16 Wyróżnić można następujące fazy powstawania  
i przebiegu związków kazirodczych: 

a) ukrywanie związku, powstaje relacja sprawca – dziecko, która izoluje ofiarę 
z kontaktów z innymi członkami rodziny, rodzi świadomość koniecznej do 
skrywania tajemnicy i poczucie winy; 

b) bezradność, wynikającą z uzależnienia dziecka od sprawcy, zastraszenia, 
uczucia niezdolności do sprzeciwu lub unikania relacji kazirodczej; 

c) przystosowanie jako obronna lub akceptująca forma reakcji dziecka; 
d) konflikt, protest powstający w wyniku załamania się mechanizmów 

obronnych, buntu wobec uzależnienia lub znudzenia sytuacją;  
e) wycofanie się, prowadzące do zerwania związku kazirodczego. Ofiara 

czyni to w różny sposób: uciekając z domu, wyprowadzając się, ujawniając 

                                                           
13 Pedofilia to parafilia, w której preferowanym lub wyłącznym partnerem seksualnym osoby dorosłej jest 

dziecko przed okresem pokwitania. Chociaż u pedofilów stwierdza się nieprawidłowe wzorce 
podniecenia seksualnego, mogą oni w pewnych okolicznościach reagować pobudzeniem również  
na osoby dorosłe. Motywacją pedofilów często bywa pragnienie władzy i dominacji nad drugą osobą. 
Jednym z najpowszechniej spotykanych typów sprawcy jest mężczyzna, nie radzący sobie z relacjami 
interpersonalnymi, który dopiero w kontaktach z dzieckiem zyskuje poczucie kontroli. 

14 Gwałt oznacza kontakt seksualny, wymuszony przemocą bądź groźbą jej użycia. Gwałt, nawet  
w najmniej drastycznej postaci, jest brutalnym naruszeniem integralności i intymności drugiej osoby, 
atakiem na podstawy jej tożsamości. Jego sprawcy zasługują na surowsze traktowanie, ofiarom 
należy się więcej współczucia, pomocy i zrozumienia niż oferuje im społeczeństwo. Dużo w polskim 
społeczeństwie zostało do zrobienia w celu zapewnienia pomocy ofiarom gwałtu, które często są 
doświadczane przez zespół stresu pourazowego. 

15 Kulturowy zakaz, dotyczący seksualnych relacji między członkami rodziny, na przykład bratem  
i siostrą, lub rodzicem i dzieckiem, znany jest jako kazirodztwo. Zmiany, które zachodzą obecnie  
w tradycyjnej strukturze rodziny – coraz częściej obejmuje ona ojczymów lub macochy oraz 
pasierbów czy pasierbice – skłoniły niektórych badaczy do rozszerzenia pojęcia kazirodztwa  
na stosunki pomiędzy osobami, pozostającymi w związkach prawnych. Istnieją również zachowania, 
określane jako kazirodztwo psychologiczne, jego ofiary doświadczyły zamachu na swoje poczucie 
intymności i bezpieczeństwa. Zalicza się tu podglądanie dziecka, gdy się kąpie lub ubiera, czynienie 
wobec dziecka seksualnych uwag. Mimo, że żadne z tych zachowań nie zawiera się w dosłownej 
definicji kazirodztwa, ofiary często cierpią z powodu tych samych psychologicznych symptomów,  
co prawdziwe ofiary kazirodztwa. 

16 Związki kazirodcze mogą zostać sklasyfikowane w następujący sposób: a) kazirodztwo sytuacyjne – 
np. kontakty seksualne między rodzeństwem sypiającym w tym samym łóżku; b) kazirodztwo 
psychopatologiczne – dotyczy osób, ujawniających różnego rodzaju zaburzenia psychiczne;  
c) kazirodztwo wiążące się z pedofilią; d) kazirodztwo homoseksualne; e) kazirodztwo, związane  
z patologią życia rodzinnego – ten typ należy do najczęściej spotykanych. Jak wspomniano wyżej, do 
najczęstszych przestępstw kazirodczych zalicza się stosunki ojca z córką. Wyróżnić można 3 główne 
typy kazirodcy: a) ojciec, który na skutek różnych sytuacji losowych (np. śmierć żony) zostaje nagle 
pozbawiony zaspokajania popędu płciowego z żoną, z którą współżył jako jedyną; b) ojciec pedofilny, 
który szuka zaspokojenia seksualnego z młodymi dziewczynkami, swoje zachowania koncentruje  
na córce, ponieważ jest najbardziej dostępna; c) ojciec – niewybredny psychopata, dąży do 
zaspokojenia seksualnego przy każdej okazji. Jest mu obojętne, czy partnerką jest osoba dorosła czy 
mała dziewczynka. Szuka zaspokojenia zarówno poza domem, jak i w domu. 
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fakt nadużycia seksualnego, szukając pomocy w organach ścigania lub 
innych instytucjach. 

Pedofilia, jak wspomniano wyżej, jest jedną z najbardziej niebezpiecznych 
patologii, zagrażających bezpieczeństwu młodego człowieka, a także 
bezpieczeństwu wewnętrznemu. Wyróżnia się podział pedofilów17 na podgrupy,  
w zależności od wieku dzieci, które są przedmiotem ich seksualnego 
zainteresowania – np. dzieci w wieku dojrzewania (od 13 do 16 roku życia) – 
hebofilia (dotyczy dziewczynek) i ebofilia (dotyczy chłopców). Na określenie 
seksualnego zainteresowania dziećmi poniżej 5 roku życia używa się terminu 
infantofilia. 

Zjawisko pedofilii bywa także klasyfikowane ze względu na wykorzystywanie 
lub brak wykorzystywania techniki komputerowej i pornografii dziecięcej w celu 
angażowania dziecka w aktywność seksualną. W tym kontekście można wyróżnić 
kilka kategorii zachowań o znamionach pedofilii: 

a) stalkerzy – początkowo kontaktują się z dziećmi za pomocą Internetu,  
a następnie usiłują nawiązać bezpośredni kontakt fizyczny; 

b) krążący po czatach – używają Internetu w celu nawiązywania kontaktu 
elektronicznego i poprzez prowadzenie rozmów za pośrednictwem czatu 
uzyskują satysfakcję seksualną, bez nawiązywania kontaktu fizycznego; 

c) masturbujący się – używają Internetu w celu oglądania pornografii 
dziecięcej; 

d) pośrednicy – komunikują się z innymi pedofilami w celu wymiany 
informacji, pornografii dziecięcej lub kontaktów do konkretnych dzieci; 

e) postać mieszana – stanowi kombinację wymienionych powyżej. 
Jedną z najpoważniejszych form patologii w sferze cielesności, będącej 

zarazem bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego, są 
zjawiska przemocy seksualnej.18 Jest to każdy akt o charakterze seksualnym, 
dokonany przez sprawcę wbrew czyjejś woli lub gdy wyrażenie zgody na kontakt 
seksualny przez ofiarę było niemożliwe ze względu na jej wiek, chorobę, czy wpływ 
środków, zmieniających świadomość. Sposobem doprowadzenia do zdarzenia 
może być bezpośrednie użycie siły fizycznej, presja psychiczna wywierana  

                                                           
17 Osoby z rozpoznaniem pedofilii przejawiają całe spektrum zróżnicowanych zachowań seksualnych 

wobec dzieci. Na aktywność tę składają się: eksponowanie dzieciom swoich narządów płciowych 
(ekshibicjonizm), rozbieranie dzieci, podpatrywanie nagich dzieci, masturbowanie się w obecności 
dzieci, aż do bardziej drastycznych form kontaktu, tj. pocieranie swoich genitaliów o ciało dziecka 
(ocieractwo), pieszczoty wobec dziecka, angażowanie dziecka w seks oralny czy też penetracja ust, 
odbytu lub pochwy dziecka. Pedofile statystycznie 2,5 razy częściej podejmują kontakty fizyczne  
z dziećmi niż tylko akty ekshibicjonistyczne lub podpatrywanie nagich dzieci. Jeśli chodzi o kontakty 
fizyczne, to pedofile częściej podejmują pieszczoty wobec dzieci lub manipulacje w zakresie 
narządów płciowych niż pełny stosunek seksualny. Wyjątek stanowią sytuacje kazirodczych 
stosunków pedofilnych lub tych rodzajów pedofilii, kiedy sprawcy wybierają dzieci starsze lub w wieku 
dorastania. 

18 Należą do nich między innymi: 1) Zdarzenia bez kontaktu fizycznego między ofiarą i sprawcą, takie 
jak: a) wulgarne żarty i komentarze; b) zmuszanie do oglądania pornografii; c) podglądanie;  
d) zmuszanie do oglądania aktywności seksualnej innych osób; 2) Zdarzenia angażujące dotyk:  
a) dotykanie, całowanie; b) dotykanie genitaliów ofiary; c) zmuszanie ofiary do dotykania genitaliów 
sprawcy; 3) Próby wymuszenia lub wymuszenie stosunku seksualnego: a) próby wymuszenia 
stosunku waginalnego, oralnego, analnego; b) wymuszenie stosunku seksualnego waginalnego, 
oralnego, analnego. 
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na ofiarę (np. groźby) lub podstęp (np. podanie alkoholu, leków).19 

Prawdopodobieństwo stosowania przemocy może być podwyższone poprzez 
nadużywanie alkoholu, nierzadko przez oboje partnerów; złe relacje pomiędzy 
małżonkami; wyroki i kary więzienne sprawców; agresywne wzorce zachowania 
(zarówno sprawca, jak i ofiara często byli ofiarami przemocy w dzieciństwie). 
Kobiety jako ofiary partnerskiej relacji przemocy mają niskie poczucie własnej 
wartości, w rezultacie wielokrotnego powtarzania im, że są głupie, niekompetentne 
lub w inny sposób niewydolne; odczuwają brak kontroli nad własnym życiem i brak 
wiary we własną zdolność podjęcia jakichkolwiek istotnych działań dla poprawienia 
swojego małżeństwa. Zdarza się, że mają własną historię doświadczeń bycia 
maltretowaną (która skłania je do zaakceptowania roli ofiary) lub bycia świadkiem 
maltretowania matki i akceptowania tego faktu jako typowego losu kobiety. 
Wstydzą się do tego stopnia, że ukrywają obrażenia fizyczne i zranienia 
psychiczne, izolują się społecznie i emocjonalnie. W konsekwencji – są 
pozbawione zasobów osobowościowych, edukacyjnych i finansowych, które 
pozwoliłyby im na wyrwanie się z istniejącej sytuacji. Są niezwykle zależne – 
zgadzają się na obelgi i ciężkie obrażenia, byle tylko ich potrzeby były 
zaspokajane. Mają czasem wyidealizowane wyobrażenie o tym, czy powinien być 
związek, i łudzą się, że są w stanie w pewien sposób „naprawić” lub „zmienić” 
mężczyznę. Nie posiadają w pewnych sytuacjach umiejętności komunikowania się, 
szczególnie w zakresie upominania się o swoje prawa i uczucia. Przestrzegają 
stereotypowych ról dla płci i czują się winne, gdy lekceważą reguły sztywnego 
systemu patriarchalnego. Nie potrafią odróżnić seksu od miłości i wierzą, że miłość 
przejawia się w intensywnym związku seksualnym. 

Zbyt luźne granice w wychowaniu, wyznaczające zasady współżycia 
seksualnego, brak kontroli i dostatecznej uwagi ze strony rodziców, mogą stanowić 
czynnik ryzyka dla występowania przemocy seksualnej.20 Brak wiedzy o nowo 
poznanej osobie i zbyt szybkie podjęcie decyzji o rozpoczęciu współżycia 
seksualnego mogą sprzyjać utrwaleniu postawy, w której sfera więzi emocjonalnej 
z partnerem i sfera odczuć fizycznych są całkowicie oddzielone. Rosnąca liczba 
partnerów seksualnych może łączyć się z częstszymi okazjami do napotkania 
osób, które mogą posuwać się w swych zachowaniach seksualnych do stosowania 
przemocy. Gwałt i wszelkie inne formy nadużyć seksualnych w gruncie rzeczy nie 
są aktami seksualnymi, wyrazem seksualności, lecz aktami agresji, przemocy, 

                                                           
19 Działania sprawcy cechuje chęć szybkiego osiągnięcia satysfakcji seksualnej kosztem ofiary,  

z pominięciem jej potrzeb i prawa odmowy uczestniczenia w nich. Są one zwykle wcześniej 
planowane, mogą mieć charakter utrwalonego nawyku zaspokajania popędu seksualnego z użyciem 
przemocy, są sposobem wyładowania agresji na innej osobie. Powstają na skutek trudności  
z nawiązaniem normalnych (dobrowolnych) kontaktów seksualnych z osobą przeciwnej płci 
(najczęściej) i prowadzeniem życia seksualnego bez potrzeby uciekania się do stosowania przymusu. 
Innym powodem ich wystąpienia jest posiadanie nietypowych i nieakceptowanych społecznie 
preferencji co do obiektu, pozwalającego zaspokoić popęd seksualny (parafilie, które mogą prowadzić 
do przemocy seksualnej to np. pedofilia, ocieractwo, ekshibicjonizm, sadyzm). 

20 Czynniki przemocy seksualnej, szczególnie wobec dzieci mogą mieć różne źródła, wśród których 
wymienić można m.in. a) osobę, dopuszczającą się przemocy (o skłonnościach 
sadomasochistycznych, słabej kontroli emocji, zaburzeniach osobowości, dotkniętą uszkodzeniami 
organicznymi); b) rodzinę dziecka (konflikty między małżonkami, dzieci ze związków 
pozamałżeńskich, trudne warunki materialne i mieszkaniowe, alkoholizm, niska pozycja społeczna 
rodziców, płeć i wiek dziecka); c) ekosystem (izolacja rodziny, brak poparcia społecznego);  
d) makrosystem (postawy społeczeństwa wobec dzieci i wobec przemocy). 
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wymuszenia lub świadomego egzekwowania władzy, dominacji lub kontroli wobec 
innych osób. Gwałt – i to należy zdecydowanie podkreślić – jest aktem 
niesprowokowanym, a reakcje emocjonalne mogą obejmować: lęk przed śmiercią 
lub ciężkim uszkodzeniem ciała, panikę, poczucie degradacji i upokorzenia. Każdy 
może stać się ofiarą gwałtu, bez względu na wiek i płeć, relację między 
gwałcicielem i ofiarą. Równocześnie istnieją przesłanki, mówiące o uwikłaniu 
gwałtu w złożone uwarunkowania, m.in. społeczno-historyczne. Gwałciciele 
wywodzą się ze wszystkich środowisk społecznych. Liczba zgłaszanych  
i rejestrowanych przypadków napaści seksualnych jest znacznie zaniżona, duża 
ich część nigdy nie zostaje ujawniona. Powrót do zdrowia ofiar seksualnych 
napaści i nadużyć znacznie ułatwiają: pełna empatii pomoc i zrozumienie ze strony 
osób bliskich, stawia to w centrum interwencji kryzysowej postawy społeczne 
bliższego i dalszego otoczenia wobec ofiar gwałtu. Niektórzy gwałciciele czerpią 
seksualne podniecenie z używania siły i agresywnego oporu ze strony ofiar: 
zarówno opór, jak i bierność ofiar mogą pogorszyć ich sytuację (zależy to od typu 
psychiki gwałciciela). Zdrowotnymi i biologicznymi konsekwencjami napaści 
seksualnej, z jakimi musi liczyć się kobieta-ofiara są zajście w ciążę lub zarażenie 
chorobami, przenoszonymi drogą płciową. 

Dolegliwości somatyczne, zmiany w dotychczasowym zachowaniu21 i objawy 
psychopatologiczne składają się na reakcję ofiary22 po przemocy seksualnej.  
Te, które występują od momentu aktu przemocy do około jednego, dwóch tygodni 
po zdarzeniu, określa się mianem następstw (objawów) bezpośrednich, 
nazywanych też fazą ostrą zespołu traumy gwałtu.23 Reakcje urazowe pojawiają 
się, kiedy podjęcie działania nie jest możliwe. Jeśli nie ma szansy ani oporu, ani 
ucieczki, system obrony organizmu ulega przeciążeniu i dezorganizacji. Każdy  
z elementów zwykłej odpowiedzi na zagrożenie, utraciwszy swą funkcjonalność, 
ma tendencję do utrzymywania się w wynaturzonej formie jeszcze długo  
po przeminięciu bezpośredniego niebezpieczeństwa. Traumatyczne wydarzenia 
powodują głębokie, trwałe zmiany w fizjologicznym pobudzeniu, uczuciowości, 

                                                           
21 Po zdarzeniu aktu przemocy zachowanie ofiary widoczne jest poprzez dużą labilność emocjonalną – 

w krótkim czasie przejawiać ona może skrajne stany psychiczne – od wyciszenia i refleksji do płaczu  
i agresji. Dezorganizacja zachowania, stan rozbicia – mogą przypominać obraz kliniczny zaburzeń 
osobowości. W funkcjonowaniu psychologicznym dorosłych ofiar gwałtu wyodrębniono dwa style 
radzenia sobie, które pokazują, że ich reakcje na traumę mogą być całkowicie odmienne. Kobiety,  
w których zachowaniu można doszukać się stylu związanego z ekspresją emocji dużo mówią  
o zdarzeniu, często wybuchają płaczem, okazują oznaki agresji werbalnej, skierowanej do sprawcy 
przemocy. Natomiast skrajnie odmienny styl zachowania, nazywany kontrolowaniem emocji  
i zachowań, charakteryzuje się wkładaniem dużego wysiłku, by nie pokazać po sobie żadnych zmian 
w sferze odczuć i zachowania społecznego. 

22 Rolę ofiary w genezie przestępstwa można analizować według trzech odrębnych modeli: a) ofiary 
przyspieszającej – ofiara pobudza i przyspiesza przestępcę do czynu zabronionego; b) modelu 
konfliktu – kiedy ofiara i przestępca uwikłani są w konflikt i w swych rolach występują alternatywnie;  
c) modelu ofiary dostępnej – przestępca zaobserwował ofiarę i może przewidzieć jej zachowanie, ale 
sama ofiara ma co najwyżej ograniczoną świadomość jego obecności. 

23 Zmienne, które należy brać pod uwagę przy ocenie głębokości reakcji kryzysowej ofiary po napaści 
seksualnej są następujące: 1) poziom przystosowania ofiary przed napaścią, z uwzględnieniem 
społecznego, intelektualnego i zawodowego funkcjonowania i przeżytych w przeszłości aktów 
przemocy; 2) specyficzne cechy doświadczonej sytuacji napaści, z uwzględnieniem rozmiaru 
obrażeń, przeszłych związków ze sprawcą i rozmiarem zastosowanej przemocy; 3) odpowiedź sieci 
wsparcia społecznego ofiary; 4) użycie strategii i umiejętności radzenia sobie przez ofiarę w czasie  
i po zdarzeniu. 
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zdolnościach poznawczych oraz pamięci. Co więcej, traumatyczne wypadki mogą 
rozszczepić owe – normalnie zintegrowane – funkcje. Osoba, która doznała urazu, 
może doświadczyć intensywnych emocji, ale nie pamiętać dokładnie samego 
wydarzenia; bywa też odwrotnie: szczegółowe wspomnienia idą w parze  
z całkowitym brakiem uczuć. Zdarza się, że ofiara jest ciągle niespokojna  
i podenerwowana, sama nie wiedząc dlaczego. Objawy pourazowe bardzo często 
odrywają się od swojego źródła i zaczynają żyć własnym życiem.24 Wśród 
powtarzających się, charakterystycznych symptomów przemocy seksualnej wobec 
dzieci i młodzieży wyróżnić można między innymi: 

a) niewyjaśnione i powtarzające się obrażenia; 
b) nietypowa dla przypadkowych obrażeń lokalizacja (tzw. miękkie części 

ciała – uszy, oczy, szyja, klatka piersiowa, plecy itp.); 
c) wszelkie siniaki symetryczne lub geometryczne, łukowate ślady wbijania 

paznokci; 
d) długie i głębokie zadrapania, obrażenia; 
e) ślady duszenia, krępowania, wszelkie ślady wokół nadgarstków, kostek, 

szyi; 
f) trudności w chodzeniu, ostrożne siadanie; 
g) poważne urazy głowy, zwłaszcza u małych dzieci; 
h) ślady ugryzień, łysienie dziecka; 
i) zaniedbania wyglądu, brudne ubranie; 
j) dziecko zmęczone, apatyczne – zdarza się, że szczególnie radosne  

i pobudzone przez krótki czas; 
k) zachowania „ucieczkowe” – unikanie kontaktu z innymi, milczenie, 

zachowania agresywne; 
l) nadmierne lgnięcie do osób dorosłych; 
m) nieadekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne; 
n) wypowiadanie słów wulgarnych o charakterze seksualnym, odgrywanie ról 

seksualnych na zabawkach; 
o) ogólnie niski poziom zaufania do innych; 
p) samookaleczenia, mówienie o sobie w sposób skrajnie negatywny. 
Osoby dorosłe, które wykorzystują lub zaniedbują swoje dzieci, w pewnych 

przypadkach wykazują się cechami psychopatologicznymi. Psychopatia nie jest 
chorobą psychiczną, lecz stanem psychicznego niezrównoważenia organizmu  
z odchyleniami w zakresie temperamentu, uczuciowości i charakteru. Dotknięci 
psychopatią dopuszczają się przestępstw seksualnych z tych samych pobudek, 
którymi kierują się ludzie normalni w różnych okolicznościach życiowych. Jedynie 
realizacja tych czynów u psychopatów nosi nieco odmienny charakter. Psychopaci 
wobec zaburzeń ze strony intelektu mają na ogół w pełni zachowaną zdolność 
rozpoznania znaczenia czynów. Natomiast z powodu odchyleń w dziedzinie 
uczuciowo-popędowej wykazują w mniejszym lub większym stopniu ograniczoną 
zdolność kierowania swoim postępowaniem.25 Wyróżnia się kilka istotnych typów 
osobowości patologicznej, związanej ze sprawcami przestępstw i czynów  
o charakterze przemocy seksualnej: 

                                                           
24 J. Herman, Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk 2004, s. 45 
25 K. Marzec-Holka, Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne. 

Kraków 2011, s. 118 
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a) osobowość niestała i nadaktywna, ze słabą kontrolą impulsów; 
b) osobowość w sposób sztywny przestrzegająca ustalonych zasad  

i rytuałów, o cechach narcystycznych lub antyspołecznych; 
c) osobowość buntownicza, wroga, zależna, o niskiej samoocenie,  

o właściwościach kompulsywnych; 
d) osobowość agresywna, z obecnością gniewu, złości, i zachowań 

antyspołecznych; 
e) osobowość zmienna nastrojowo (borderline); 
f) osobowość nastawiona na „czarowanie” otoczenia, wrażliwa na odrzucenie 

(reaguje agresją); 
g) osobowość o wyraźnie nasilonej potrzebie zależności, podwyższonym  

i wysokim poziomie lęku oraz depresji (zależna i biernie-agresywna).26 
Na złożony z kolei system patologicznych dążeń sprawcy aktu przemocy 

wobec swojej ofiary składają się różnorodne, typowe postawy w relacji z osobą 
pokrzywdzoną: 

a) działania na rzecz osłabienia ofiary w rezultacie żądania absolutnej 
uległości, niszczenie jej indywidualnej i społecznej tożsamości oraz 
autonomii; 

b) izolowanie ofiary od innych ludzi, również od najbliższej rodziny, jako 
źródeł potencjalnego wsparcia (pożądanej informacji, pomocy materialnej, 
przedmiotów symbolizujących bliskie więzi z innymi, jak fotografie, 
korespondencja, pamiątki); 

c) świadome wywoływanie przerażenia i bezradności, grożenie śmiercią lub 
okaleczeniem, zmierzające do zastraszenia ofiary, przemoc fizyczna 
stosowana jest tu niezwykle rzadko i traktowana jako środek ostateczny; 

d) wymaganie wdzięczności za pozostawienie ofiary przy życiu, powoduje, że 
ofiara paradoksalnie zaczyna dostrzegać w sprawcy przemocy swojego 
wybawcę – jest to początek rozwoju „syndromu sztokholmskiego”;27 

e) nieuzasadnione i nieprzewidywalne wybuchy złości – półświadoma 
strategia ciągłego zastraszania ofiary; 

f) zachowania utrwalające w ofierze przekonanie, że sprawca jest 
wszechmocny, a wszelki opór – bezcelowy – służą temu metody 
zniewalania, manipulacji – np. nakłanianie do zdrady, prostytucji; 
 
 

                                                           
26 Można wskazać pewne właściwości i mechanizmy psychopatologiczne, odpowiedzialne za dynamikę 

agresji i przemocy w sferze cielesności i seksualności człowieka: a) zależność i dążenie do 
zależności; b) ambiwalencja i problemy w bliskich, intymnych związkach; c) silna podejrzliwość  
i zazdrość; d) brak satysfakcji z życia i poczucie braku szczęścia w związkach intymnych;  
e) agresywność, impulsywność, skłonność do gwałtu; f) silne mechanizmy obronne – wypieranie, 
zaprzeczanie, projekcja, racjonalizacja; g) niestałość osobowości, obejmująca krańcowe zmiany 
nastroju i zachowania; h) wyalienowanie, izolacja, dewiacje, zachowania aspołeczne  
i psychopatyczne. 

27 Tzw. syndrom sztokholmski został opisany na podstawie badań zachowania uprowadzonych 
zakładników; charakteryzuje relację zależności ofiary od prześladowcy, wytwarzającą się  
w warunkach izolacji. Prześladowca decyduje o życiu ofiary, zaspokaja podstawowe potrzeby, jest 
jedynym źródłem informacji, a nawet emocjonalnego wsparcia. Pozbawiony innych kontaktów, 
więzień usiłuje znaleźć ludzkie cechy oprawcy, przyjmuje jego perspektywę, czuje się związany  
ze swoim prześladowcą, nawet po uwolnieniu. 
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g) ustanawianie wszechstronnej kontroli nad ofiarą poprzez drobiazgowe 

reguły, dotyczące wspólnego zamieszkiwania, intymnego pożycia, poprzez 
stałą obserwację – szczególnie poniżające i odbierające godność staje się 
sprawowanie nieustannej kontroli nad ciałem ofiary i funkcjami cielesnymi; 

h) przeprosiny z powodu brutalnego zachowania, składanie obietnic poprawy, 
miłości i wierności, prezenty i kwiaty – wydarzenia rozpoczynające „fazę 
pojednania” służą przebłaganiu ofiary i odzyskaniu lojalności „wymykającej 
się” z relacji kontroli ofiary.28 

Przemoc fizyczna wobec ofiar agresji stanowi transformację urazów 
dzieciństwa: spuścizna traumy dziecięcej warunkuje międzypokoleniowe 
mechanizmy przemocy. Następuje tu powielenie schematów, wyniesionych  
z rodziny generacyjnej i subkultury.29 

Do najpoważniejszych długotrwałych następstw doznawania przemocy należy 
zaliczyć utratę poczucia bezpieczeństwa, które jest niezbędne do prawidłowego 
rozwoju człowieka zarówno w sferze emocjonalnej, jak i poznawczej. Tylko  
w sytuacji zaspokojenia w dzieciństwie potrzeby bezpieczeństwa i miłości może 
dojść do uformowania poczucia własnej wartości i autonomii jednostki. Człowiek 
zagrożony, rozbity wewnętrznie, tworząc destrukcyjne relacje z innymi, w swoim 
działaniu sam może stać się niebezpieczny dla całej społeczności, zagrażając 
własnym postępowaniem także bezpieczeństwu wewnętrznemu. Poczucie 
pewności i pewnego porządku w sferze psychicznej jest także warunkiem 
podstawowego zaufania, które znajduje się u podłoża ludzkich umiejętności 
nawiązywania i podtrzymywania głębokich więzi z innymi. Osoby, które 
doświadczyły przemocy, przeżywają uczucia lęku, upokorzenia i wstydu. 
Towarzyszą im sprzeczne uczucia krzywdy i winy, które z jednej strony odsuwają 
ich od ludzi, z drugiej zaś – pchają w ich kierunku. Zjawisko to określa się mianem 
dialektyki urazu, którego rezultatem jest popadanie w skrajności między lgnięciem 
do innych a ucieczką od nich. Pomiędzy ofiarą a jej prześladowcą może dojść do 
nawiązywania traumatycznej więzi, która zawiera w sobie zarówno podziw 
graniczący z uwielbieniem, jak i też nienawiść do sprawcy. W sferze poznawczej 
odbija się to na zaburzonym postrzeganiu porządku społecznego, kryzysu ideałów 
i wartości. Może to prowadzić także do poczucia beznadziejności, bezradności  

                                                           
28 W tym wypadku krzywdzenie innych wzmaga negatywne uczucia agresora, może powodować  

w związku z tym większą agresję w przyszłości. Poczucie winy i chwilowe wyrzuty sumienia z powodu 
przemocy zamiast spodziewanej ekspiacji zwiększają niechęć do ofiary i dalsze pobudzenie  
do agresji. Nadmierne obdarzanie łaskami uważa się za istotny czynnik łamania oporu ofiary oraz jej 
wahania w kwestii zerwania zależności. 

 

29 Przemoc fizyczna rzutuje niespełnione oczekiwania z dzieciństwa na rodzinę prokreacyjną. Jest 
rezultatem słabego rozeznania potrzeb i uczuć w więzach partnerskich. Wynika z poczucia mniejszej 
wartości oraz niepewności co do swoich umiejętności i kompetencji rodzinnych oraz społecznych. 
Wiąże się z niedorozwojem mechanizmów kontroli oraz brakiem konstruktywnych strategii 
zaradczych. Stanowi wysoce gratyfikujące narzędzie kontrolowania i oddziaływania na partnerkę 
związku oraz najprostszy sposób wymuszania uległości i posłuszeństwa partnerki, ponieważ:  
a) powoduje natychmiastowe zahamowanie niepożądanego zachowania partnera; b) przynosi 
rozładowanie spiętrzonego napięcia; c) odbudowuje i przywraca poczucie mocy i siły; d) podnosi 
samoocenę w wyniku uzyskania przewagi nad partnerką; e) przywraca poczucie kontroli otoczenia. 
Wszystko to powoduje, że dla sprawcy przemocy fizyczna agresja jest zachowaniem naturalnym, 
wyuczonym w dzieciństwie. Może mieć charakter kompulsywnego powielania przeżyć 
traumatycznych, przede wszystkim jednak jest zachowaniem opłacalnym dla sprawcy, 
umożliwiającym gratyfikację indywidualnych potrzeb i dążeń, nawet w ich patologicznym wymiarze. 
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i często do depresji. Dzieci doznające przemocy w swoich rodzinach skazane  
są na przystosowanie się do warunków, w których stosunki pomiędzy najbliższymi 
osobami bywają nasycone wrogością, kontrolą oraz nieprzewidywalnym 
zachowaniem osób dorosłych. Konsekwencje tej adaptacji do sytuacji przemocy 
emocjonalnej czy fizycznej można dostrzec na wielu płaszczyznach przejawów 
bezpośrednich, jak i w formie odległych następstw. Dziecko stosuje dostępne  
mu mechanizmy obronne, aby uratować to, czego najbardziej potrzebuje, czyli 
więź z rodzicami, także z tymi, którzy je zaniedbują, katują i wykorzystują. W tym 
celu dziecko musi w pewien sposób zafałszować rzeczywistość: ignorować ją lub 
zmieniać znaczenie traumatycznych wydarzeń. Może to prowadzić do obwiniania 
siebie, dysocjacji lub dezintegracji osobowości. 

Skutkiem tej „adaptacji” w sferze emocjonalnej u dzieci bywają przeżycia 
lękowe, różne fobie, problemy z kontrolą emocji, zaburzenia nerwicowe, problemy 
szkolne, poczucie alienacji, bezsensu, anomii. Odległe konsekwencje doznawania 
przemocy seksualnej w dzieciństwie to utrwalenie się w osobowości dorosłego 
człowieka takich cech, jak: niska samoocena, depresyjność, tendencja do 
uzależniania się od innych, dążenie do ich kontrolowania i stosowanie wobec nich 
przemocy, izolacja, zachowania przestępcze. Zaniedbywanie dzieci prowadzi do 
zahamowania ich rozwoju psychicznego.30 

W obliczu wielu zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, związanych  
ze sferą ludzkiej seksualności konieczne jest podejmowanie działań 
interwencyjnych, zapobiegających powstawaniu tego typu zdarzeń – lub też – 
działań bieżących, zmierzających do uzdrowienia sytuacji bólu, przywrócenia 
utraconej harmonii i porządku. W pierwszej kolejności, po podjęciu kroków 
bezpośrednio związanych z ofiarą przestępstwa, koniecznym nurtem interwencji 
kryzysowej jest praca z rodziną ofiary. Jest ona bardzo ważna, ponieważ rodzice 
(partnerzy) są również pośrednio ofiarami nadużycia seksualnego; reakcje 
społeczne na gwałt (nawiązujące do funkcjonujących mitów) dotykają w podobnej 
mierze rodziny, jak i ofiary, zaś rodzina w pierwszej kolejności powinna dostarczyć 
ofierze wsparcia emocjonalnego. Tak jak w przypadku innych rodzajów kryzysu, 
reakcje rodziny mogą mieć charakter adaptacyjny lub nieadaptacyjny (mogą 
utrudniać ofierze powrót do równowagi i rozwiązanie kryzysu, a nawet sprzyjać 
zaostrzeniu objawów pourazowych). Im relacje rodzinne przed gwałtem były 
bardziej normalne i zdrowe, tym łatwiej o spontaniczne otoczenie ofiary pomocą  
i troską. Postulaty interwencji rodzinnej można sprowadzić do następujących 
wskazówek: 

                                                           
30 Podstawowe wskazania interwencji wobec maltretowanych kobiet i dzieci można sprowadzić do:  

a) zapewnienia bezpieczeństwa (ocena ryzyka zagrożenia ze strony sprawcy oraz ocena stanu 
fizycznego i psychicznego ofiary); b) zrozumienia zachowania ofiary – występujące objawy stanowią 
reakcję na ekstremalne, zagrażające wydarzenia; c) przywrócenia bezpieczeństwa psychicznego;  
d) przywrócenia poczucia kontroli; e) uruchomienia wszelkich zasobów indywidualnych i społecznych; 
f) ułożenia planu bezpieczeństwa na przyszłość. Kolejne kroki interwencji kryzysowej wobec dziecka 
maltretowanego to między innymi: a) zidentyfikowane symptomów maltretowania dziecka;  
b) skierowanie dziecka na badania lekarskie; c) ochrona bezpieczeństwa fizycznego (60% 
przypadków maltretowania odbywa się w domu rodzinnym), decyzja, czy dziecko pozostanie w domu, 
czy zostanie skierowane do instytucji opiekuńczej; d) zainteresowanie się pozostałymi dziećmi  
w domu, ustalenie, czy one również są maltretowane, w sytuacji przemocy skierowanie ich do 
instytucji, specjalizujących się w pomocy psychologicznej dla dzieci; e) nawiązanie kontaktu  
ze szkołą, służbą zdrowia, opieką społeczną, policją. 
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a) psychoedukacja w zakresie motywów i mechanizmów napaści 

seksualnych; 
b) psychoedukacja w zakresie reagowania ofiar zgwałcenia, poznanie 

potencjalnych objawów i czasu ich trwania; 
c) praca nad konsolidacją więzi rodzinnych oraz więzi z bliższym i dalszym 

otoczeniem (ułatwianie, nakłanianie do otwartej ekspresji uczuć  
i bezpośredniej komunikacji w rodzinie); pomoc interwencyjna dla członków 
rodziny najsilniej urazowo reagujących na gwałt. 

Interwencja zmierzająca do przerwania funkcjonowania patologicznego 
systemu rodzinnego rozpoczyna się od udzielenia wsparcia i wzmocnienia kobiety, 
aby mogła obronić dziecko przed sygnałami seksualnymi, sprzeciwić się jego 
wykorzystywaniu.31 Ważne jest wzmacnianie poczucia własnej wartości, uwolnienie 
członków rodziny od poczucia winy za powstanie wstrząsającej sytuacji przemocy 
seksualnej. 

Wspomniane w opracowaniu niepokojące zagrożenia bezpieczeństwa  
ze strony ludzkiej cielesności będą istnieć przez dalsze lata i pogłębiać się, o ile 
nie nastąpi ugruntowanie i przywrócenie szacunku dla wspólnoty rodzinnej  
i związanych z nią wartości: piękna, miłości, szacunku, wzajemnego zawierzenia. 
Wszystko zaczyna się w rodzinie i na niej się kończy. Istotny jest tu proces 
wychowania młodego pokolenia, z uwzględnieniem wszystkich ważnych  
i usankcjonowanych tradycją norm i wartości. Jeżeli w to miejsce proponuje się 
adopcję dzieci przez pary jednej płci, odchodzenie od instytucji małżeństwa  
na rzecz związków partnerskich i rodzin zrekonstruowanych, promuje się 
rozwiązłość seksualną, rozwody, niewierność, kłamstwo i fałsz we wzajemnych 
relacjach pomiędzy kobietą i mężczyzną – przychodzi wtedy odpowiedź  
na pytanie, dlaczego we współczesnym społeczeństwie jest tyle zła i destrukcji.  
W pierwszej kolejności powinien zmienić się sposób myślenia, odrzucenie 
nadmiernej fascynacji kulturą informacyjno-globalizacyjną, a także ideologią 
gender, przynoszącą zniszczenie moralne i utratę odpowiedniego rozumienia 
kategorii dobra i zła, prawdy i kłamstwa. 

 
Streszczenie 
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa rozpatrywane jest w różnych 

kategoriach, znanych i opisywanych w literaturze przedmiotu: pod względem 
podmiotowym, przedmiotowym, funkcjonalnym, celowościowym. Pojęcie to  
w sposób najbardziej ścisły wiąże się z działalnością człowieka – który tego 
bezpieczeństwa oczekuje, ale przede wszystkim je tworzy. W proces ten 
zaangażowani są zarówno pojedynczy ludzie, jak i grupy społeczne, ośrodki 
lokalne, wspólnoty narodowe i te, o charakterze międzypaństwowym. Nie jest  

                                                           
31 Alternatywna możliwość destabilizowania dysfunkcjonalnego systemu związana jest z ochroną 

dziecka i otwarciem możliwości zwrócenia się o pomoc zewnętrzną do służb telefonicznych, czy 
stacjonarnych, specjalizujących się w reagowaniu na sygnały molestowania i maltretowania dzieci. 
Praca postinterwencyjna ma na celu zapobieganie zaburzeniom, jakie mogą pojawić się w okresie 
późniejszym, oraz bycia powtórną ofiarą. Należy zwrócić uwagę na problem przywrócenia  
i umiejętności utrzymania granic, który może wystąpić w wyniku molestowania dziecka w dłuższym 
okresie: następstwem jest pomieszanie w myśleniu dziecka miłości, uwagi otoczenia, oraz zachowań 
seksualnych, a także używanie tych ostatnich celem pozyskania uwagi, zainteresowania i miłości 
dorosłych. Innym niekorzystnym następstwem toksycznych relacji rodzinnych bywa zamiana ról – 
dziecko staje się pocieszycielem i wspierającym dla rodzica, tolerującego molestowanie. 
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to stan dany tylko raz i na zawsze, lecz pozostając wartością przemijającą, ulotną, 
pewnym mirażem, wymaga od jednostek ciągłego czuwania. Dlatego tak ważna 
jest dbałość o kondycję polskiej rodziny, umacnianie wśród Polaków poszanowania 
dla narodowych wartości, świadomości polskich interesów, przypominanie  
o konieczności przemiany samego siebie. 

Sferą szczególnie wrażliwą na ingerencję jest przestrzeń ludzkiej cielesności. 
Bardzo łatwo tu o naruszenie ustanowionych granic: intymności, delikatności, 
prywatności i godności drugiego. Na co dzień spotkać się można z takimi 
zjawiskami jak: przemoc seksualna, seksoholizm, prostytucja, gwałt, pedofilia, 
kazirodztwo, przestępstwa w sferze seksualnej, zdrada i rozbicie małżeństwa, 
molestowanie seksualne nieletnich, wywieranie wpływu i manipulacja. 

Przedmiotem rozważań autora jest zagadnienie bezpieczeństwa 
wewnętrznego Polski w kontekście zagrożeń w sferze ludzkiej cielesności  
i seksualności – od próby opisu zjawiska samego bezpieczeństwa w zestawieniu  
z tymi zagrożeniami, poprzez analizę zachowań dewiacyjnych na tle zjawiska 
podkultury. Ważną częścią refleksji jest spojrzenie na destrukcyjne tendencje  
w społeczeństwie i ich wpływ na powstawanie patologii i dewiacji, a także  
na pojęcie normy seksualnej i jej wyznaczników oraz sposobów jej naruszania.  
W dalszej części – pojawia się pytanie o najważniejsze przyczyny powstawania 
zaburzeń seksualnych oraz ich związek ze sferą psychologii i psychiatrii oraz jakie 
są najważniejsze postaci tych zaburzeń: odmienności seksualne, sfera tożsamości 
płciowej, wykorzystywanie seksualne oraz rozmaite dysfunkcje. Prowadzi to  
do wskazania kazirodztwa jako szczególnej formy wykorzystywania seksualnego, 
pedofilii – skrajnej formy patologii w relacji wobec dzieci i młodzieży oraz przemocy 
jako poważnego niebezpieczeństwa dla samego człowieka. W podsumowaniu 
opracowania istotnym punktem jest przedstawienie sytuacji społecznej i życiowej 
ofiar przemocy seksualnej, oraz krótkotrwałych i długookresowych następstw 
doznawania wykorzystywania przez niewinne ofiary – z uwzględnieniem cech 
psychopatycznych sprawcy. W zakończeniu artykułu ukazano wybrane działania 
interwencyjne w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa w sferze ludzkiej cielesności – 
oraz rodzinę i proces wychowania młodych ludzi przez miłość i szacunek dla 
wartości jako element konieczny zapobiegania zaburzeniom we wspomnianych 
wyżej wymiarach. 

Wszystko zaczyna się w rodzinie i na niej się kończy. Istotny jest tu proces 
wychowania młodego pokolenia, z uwzględnieniem wszystkich ważnych  
i usankcjonowanych tradycją norm i wartości. Jeżeli w to miejsce proponuje się 
adopcję dzieci przez pary jednej płci, odchodzenie od instytucji małżeństwa  
na rzecz związków partnerskich i rodzin zrekonstruowanych, promuje się 
rozwiązłość seksualną, rozwody, niewierność, kłamstwo i fałsz we wzajemnych 
relacjach pomiędzy kobietą i mężczyzną – przychodzi wtedy odpowiedź  
na pytanie, dlaczego we współczesnym społeczeństwie jest tyle zła i destrukcji.  
W pierwszej kolejności powinien zmienić się sposób myślenia, odrzucenie 
nadmiernej fascynacji kulturą informacyjno-globalizacyjną, a także ideologią 
gender, przynoszącą zniszczenie moralne i utratę odpowiedniego rozumienia 
kategorii dobra i zła, prawdy i kłamstwa. 
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Summary 
The varoius categories of the internal security of a state is considered in 

respect of its subject, its object, its function, and its purposefulness known to and 
depicted in reference books. The term, the internal security, is not only mostly 
related with the activity of a human who expects it, but also ensures the safety 
above all. Both single people and social groups, local centers, national 
communities and international ones are engaged in guaranteeing safety. It is not  
a given state once for ever, but as being a transient, fleeting and illusory value, 
safety, requires from individuals to watch it. Therefore, it is important to take care  
of a Polish family, to reinforce the respect among Poles for Polish values, to 
stregthen the awareness of national interests and to make Polish men aware of the 
necessity to change themselves. 

Carnality is especially sensitive to interference, as its personal spaces, for 
example, other prson's intimacy, delicacy, privacy and dignity are very easily to be 
violated. Everyday one encounters aspects such as sexual violence, sexoholism, 
prostitution, rape, pedophilia, incest, sexual offence, adultery, and divorces, sexual 
harassment minors, exertion of influence on other people and manipulation. 

The issue of the author's analysis is the internal security of Poland in context 
of carnality and sexuality, starting from  depiction of the security in comparison to 
these threats through the analysis of deviant behavior in subculture. Moreover, the 
important part of the reflection is to regard with the immoral tendencies in the 
society and their influence made on the formation of social ills and deviant behavior 
as well as sexual standards and its determinants. In the further part, there appears 
the question about the principal causes of a formation of sexual disorders and its 
connection with psychology and psychiatry, as well as what the major forms of 
these disorders are such as sexual differences, sexual identity, sexual abuse and 
various disfunctions. Consequently, all these disorders indicate that incest is  
a particular form of sexual abuse- paedophilia as an exterme form of sexual 
exploitation between children's and teenagers' relations and violence as a serious 
threat posing to a human itself. In the resume of the analysis, there is a crucial 
point to present victims' social and sexual violence life situations as well as short-
term and long-term consequences of innocent victims who have suffered from 
sexual abuse by innocent victims taking into account perpetrator's psychopathic 
traits. At the conclusion of the article, there were shown selected precautions to 
take in the face of the threats to carnality as well as a family and the process of 
upbringing youth by love and respect for values. They are essential elements to 
prevent the sexual disorders in the above-mentioned dimensions. 

Everything starts from a family and ends with it. As a result, it is crucial to raise 
the younger generation, considering all important standards and values legitimized 
by the tradition. If it is substituted for the adoptions by same-sex marriages, 
abandonment from marrige for sake of civil partnerships and reconstructed 
families, sexual promiscuity, divorces, infidelity, lie and falsehood between man's 
and woman's interrelations, an answer appears then why there is so much evil and 
moral corruption in the society. First of all, it is necessary for us to changed a way 
of thinking, to reject of exorbitant fascination with informative global culture as well 
as gender ideology which results in moral decline and the inability to understanding 
of evil, goodness, truth and lie.      
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POSITION OF THE FACULTY OF SPECIAL ENGINEERING IN T HE CRITICAL 

INFRASTRUCTURE PROTECTION SYSTEM OF THE SLOVAK REPU BLIC 
 
 

Introduction  
The questions of critical infrastructure protection started to be emphasized 

especially after tragic events of 11th September 2001, in the USA when the 
vulnerability of the critical infrastructure elements was confirmed and the first 
sophisticated measures for increasing the level of its protection were formulated. 
The reason is formation of super - terrorism as new dimension of terrorism against 
a background of “battle of civilizations”.1 Within the EU countries the European 
Programme for critical infrastructure protection KI-EPCIP was developed.2 In 
December 2008 the Council of the European Union published the Council Directive 
2008/114/EC on the identification and designation of European critical 
infrastructures (EKI) and the assessment of the need to improve their protection.3 
This Directive presents the first stage in the process of identification and 
designation of EKI and defines requirements for enhancing of its protection. It is 
concentrated on the main sectors energy and transport. NATO is also dealing with 
these problems. The Senior Civil Emergency Planning Committee and its sub - 
committees have published a lot of documents and studies dealing with critical 
infrastructure protection with recommendations whereby the option of access to 
these recommendations and their total implementation is in the competence of 
each member state.  

 
1. Critical Infrastructure in the Slovak Republic 
The Slovak Republic as a member of the European Union participates in 

development of documents concerning the critical infrastructure and especially 
their incorporation into legislative framework. At present, the issues of critical 
infrastructure in the Slovak Republic are codified in the act No. 45/2011 Coll. of 8th 
February 2011 about critical infrastructure. This act determines competencies and 
responsibilities of the central bodies of state administration of the Slovak Republic. 
Municipalities and legal entities have also defined their responsibilities in this field. 
Strategic documents solving critical infrastructure in the SR are as follows: 

- Decree of the Ministry of Defence of the SR No. 353/2004 Coll. stipulating 
criteria for inclusion of objects of defence infrastructure into the category of 
objects of special importance and the category of other important objects,   

- Security strategy of the Slovak Republic of year 2005, 

                                                           
1 O. Krulík, Zpráva komise kongresu o teroristických útocích z 11. září 2001 http://www.army.cz/mo/ 

obrana_a_strategie/1-2004cz/krulik.pdf 
2 The European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) http://europa.eu/rapid/press 

ReleasesAction.do?reference=MEMO/06/477&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=
en 

3 Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European 
critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection. 2008. [cit. 
28.04.2013] Available at:    http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:345:007 
5:01:EN:HTML 
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- Conception of critical infrastructure in the SR and the ways of their 

protection and defence of year 2006, 
- Act No. 45/2011 Coll. of 8 February, 2011 about critical infrastructure. 
 
2. Scientific and research activities of Faculty of  Special Engineering of 

the University of Zilina in the critical infrastruc ture protection 
The Faculty of Special Engineering of the University of Žilina has existed for 

61 years as a part of the University of Žilina. In the first period, in the course of 
years 1953-1998, the faculty at that time called the Military faculty served as one of 
the most important military educational institutions. The faculty trained and 
educated university graduates for the needs of the Army of the Czechoslovakia 
and from 1993 the Slovak Republic military forces as well as for the needs of the 
Railway corps.  The second period started in 1998, when in terms of the first stage 
of transformation the Military faculty was renamed the Faculty of Special 
Engineering. 

The studies at the faculty are technologically and managerially oriented. The 
study programmes encompass specific subjects for preparing the bachelors and 
engineers for the needs of public administration, namely in the areas of civil and 
social security. To meet the requirements of various companies, social and other 
public institutions, the study programmes are oriented to issues of technological, 
economic, property and capital security, to safety at work, protection of persons, 
fire protection and solution of overall emergency and crises situations. Further, 
they are oriented to environmental problems including solutions of natural disasters 
and catastrophes, and specifically to the problems of critical phenomena in 
transport infrastructure, transport modes and logistics, too.4 

 
Project - Critical infrastructure protection in sec tor transportation 
The project „Critical infrastructure protection in sector transportation” (2011-

2014) coordinated by the FSE is funded by the Slovak Research and Development 
Agency.  This project is oriented on critical infrastructure protection through 
development of new and application of known processes, tools and methods that 
will provide consistent, integrated and objective directions for risk management 
application in the process of critical infrastructure elements protection in 
transportation sector. The project outputs  include evaluation methods of critical 
infrastructure vulnerability and risk assessment, risk management models and 
practices of creating the scenarios of possible violation of operational capability, 
principles and techniques of critical infrastructure elements protection and 
practices for removal of impacts caused by violation of functionality, as well as the 
models of rescue services activities in removal of accidents in critical points of 
critical infrastructure in sector transportation (CTI), principles of solving economic 
impacts of possible losses, methodology of CTI objects protection, new 
approaches for assessment of selected CTI elements performance based on 
mathematic-statistical methods and process simulation.  

The project outputs will be contribution in the process of knowledge 
management development used in CTI protection and will put the base for 
development of decision support systems from the view of maximum effectiveness 

                                                           
4 web page of FSE  www.fsi.uniza.sk 
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of the first response on violation of  critical infrastructure functionality caused by 
human activities or natural disasters.5 

 
Project FP7 - Risk Analysis of Infrastructure Netwo rks in response to 

extreme weather - RAIN 
In last years, a variety of extreme weather events, including droughts, rain 

induced landslides, river floods, winter storms, wildfire, and hurricanes, have 
threatened and damaged many different regions across Europe and worldwide. 
These events can have a devastating impact also on critical infrastructure systems. 
At present critical infrastructures (power plants, dams, dikes transport 
infrastructure, etc.) are more and more threatened because of the changing 
weather conditions. It is expected that the frequency of natural catastrophes 
caused by the extreme weather conditions will increase. Therefore preparing for 
these events is vital. 

In this context, in the year 2012, the Faculty of Special Engineering of the 
Zilina University became a member of consortium that has prepared and submitted 
project proposal titled Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to 
extreme weather - RAIN that achieved a very good evaluation and is well above 
the funding threshold. The project RAIN was elaborated within the activity of the 
FP7 Security Research Work Programme 2013 - “Security of infrastructures and 
utilities” and within its topic “Impact of extreme weather on critical infrastructure“. 
The aim of this project is to develop a systematic risk management framework that 
explicitly considers the impacts of extreme weather events on critical infrastructure 
and develops a series of mitigation tools to enhance the security of the pan-
European infrastructure network. Now we are in the process of preparing 
documents for the Grant Agreement.  

 
Picture 1:  Flooding  in the Prague metro station  in 2002 

 

 
Source: http://zpravy.e15.cz/ 
 

                                                           
5 web page of project No 0471-10 http://fsi.uniza.sk/kritinf/index.html 



130 
___________________________________________________________________________________ 

 
The driver for the project were the complex interdependencies of the 

infrastructure networks that in recent years have been highlighted through multiple 
failures during extreme weather events. Example of such failures include, e.g. 
floods in Central Europe in August 2002, that resulted in the deaths of 
approximately 150 people and an estimated €150 Billion worth of damage. In 
Germany and in the Czech Republic, the worst affected areas, the effects on 
infrastructure consisted of electricity failures, disconnected telecommunication 
links, damage to approximately 250 roads and 256 bridge structures, disruption to 
the Gas service due to damaged pipelines and contamination of clean water with 
flood water. Restoration of important services to full capacity took approximately  
1 month for electricity, 2 months for Gas and 3 months for telephone 
communications.6 

 
Picture 2:  Flooding  in the Prague metro station  in 2002 
 

 
Source: http://zpravy.e15.cz/ 
 
The second example of such failures can be the storms in Finland in 2010 

when in the period from 30th July to 8th August 2010, Finland was hit with severe 
storms, particularly 'downbursts' following an unusually period of high 
temperatures. Falling trees cut off roads, destroyed buildings and caused 
devastation to property. The water and electricity networks were cut off in wide 
areas in Central and South-East Finland. Forest damage represented some  
8.1 million m3 and 240, 000 hectares. As a result of the storms, a total of 
approximately 35,000 kilometres of the electricity net-work was destroyed or 
damaged. Consequently, nearly 9,000 distribution substations were left with-out 
electricity, leaving 480,000 households in the dark. Repair work to the damaged 
networks amounted to nearly 200,000 hours (over 120 man-years). 

 

                                                           
6 RAIN - Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to extreme weather. Project proposal 

submitted within FP7 call FP7-SEC-2013-1. 2012 
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Picture 3:  Helsinky before storm in August 2010
 

Source: http://www.sott.net
 
Conclusion  
The changes in security environment, 

processes in present globalized world, new possibilities of modern information 
communication technologies, as well as new sophisticated equipment and 
technologies considerably contribute to world development but on th
they are also more and more threatening it. Investigation of these development 
factors relations, synergic nature of possible threats, risk analysing, defining the 
bounds of their acceptability, detailed scenarios of crisis events development,
libraries of measures for reducing and eliminating unacceptable risks are actual 
tasks of present security science.

 
Streszczenie 
Ochrona infrastruktury krytycznej jest integraln

wymaganego poziomu bezpiecze
to kompleksowe, interdyscyplinarne zagadnienie z wieloma aspektami 
o charakterze teoretycznym, prawnym, wiedzy, organizacyjnym, finansowym, 
technicznym, pedagogicznym i in. 
Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu Zilina (FSE), pocz
o charakterze militarnym funkcjonuj
w instytucję o charakterze cywilnym, skupiaj
infrastruktury krytycznej. Ar
w ramach projektu “Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorze transportu” 
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Helsinky before storm in August 2010 

http://www.sott.net 

The changes in security environment, turbulences in all social events and 
processes in present globalized world, new possibilities of modern information 
communication technologies, as well as new sophisticated equipment and 
technologies considerably contribute to world development but on the other hand 
they are also more and more threatening it. Investigation of these development 
factors relations, synergic nature of possible threats, risk analysing, defining the 
bounds of their acceptability, detailed scenarios of crisis events development,
libraries of measures for reducing and eliminating unacceptable risks are actual 
tasks of present security science. 

Ochrona infrastruktury krytycznej jest integralną częścią zapewnienia 
wymaganego poziomu bezpieczeństwa społecznego i jego trwałego rozwoju. Jest 
to kompleksowe, interdyscyplinarne zagadnienie z wieloma aspektami 
o charakterze teoretycznym, prawnym, wiedzy, organizacyjnym, finansowym, 

chnicznym, pedagogicznym i in. Pedagogiczne, naukowe i badawcze działania 
nierii Specjalnej Uniwersytetu Zilina (FSE), początkowo instytucji 

o charakterze militarnym funkcjonującej jako uniwersytet, przekształconej w 2001 r. 
 o charakterze cywilnym, skupiają się na zagadnieniach ochrony 

infrastruktury krytycznej. Artykuł opisuje naukowe i badawcze działania FSE 
w ramach projektu “Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorze transportu” 

__________________ 

 

turbulences in all social events and 
processes in present globalized world, new possibilities of modern information – 
communication technologies, as well as new sophisticated equipment and 

e other hand 
they are also more and more threatening it. Investigation of these development 
factors relations, synergic nature of possible threats, risk analysing, defining the 
bounds of their acceptability, detailed scenarios of crisis events development, file 
libraries of measures for reducing and eliminating unacceptable risks are actual 

ą zapewnienia 
go trwałego rozwoju. Jest 

to kompleksowe, interdyscyplinarne zagadnienie z wieloma aspektami  
o charakterze teoretycznym, prawnym, wiedzy, organizacyjnym, finansowym, 

Pedagogiczne, naukowe i badawcze działania 
tkowo instytucji  

cej jako uniwersytet, przekształconej w 2001 r. 
 na zagadnieniach ochrony 

tykuł opisuje naukowe i badawcze działania FSE  
w ramach projektu “Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorze transportu” 



132 
___________________________________________________________________________________ 

 
koordynowanego przez FSE, a także działań FSE w projekcie FP7 
BEZPIECZEŃSTWO o tematyce “DESZCZ”, którego celem jest stworzenie planu 
zarządzania ryzykiem systemowym biorącego pod uwagę wpływ ekstremalnej 
pogody na infrastrukturę krytyczną i stworzenia serii kroków zapobiegawczych  
w celu wzmocnienia bezpieczeństwa paneuropejskiej sieci infrastruktury. 

 
Summery 
Critical infrastructure protection is an integral part of ensuring required level of 

human society security and its sustainable development. It is complex 
interdisciplinary problem with many theoretical, legal, knowledge, organizational, 
financial, technical, educational and other aspects. Educational, scientific and 
research activities of the Faculty of Special Engineering of the University of Zilina 
(FSE), originally military educational institution of university character transformed 
in 2001 into a civil institution, are oriented also towards the question of the critical 
infrastructure protection. The paper is dealing with scientific and research activities 
of the FSE within the project “Critical infrastructure protection in sector 
transportation” coordinated by the FSE and participation of the FSE in the FP7 
SECURITY theme project “RAIN” the aim of which is to develop a systematic risk 
management framework that explicitly considers the impacts of extreme weather 
events on critical infrastructure and develops a series of mitigation tools to 
enhance the security of the pan-European infrastructure network. 
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TRANSPORT AS A PART OF CRITICAL INFRASTRUCTURE  

IN THE SLOVAK REPUBLIC 
 

 
Introduction  
Any infrastructure, regardless of the area and of the depth of investigation, 

consists of a relatively complete set of individual objects, devices, equipment and 
of their elements. It is created by standard conditions, where it has to fulfil its 
functions. However, in case operating conditions of the infrastructure are changed, 
it must inevitably cause its reduction in such a way, that at least the most important 
functions are preserved while other functions are temporarily restricted. This limit 
level of the infrastructure may be designated as a critical infrastructure. The 
subsystem of infrastructure becomes critical when it loses its ability to support the 
superior system. The critical part of the infrastructure is the one the lack of which 
makes impossible to sustain the performance of the whole system. Therefore, it is 
necessary to define which subsystems and elements of the infrastructure might 
cause the collapse or serious defects of the whole system. 

 
Critical infrastructure analyse 
All inhabitants of the country daily depend on the correct functioning of the 

infrastructure. Critical infrastructure is herein understood as systems, organizations 
and devices important for the country. Immediately after these devices and 
systems of the infrastructure cease to operate, serious implications for the country, 
economics, society and each citizen follow. Their disruption has a lasting impact on 
the most important provision; it causes major defects of civil order or brings other 
negative implications. The more complex these infrastructure systems are and the 
more they depend on each other – the more serious are the impacts. Today, the 
majority of infrastructure systems are interconnected. The disruption in one section 
may spread in other places, sectors or departments and thus significantly increase 
the original damage. 

Critical infrastructure is distinguished by a number of specific features. The 
individual service areas of infrastructure are physically, virtually or logically 
connected in networks. There are nodes formed in these structures, the disruption 
of which leads to regional, country-wise or cross-border negative impacts. 
Networks of this type are mainly the power engineering systems (electric power 
transmission system, long-distance gas pipelines) and information and 
communication systems. Network connections between the sections form the 
higher development stage of the infrastructure, enabled mainly by the expansion of 
information technologies. 

On one hand, it enables a disproportionately more effective utilization of the 
infrastructure; however on the other hand, a higher degree of mutual dependence 
may lead to large scale chain type disruptions. What’s more, even slight 
disruptions in the infrastructure may have serious consequences. The on-going 
process of rapidly developing information technologies has a potential of various 
hidden risks. These include insufficiently tested new products in hardware and 
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software, incompletely trained personnel and at the same time, a concurrent 
application of new and former procedures and components. The impacts of critical 
infrastructure disruption may be manifested in medical and psychological impact on 
people, in tangible economic damage up to the loss of confidence of the population 
in political representation of the region or of the country.1 

Always progressing network-like nature of the infrastructure carries the issue 
of critical infrastructure – i.e. its specification, adopting measures for its protection 
– through the borders of a single country. Despite national variations, there are 
only minor changes in the defined areas of classical infrastructure from country to 
country.  At the same time, it is necessary to permanently re-assess the 
seriousness of the risks of the respective units and elements of critical 
infrastructure. The comparison of sectors included in critical infrastructure of the 
selected countries is shown in Table 1. 

 
Tabela 1:  Sectors of critical infrastructure of the selected countries 
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POWER ENGINEERING �  �  � � � � ye 
TRANSPORT �  �  � � � � ye 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  �  � � � � ye 
MEDICAL CARE  �  � � � � ye 
FOOD INDUSTRY  �  � � � � ye 
WATER SUPPLIES  �  � � � � ye 
FINANCE  �  � � � � ye 
CHEMICAL INDUSTRY  �  �  � � ye 
AGRICULTURE      � ys  
ARMS INDUSTRY      � ye 
CULTURE   �  � � ye 
DEFENCE   � �    
MAIL SERVICE  �  �   �  
SCIENCE AND RESEARCH     �   
EMERGENCY AND RESCUE SERVICE   � � � � ye 
GOVERNMENT AND ADMINISTRATION   � � � � ys  
NUCLEAR INDUSTRY  �       
SPACE  �       

Source:  Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Bern, 2007 
 

In the individual documents successively issued by the European 
Commission, the suggestions and comments of EU member countries with respect 
to the basic issues of critical infrastructure have been formed and unified, mainly:  

• the choice of critical infrastructures of multinational nature and their 
identification as a European critical infrastructure, 

                                                           
1 D. Vidrikova, K. Boc, Ochrana kritickej infraštruktúry I. cast, Žilina, University of Žilina, Slovakia 2013, 

p. 164 
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• clear responsibility of each member country for the protection of its internal 

critical infrastructures, 
• the necessity of common framework in application of measures to increase 

the protection of European critical infrastructure, 
• the necessity of full participation of private sector as an operator or the 

owner of the majority of critical infrastructure in its effective protection, as 
enabled by standard commercial agreements, 

• observing principles of subsidiarity and proportionality in designating 
European critical infrastructures, 

• the rules of communication, coordination, cooperation and exchange of 
information also on the community level, 

• definition of critical infrastructure sectors, 
• implementation of European programme for the protection of critical 

infrastructure including accompanying financial issues.2 
Graphic expression of the relation between national and European critical 

infrastructure is in the Figure 1. 
 
Figure 1: Critical infrastructure levels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  Commission’s announcement on the European programme on critical 
infrastructure protection, Brussels, 2006 

 
 

                                                           
2 European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) http://europa.eu ra pid/press 

ReleasesAction.do?reference=MEMO/06/477  

EUROPEAN CRITICAL INFRASTRUCTURE  

• the most important infrastructure of the European Community 
• its destruction or disruption would influence two or more member 

countries, or a single country provided the infrastructure is located in 
a different country 

• this also includes cross-border influence of mutual intersections of 
interconnected infrastructures of the individual sectors 

 

Internal (national) critical infrastructure  
• its extent has to be measured by the size of geographic area which the loss or 

unavailability of the infrastructure would influence 
• the impacts of disruption to be evaluated from the perspective of the effects on the 

number of population, economic aspects, environmental impact, psychological 
impact and impact on the health of the population 
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Critical infrastructure in the Slovak Republic 
Slovak Republic, as a part of North Atlantic territory pays permanent attention 

to the questions related to critical infrastructure and its protection. The document 
“Proposal of the Concept of Critical Infrastructure in the Slovak Republic and 
Means of its Protection” was processed based on the adopted “Security Strategy of 
the Slovak Republic 2005”. In connections with the documents published by the 
European Commission, the “National Programme of Protection and Defence of the 
Critical Infrastructure in the Slovak Republic” was issued in 2008 and the Act on 
Critical Infrastructure was adopted in 2011. 

One of the main reasons of focus on this issue in Slovakia is the insufficient 
legislation. The legislation up to now was only focused on the defence 
infrastructure related to promoting the defence of the country. The new concept of 
critical infrastructure expands this area by further elements and also takes into 
account the risks of non-military nature. 

The Act No. 45/2011 Coll. on Critical infrastructure defines eight sectors of 
critical infrastructure, which are shown in the Figure 2. 

To recognize the elements of national infrastructure eligible in the category of 
critical infrastructure, the following criteria were defined: 

• sector criteria (defined in accordance with the respective sector’s 
character) 

• cross-sectional criteria, which are defined in accordance with these 
assumptions: 
- the number of threatened persons, dead and wounded of this number, 
- economic impact (the extent of economic losses, deterioration of the 

quality of goods, deterioration of the quality of services offered in 
public interest, negative environmental impact), 

- impact on population (impaired quality of life due to seriousness of the 
outage of goods supply and the time necessary to resume it, 
seriousness of the outage in the supply of services offered in public 
interest and the time necessary to resume it, availability of alternative 
goods supply, availability of alternative supply of service in public 
interest). 
 

Figure 2:  Critical infrastructure sections 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  Act No. 45/2011 Coll. On critical infrastructure 

CRITICAL INFRASTRUCTURE SECTIONS  

• Transport 
• Electronic communication 
• Power engineering 
• Information and communication technology 
• Postal service 
• Industry 
• Water and air 
• Medical care 
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The assessment of transport infrastructure as a part of critical national 

infrastructure must be based on the specific position, importance and tasks of the 
whole section of transport. Interconnection with other sectors of the country’s 
economy, direct influence on the economic results, integration of the economy from 
multinational point of view, the influence on changes in the standards of living by 
meeting the needs of the population belong to the aspects that have to be 
considered. Therefore, when building transport infrastructure, public and defence 
interests of the country are emphasised strongly.  

However, specific position of transport cannot be the reason to build its 
infrastructure with no respect to any limitations. It is necessary to take into account 
mainly the high energy dependence of transport, safety and environmental as well 
as aesthetic aspects. At the same time, the selection of sectors and elements of 
critical transport infrastructure must only include the entitled objects and 
equipment. General overview of possible infrastructure elements in transport sector 
is provided in Table 2.  

The main directions and tasks of transport development in Slovakia are 
defined in the document “Strategy of Transport Policy Development of Slovak 
Republic until 2020”. Besides the issues of modernization and development of 
transport infrastructure, one of the strategic areas is also in increasing the safety of 
transportation. 

The protection of critical infrastructure in transport sector consists of 
preparation and implementation of measures to decrease all risks (physical, social, 
overload of transport networks) and to minimize the dependence of transport on 
other sectors, mainly power engineering. These measures must lead to continuous 
fulfilment of functions by transport objects, devices, means of transport and 
employees under any kind of threats or risks. 

Designation of objects as preferred parts of critical infrastructure in transport 
sector is derived from the importance and development of the respective types of 
transport. For example in railway transport about 60% of the whole length of the 
railway network and about 75% of all railway stations are selected for the purposes 
of defence. In the same way, the roads necessary for the purposes of armed forces 
amount to about 35% of the total length of higher class roads. In case of air traffic 
infrastructure, the classification criteria of critical infrastructure are probably fulfilled 
by the majority of the existing objects. On the contrary, in case of water transport 
infrastructure, the conditions for critical infrastructure elements selection is rather 
fulfilled by objects of multipurpose water management facilities.3 

 
Tabela 2:  Possible elements of critical infrastructure in the sector of transport 
 

Transport 
type 

Critical line type 
constructions Critical objects 

Road 

selected terrestrial 
communications of higher 
category (motorways, 1st class 
roads) 

crossings, bridges, terminals, garage 
compounds, areas of terrestrial 
communications maintenance, petrol 
stations 

 

                                                           
3 E. Sventekova et al, Logistics and Transport in Crisis Situation, Žilina, University of Žilina, Slovakia 

2012, p. 169 
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Transport 

type 
Critical line type 
constructions Critical objects 

Rail 

selected railway lines, 
important tracks, overhead 
power lines, lines for 
information and security 
technology 

railway nodes, railway stations, bridges, 
tunnels, operation facilities (depots, 
repair works, trans-loading terminals) 

Air airport access and servicing 
communications 

airports, control sites of aviation and 
operation services, terrestrial navigating 
and radar equipment 

Inland 
water 
transport 

floatable sections of rivers, 
canals 

ports, locks, docks, berths, floatable 
bridges and tunnels 

Source:  E. Sventekova et al, Logistics and Transport in Crisis Situation, Žilina, 
University of Žilina, Slovakia 2012, p. 169 

 
The national programme of protection and defence of critical infrastructure in 

Slovak Republic (in the same way also the Act No. 45/2011 Coll. on Critical 
infrastructure) divides the sector of transport in the respective subsectors, where 
their current status is defined in the following way. 

A. Subsector of road transport: 
• no type of protection is performed currently and even in the future no type 

of critical infrastructure elements protection is considered, 
• the important issue will be the cooperation in the management of 

decommissioning of the road or of the object out of service, mainly in the 
areas where the extent of disruption is monitored by helicopters, 
information on possible detours in media, detours organization and 
marking in cooperation with traffic police, utilization of forces and resources 
of the integrated rescue system. 

B. Subsector of rail transport: 
• the protection of critical infrastructure elements in conditions of rail 

transport is solved by means of: 
- utilizing the employees at the workplaces of the railways (regular 

checks, supervision and control in the working hours), 
- technical facilities (monitoring via camera systems, signalling devices of 

object’s violation, electronic fire alarm signalization), 
- combination of the above procedures, 
- adopting measures (elimination of anti-social activities, provisions to 

secure the fluency and safety of the rail traffic, prevention and 
elimination of the emergency events). 

C. Subsector of air traffic: 
• from the point of view of critical airport infrastructure protection in civil 

aviation, there is a participation of navigation services (aviation operation 
services, aviation telecommunication services, aviation information 
services and aviation meteorological service) and air carriers, 
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• the protection of critical infrastructure elements is managed in accordance 

with international regulations (Agreement on civil aviation, membership in 
the European Civil Aviation Conference, membership in the European 
Community), Act No. 143/1998 Coll. on Civil Aviation (Aviation Law) and on 
the modifications and amendments of some laws as amended. 

D. Subsector of water traffic: 
• the ordinance of immediate suspension of navigation or its limitation by 

competent authorities at the specified territory in the Slovak Republic in 
case of immediate threat to the operational safety of ships’ navigation 
(State Navigation Administration), 

• protection of objects in public ports is subcontracted and provided by 
means of private security service company, 

• securing ships’ navigation through inland waterways, issuing navigation 
measures in case of threats to navigation safety, i.e. protection of inland 
waterways is in the competence of the State Navigation Administration. 

Pipeline transport is included in power engineering sector, specifically 
speaking in its subsectors of gas, oil and oil derived products. From the point of 
view of protection and defence of critical infrastructure of these subsectors, the 
following requirements may be mentioned: 

• the condition of a safe system in power engineering is the integration of 
technical resources, human resources and organization measures, 

• the establishment and the knowledge of the corresponding safety 
documentation, 

• the construction of accident refurbishment systems, their professional 
personal formation and the corresponding equipment and material 
resources, 

• exact specification of competencies in the area of securing objects’ 
protection between the state, owners and operators of the respective 
elements of the critical infrastructure. 

 
Conclusion  
Aim of this article was to introduce the current status of critical infrastructure 

protection in the Slovak Republic. FSE addresses a number of research projects 
aimed at different segments of critical infrastructure protection. The complexity of 
the issue of the protection of critical infrastructure requires interdisciplinary, 
international cooperation and a comprehensive approach. 

 
Streszczenie 
Ochrona infrastruktury krytycznej (CIP) to termin używany w znaczący sposób 

od około 20 lat. Badania w tym kierunku to ważna część badań społecznych. Wiele 
różnych uniwersytetów w Europie i na świecie, jak również instytutów badawczych, 
prywatnych firm i instytucji państwowych realizuje badania w zakresie ochrony 
przede wszystkim infrastruktury transportu, energii i komunikacji. W tym kontekście 
także Republika Słowacka przygotowała własny akt odnośnie CIP, przy wsparciu 
Słowackiej Agencji Badań i Rozwoju dla kilku projektów w tym zakresie. 

 
 
Summary 
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Critical infrastructure protection (next CIP) as a term was used significantly 

about 20 years. The research of all parts of CIP is one important part of societal 
research. Many different European and world universities, research institutes, 
private companies and state bodies realise research oriented for protection mainly 
on transport, energy and communication infrastructure. In that frame also Slovak 
Republic prepared own act about CIP and Slovak Research and Development 
Agency support several projects in this topics. 
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CALCULATION OF THE THROUGHPUT RAILWAY OF THE TRACK SECTION 

AS AN ELEMENT OF THE CRITICAL INFRASTRUCTURE 
 
 

1. Introduction  
The transport infrastructure and railway transport play an important role in the 

critical infrastructure of the state. However, the railway transport is extraordinarily 
vulnerable. Due to an emergency it can be disrupted or interrupted. When the 
continuity of the transport process is disrupted, it is necessary to implement such 
an organisation of work in the critical section which will ensure the required 
transport output. Any preliminary verification of the assumed technology in practice 
is practically impossible. The classical calculations or computer simulation 
according to the changed transport and transportation conditions are the only 
possibility. The simulation enables accepting general conclusions and to prepare 
such measures in advance which will minimise the negative impacts of the crisis 
phenomena on the transport performance.  

 
2. Options for calculating the throughput railway o f the track sections in 

the critical transport infrastructure of the Slovak  Republic  
Classical Methods for Testing the Performance Effic iency of Railway 

Tracks 
The throughput railway in the railway transport gives a number of actions 

(especially the train ride) which can be realised in the given section or another 
track element for a stated computing time. The computing time is a selected time 
which is most frequently a period of 1,440 minutes, i.e. one day. In the railway 
transport we meet the throughput of the following elements most frequently: 

- the throughput of the track rail, track section or the whole railway track, 
- the throughput of the railway stations,  
- the throughput of the track leads in the railway stations.1 
Furthermor, we divide the throughput to the maximal throughput and practical 

throughput. The reality, however, is better expressed by the practical throughput  
n which includes the traffic closures and limiting handling and also reflects the 
stochastic character of the railway transport when the individual steps do not follow 
each other (i.e. the trains do not go mathematically accurately but according to the 
demands of the customers and carriers). The formula for an orientation calculation 
of the practical throughput railway (all time in minutes) is as follows:  
 
 

                                                           
1 I. Milata, L. Novák, Z. Dvořák, E. Sventeková, Program ASTRA – simulácia vlakovej dopravy 

v krízových situáciách. [in:] TRANSFER. II. ročník. 1/2010. s. 20-21. I. Milata, L. Novák, V. Kašpar, 
Vliv stochastičnosti na organizaci vlakové dopravy v krizových situacích. [in:] Zborník z 5. vedecko-
odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „LOGVD – 2002 – Logistika v doprave“. Žilina, FŠI 
ŽU 2001, s. 83-87; 60%; L. Novák, Možnosti simulácie premávky v traťovom úseku na základe 
minimálnej doby jazdy úsekom. [in:] Zborník z 9. Medzinárodnej vedeckej konferencie VŠDS. Žilina, 
VŠDS 1993, s. 65-72. 
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where  
n = the practical throughput railway of the equipment or its element,
T = the computing time (as a rule 1,440 minutes),
Tvýl          = the time for which the given element is excluded from operation due to the in 

advance known reasons (e.g. regular checks, planned reconstruction, etc.), 
Tstál         = the time of permanent handlings during which the equipment is occupied by other 

activities,  
t obs  = the technological time of equipment’s occupation the throughput is detected for, 
t dod  = the average time of one action which consists of: 

- the time by which it is necessary to prolong the occupation time of the 
given equipment (element)  due to the fact that when we release it, it 
stops occupying another equipment (element),

- the time for balancing the irregularities and delays. 
t rus       = the average time of the total time of the probable mutual cancellation of 

the operations which develops on the equipment (elements) because it is 
impossible to carry out the operations on the given element at the same 
time (e.g. it is impossible for two trains to 
same time).2 

 
Utilising the Theory of the Bulk Service for Testin g the Performance 

Efficiency of the Railroad Tracks 
The railway transport in the track sections can be understood (with a certain 

simplification) as a system of bulk service in which the track rail is considered the 
line of service. It is a system designated as M/M/1 where the conditions are 
unlimited, the stations of service limited (in our case it is one station of service) and 
with waiting for requirements on service. The time of service is the period for which 
the trains occupy the track rail (see the figure 1).  
Until now the consideration is correct. 
the input stream of requirements 
bulk service system only if the input stream of requirements is random. In the 
organisation of the railway transport we cannot speak abo
entrance of the trains into the track section. The trains do not emerge, they do not 
arise coincidentally but their creation is a result of an organised activity in the 
marshalling yards according to the in advance stated plan 
possible disruptions are systematically liquidated by the dispatching staff.

 
 
 
 

                                                          
2 L. Novák, Možnosti simulácie premávky v

[in:] Zborník z 9. Medzinárodnej vedeckej konferencie VŠDS. Žilina, VŠDS 1993, s. 65
Modelovanie a matematická simulácia železni
ŽSR. [in:] Zborník z 4. vedecko
Logistika vo vojenskej doprave na prahu 21. storo

3 L. Novák, Vplyvy náhodných javov na železni
konferencie „Nové trendy v
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  (1)

= the practical throughput railway of the equipment or its element, 
puting time (as a rule 1,440 minutes), 

= the time for which the given element is excluded from operation due to the in 
advance known reasons (e.g. regular checks, planned reconstruction, etc.), 

= the time of permanent handlings during which the equipment is occupied by other 

= the technological time of equipment’s occupation the throughput is detected for, 
= the average time of one action which consists of:  

y which it is necessary to prolong the occupation time of the 
given equipment (element)  due to the fact that when we release it, it 
stops occupying another equipment (element), 
the time for balancing the irregularities and delays.  

age time of the total time of the probable mutual cancellation of 
the operations which develops on the equipment (elements) because it is 
impossible to carry out the operations on the given element at the same 
time (e.g. it is impossible for two trains to pass the station gridiron at the 

 

Utilising the Theory of the Bulk Service for Testin g the Performance 
Efficiency of the Railroad Tracks  

The railway transport in the track sections can be understood (with a certain 
simplification) as a system of bulk service in which the track rail is considered the 
line of service. It is a system designated as M/M/1 where the conditions are 

stations of service limited (in our case it is one station of service) and 
with waiting for requirements on service. The time of service is the period for which 
the trains occupy the track rail (see the figure 1).   
Until now the consideration is correct. However, there is a problem of assessing 
the input stream of requirements – the trains - because we can speak about the 
bulk service system only if the input stream of requirements is random. In the 
organisation of the railway transport we cannot speak about a clearly random 
entrance of the trains into the track section. The trains do not emerge, they do not 
arise coincidentally but their creation is a result of an organised activity in the 
marshalling yards according to the in advance stated plan – the train diagram. The 
possible disruptions are systematically liquidated by the dispatching staff.

                   
Možnosti simulácie premávky v traťovom úseku na základe minimálnej doby ja

[in:] Zborník z 9. Medzinárodnej vedeckej konferencie VŠDS. Žilina, VŠDS 1993, s. 65-72; L. Novák, 
matematická simulácia železničnej premávky – nástroj práce krízového manažmentu 

. [in:] Zborník z 4. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „LOG VD 
Logistika vo vojenskej doprave na prahu 21. storočia“.  Žilina, FŠI ŽU 2001, s. 68-74 

Vplyvy náhodných javov na železničnú premávku. In: CD z 5. medzinárodnej vedeckej 
konferencie „Nové trendy v rozvoji letectva“, Košice, VLA gen. MRŠ  2002, s. 5 

__________________ 

(1) 

= the time for which the given element is excluded from operation due to the in 
advance known reasons (e.g. regular checks, planned reconstruction, etc.),  

= the time of permanent handlings during which the equipment is occupied by other 

= the technological time of equipment’s occupation the throughput is detected for,  

y which it is necessary to prolong the occupation time of the 
given equipment (element)  due to the fact that when we release it, it 

age time of the total time of the probable mutual cancellation of 
the operations which develops on the equipment (elements) because it is 
impossible to carry out the operations on the given element at the same 

pass the station gridiron at the 

Utilising the Theory of the Bulk Service for Testin g the Performance 

The railway transport in the track sections can be understood (with a certain 
simplification) as a system of bulk service in which the track rail is considered the 
line of service. It is a system designated as M/M/1 where the conditions are 

stations of service limited (in our case it is one station of service) and 
with waiting for requirements on service. The time of service is the period for which 

However, there is a problem of assessing 
because we can speak about the 

bulk service system only if the input stream of requirements is random. In the 
ut a clearly random 

entrance of the trains into the track section. The trains do not emerge, they do not 
arise coincidentally but their creation is a result of an organised activity in the 

in diagram. The 
possible disruptions are systematically liquidated by the dispatching staff.3 

ovom úseku na základe minimálnej doby jazdy úsekom. 
72; L. Novák, 

nástroj práce krízového manažmentu 
ou „LOG VD – m 2001 – 

5. medzinárodnej vedeckej 
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Figure 1:  Occupation of the track section by the train ride  

 

The individual quantities in the figure 1 express the following values: 
t j,1  – the duration of the ride across the track section, 
τnj           – the interval of the following ride after passing of which another ride can follow,  
tmez      – the time gap until the ride of the next train, 
tobs,1  – the time of track section occupation by the first train, 
tobs,2  – the time of track section occupation by the second train. 

 
For the situation not be that simple, we have to bear in mind that also 

irregularities developing during the rides of the trains can be affected by the 
dispatcher staff in the framework of the operative management and also their 
impacts can be partially eliminated. With reference to the previous considerations 
we consider therefore the basic problem to describe mathematically the input 
stream of requirements – the trains and detecting the type of the random variable 
which defines this stream in the best way.4 

 
Possibilities of Simulating the Railway Transport i n the Track Sections 
The main assumption of the mathematical simulation’s accuracy is to state the 

deployment of all activities we consider to be stochastic correctly. In the case of the 
railway transport in the track sections the time of the train ride in the individual 
track sections which can be assessed from the historical data about the train rides 
(see the figure 2) is the decisive random quantity.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 L. Novák, R. Soušek, Modifications Erlang' s distribution of random variable. In: Механика, 
Транспорт, Комуникация.  № 2/2005. София 2005. http://mtc-aj.com/php/welcome.php?lang=bg 

Station „A“ 

Station „B“ 

     tj,1                τnj                   tmez                tj,2                 

tobs,1 tobs,2 
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Figure 2:  Manual record of the realised train diagram of the railway transport 

 

 
Based on the statistical assessment it is possible to test what classification of 

the random variable describes the activity being assessed in the best way. In the 
case of the railway transport it shows that the Erlang classification which is the 
most flexible out of all classifications suits best. This classification has three 
parameters and therefore it is very flexible and thus it can be used very well. The 
utilisation of suitable parameters can replace almost all classifications. Through 
using the rule 3δ it can be also easily defined. The distribution function of the 
Erlang classification has the following form:     
  
  (2) 
           
 
where  
a,b,y0  = parameters of classification,   
a     = natural (integer) number > 0,  
b   = number > 0,  
y0   = shift against the point [x=0, y=0].  
 

In the case of parameters a = 1,  b = 1 this classification transfers to the 
exponential classification, at smaller values of the a parameter it seems as inclined 
on the left, at higher values of the a parameter it is getting closer to the normal 
classification.5 

                                                           
5 L. Novák, R. Soušek, Modifications Erlang' s distribution of random variable. [in:] Механика, 
Транспорт, Комуникация. № 2/2005. София 2005. http://mtc- aj.com/php/welcome.php?lang=bg;  
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Furthermore, it is necessary to state the algorithm through which the 

computer will generate the pseudo-random distribution of the same type. 
Mathematically, the work of the system of the bulk service is described by the so 
called events – as a matter of fact they are the changes which developed in the 
system. The change of the system, i.e. the event that develops, when the 
requirement enters the system, when it joins the queue or quits its stay there, when 
it starts to be served or when the service ends, etc. The programme algorithm 
registers these events and records the state of each system segment at these 
moments. The mathematical simulations can be given an algorithm form in two 
ways – synchronously or asynchronously.  

 
Possibilities of Simulating the Railway Transport i n the Cascade of Track 

Sections  
When assessing the throughput railway of the track sections we do not have 

in mind only the section between two neighbouring railway stations but a longer 
track section between two large railway stations. The trains go through individual 
partial sections which can be considered subsequent lines of the bulk service. The 
aforementioned considerations are valid for the first track section. The random 
phenomena which affected the ride across this section transfer to the next section. 
The outputs of the trains from the previous section are actually the inputs to the 
adjacent section. This fact is a decisive factor for the possibilities of modelling and 
simulation of the traffic in the track sections. It is possible to use the stream of 
trains leaving the previous section as an input stream of requirements – the trains 
– to the adjacent track sections. In this case only the time of the trains´ ride in 
individual partial track sections becomes the random variable.6 

 
Software Application in Practice 
The software application ASTRA which simulates the train transport in the real 

track sections of the Slovak railways using the aforementioned assumptions was 
created at the Faculty of Special Engineering of the University of Žilina in the 
framework of the project Critical Infrastructure Protection in Sector of Transport. 
Through changing the input parameters it is possible to model and simulate the 
railway transport and to detect in a simple way the throughput railway of the current 
and disrupted track sections or those ones that are being renewed.7 

 
 
 
 

                                                                                                                                                    
L. Simak, Z. Dvorak, L. Gaspierik, K. Kampova, J. Reitspis, M. Seidl, J. Svetlik, Ochrana kritickej 
infraštruktúry v sektore dopravy [Critical infrastructure protection in sector transport] Monograph. 180 
p. 1st ed. Zilina, Slovakia: University of Zilina 2012 

6 L. novák, Vplyvy náhodných javov na železničnú..., op. cit., s. 5; R. Valkov, Transport Staff  Training 
for Activities under Crisis Conditions. In: Zborník 7. vedeckej konferencie Riešenie krízových situácií 
v špecifickom prostredí. FŠI ŽU, Žilina 2002, s. 257-262 

7 D. Vidrikova, K. Boc, 2013. Ochrana kritickej infraštruktúry I. časť [Critical infrastruture protection, 1 st 
part] 1st ed. Žilina, Slovakia, University of Zilina. 2013, p. 164; D. Vidrikova, K. Boc, 2013.  Ochrana 
kritickej infraštruktúry II. časť, [Critical infrastruture protection, 2nd part] 1st ed. Žilina, Slovakia, 
University of Zilina. 2013, p. 178; web page of project No 0471-10 http://fsi.uniza.sk/ 
kritinf/aktuality.html; Zákon NR SR č. 45 z 8. februára 2011o kritickej infraštruktúre 
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3. Conclusion 
The stochastic methods of the operation analysis, especially the mathematical 

simulation show currently to be the most advantageous methods for planning the 
activities of complicated systems, especially of those which cannot be verified by 
an experiment, e.g. the natural disasters, sabotages, diversion, armed conflicts, 
etc. This fact is unambiguously valid also for testing the throughput railway of the 
track sections in form of the train transport simulation. We consider the method of 
bulk service of random character. The intervention of the human factor into the 
train transport is so serious that it even challenges the essence of the bulk service 
theory. 

 
Streszczenia 
Transport kolejowy i jego poszczególne elementy, zwłaszcza tory kolejowe, to 

istotny podsektor infrastruktury krytycznej Republiki Słowacji. W przypadku 
zakłóceń w tym obszarze może wystąpić zmniejszenie przepustowości kolejowej 
ze skutkami dla całego procesu transport i gospodarki kraju. Przepustowość 
kolejowa jest też decydującym kryterium przy projektowaniu odnowy uszkodzonych 
torów kolejowych. Do jej obliczeń mogą być użyte znane metody deterministyczne 
oraz metody analizy operacji i symulacji. 

 
Summary 
The railway transport and its individual elements especially the railway tracks 

are an important sub-sector of the critical infrastructure of the Slovak Republic. 
After their disruption a significant reduction of the throughput railway with  
a secondary impact on the transport processes and the whole economy of the 
country can arise. The throughput railway of the railway track is also a decisive 
criterion when designing the renewal of the damaged railway track sections. The 
known deterministic methods as well as the methods of operation analysis and 
simulation can be used for calculating the throughput railway.  
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Magda WOJDYŁA-BEDNARCZYK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC MAŁYCH  
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 
 
Wprowadzenie 
Polityka regionalna jest istotnym elementem prowadzonej przez Polskę 

polityki społeczno-gospodarczej. Jej głównym celem jest przeciwdziałanie 
marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu 
rozwojowi gospodarczemu kraju. Skuteczna polityka rozwoju regionalnego 
wymaga dostosowania instrumentarium oraz metod jego wspierania do bieżącej 
sytuacji gospodarczo-społecznej. Polityka ta zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, 
a pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest jej częścią. Należy przy 
tym pamiętać, iż sektor MSP jest jednym z głównych czynników konkurencyjności 
regionów i ich tempa wzrostu gospodarczego. To właśnie małe i średnie 
przedsiębiorstwa pełnią szczególną rolę w regionach o niższej stopie rozwoju 
ekonomicznego. Przyczyniają się do rozwiązywania regionalnych problemów 
między innymi poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich  
i naturalnych, przeciwdziałanie bezrobociu czy rozwoju inwestycji lokalnych.  
U progu XXI wieku w Europie polityka regionalna stała się bardzo popularna, a jej 
przejawy odnaleźć można we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego. 

 
Pojęcie regionu oraz czynniki i bariery rozwoju regiona lnego 
Region to wyodrębniony umownie obszar wyróżniający się określonymi 

cechami na przykład położeniem geograficznym, odrębnością językową czy 
prawno-administracyjną. Jest to zazwyczaj obszar ukształtowany historycznie, 
dysponujący określonymi zasobami ludzkimi i naturalnymi. Region stanowi 
podstawowy element układu regionalnego kraju. Jest przedmiotem zarządzania 
działających na jego obszarze władz samorządowych. Wyróżnia się jednostki 
przestrzenne wyższego rzędu, zwane makroregionami i niższego rzędu nazywane 
podregionami bądź subregionami. Obecnie region jest postrzegany jako 
podsystem strefowy o charakterze przestrzennym. Rozstrzygnięcia wymaga 
kwestia doboru kryteriów stosowanych przy delimitacji regionu, w których wyróżnić 
można trzy podstawowe kryteria:1 

1. fizyczno-geograficzne; 
2. ekonomiczno-przestrzenne; 
3. administracyjne. 
Zakres pojęciowy terminu region jest uzależniony od rozwoju danej dyscypliny 

nauki i państwa. Występujące w literaturze przedmiotu typologie pozwalają 
podzielić regiony m.in. na:2 

- słabo i dobrze rozwinięte; 
- rozwijające się harmonijnie i problemowe; 

                                                           
1 K. Secomski, Ekonomika regionalna, PWE. Warszawa 1982, s. 227 
2 A. Oleksiuk, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna 

Wydawnicza Branta. Bydgoszcz-Warszawa 2009, s. 21 
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- centralne i peryferyjne; 
- jednolite, węzłowe, kompleksowe; 
- makro i mikroregiony. 
Kluczowe znaczenie ma określenie pojęcia regionu ekonomicznego 

(gospodarczego), czyli obszaru wyodrębnionego na podstawie kryteriów 
ekonomicznych, funkcjonalnie związanego z całą gospodarką narodową oraz 
posiadający określony profil gospodarczy.3 Region ekonomiczny jako obszar 
przestrzennie zwarty charakteryzuje się następującymi cechami: 

- w ramach każdego regionu można wyróżnić powiązania wewnętrzne  
i zewnętrzne, przy czym wewnętrzne są silniejsze; 

- ma ukształtowany profil gospodarczy; 
- posiada zdolność – dotyczy to społeczności tego obszaru –  

do samodzielnego formułowania celów i ich realizacji. 
R. Floryda dokonuje klasyfikacji regionu ekonomicznego ze względu  

na atrakcyjność lokalizacji wiedzy i innowacji. Na szczycie piramidy znajdą się jego 
zdaniem regiony nieliczne, które generują wiedzę i w których powstają innowacje. 
Natomiast podstawę stanowią liczne regiony słabo rozwinięte peryferyjnie.4 Region 
w Unii Europejskiej ma przede wszystkim znaczenie gospodarcze, jako podmiot 
unijnych polityk. 

W Unii Europejskiej dokonano podziału jednostek terytorialnych (w tym 
regionów) na pięć poziomów – dla potrzeb polityki regionalnej oraz jej 
finansowania. W 1988 roku wprowadzono opracowany przez Eurostat podział 
terytorialny NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Jest to jednolita 
kategoryzacja jednostek terytorialnych państwa członkowskich Unii Europejskiej,  
w której wyróżnia się: 

- trzy poziomy regionalne (NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3); 
- oraz dwa poziomy lokalne (NUTS 4 i NUTS 5). 
Klasyfikacja NUTS służy do sporządzania statystyki regionalnej oraz analiz 

społeczno-ekonomicznych wykorzystywanych w polityce strukturalnej Unii 
Europejskiej. W 2000 roku w Polsce wprowadzono Nomenklaturę Jednostek 
Terytorialnych do celów Statystycznych (NTS), która została zmieniona w 2008 
roku. NTS została opracowana w oparciu o istniejący trójstopniowy podział kraju 
na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego wyodrębnione zostały dwa 
dodatkowe nieadministracyjne poziomy, tj. regiony i podregiony. 

Poziomy regionalne obejmuj ą: 
Poziom 1 – regiony; 
Poziom 2 – województwa; 
Poziom 3 – podregiony. 
Poziomy lokalne obejmuj ą: 
Poziom 4 – powiaty i miasta na prawach powiatu; 
Poziom 5 – gminy, w tym gminy miejskie będące miastami na prawach 

powiatu.5 
 

                                                           
3 J. Leśniak, Planowanie przestrzenne, PWN. Warszawa 1985, s. 278 
4 R. Florida, Who’s your city. How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important 

Decision of your Life, Basic Books. Nowy Jork 2008, s. 27 
5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury 

Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). 
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Tabela nr 1:  Liczba jednostek na poszczególnych poziomach w Polsce według stanu 

w dniu 1 stycznia 2013 r. 
 

NTS 1 – regiony (6 jednostek – grupują jednostki szczebla wojewódzkiego) 

NTS 2 – województwa (16 jednostek) 

NTS 3 – podregiony (66 jednostek – grupują jednostki szczebla powiatowego, do 2007 roku 
było 45) 

NTS 4 – powiaty i miasta na prawach powiatu (314 + 66 jednostek) 

NTS 5 – gminy (2479 jednostek), w tym gminy miejskie będące miastami na prawach 
powiatu (66 jednostek) 

Źródło:  http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/nomenklatura-nts/ 
 
Posiadane przez regiony specyficzne cechy oraz zewnętrzne uwarunkowania 

w znacznej mierze decydują o potencjalnych możliwościach rozwoju danego 
regionu. Rozwój dokonywany jest w trzech sferach: 

- rzeczowej – zwiększenie PKB w czasie; 
- osobowej; 
- społecznej.6 
Należy podkreślić, iż rozwój nie ma charakteru linearnego i nieodwracalnego, 

cechuje go różnorodność możliwych wzorców przebiegu. Jest procesem złożonym, 
chociażby ze względu na stopień skomplikowania i wielość zjawisk, które mają  
na niego wpływ. A. Oleksiuk wskazuje, że rozwój regionalny składa się z trwałego 
wzrostu trzech wielkości ekonomicznych, którymi są: potencjał gospodarczy 
regionu, ich siła konkurencyjna oraz poziom życia jego mieszkańców.7 Rozwój 
regionalny jest zatem produktem wzrostu i rozwoju gospodarczego.  
W. Kosiedowski wyróżnia cztery rodzaje barier rozwoju regionalnego:8 

1. Bariery ekonomiczne, które związane są z niewystarczającym poziomem 
rozwoju gospodarki regionalnej wynikającym m.in. z wadliwego 
funkcjonowania mechanizmu rynkowego, braku środków finansowych czy 
niewłaściwej struktury gospodarki; 

2. Bariery społeczne obejmujące m.in. niekorzystne cechy i tendencje 
demograficzne regionu, niski poziom przedsiębiorczości czy 
innowacyjności oraz niekorzystne unormowania prawno-administracyjne; 

3. Bariery techniczne i technologiczne, które związane są przede wszystkim  
z nieodpowiednią strukturą majątku rzeczowego oraz wysokim stopniem 
amortyzacji aparatu wytwórczego; 

4. Bariery ekologiczne, które utożsamiane są z zaburzeniem równowagi 
ekologicznej skutkującym dewastacją środowiska przyrodniczego. 

 
Rozwój regionów w Polsce a polityka regionalna  
Różnice w poziomie rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami wynikają  

w znacznej mierze z istniejących dysproporcji strukturalnych tych obszarów.  
Za podstawową przyczynę przekształceń dokonujących się w strukturze regionów 
                                                           
6 R. Piasecki, Ekonomia rozwoju, PWE. Warszawa 2007, s. 16 
7 A. Oleksiuk, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna 

Wydawnicza Branta. Bydgoszcz-Warszawa 2009, s. 23 
8 W. Kosiedowski, Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji  

i Kierownictwa „Dom Organizatora”. Toruń 2001, s. 36 
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na przełomie wieków należy uznać transformację ustrojowo-systemową oraz 
zmiany na rynku pracy i pojawienie się bezrobocia. Przyczynami są także zmiany 
struktury własnościowej w gospodarce narodowej oraz rozmieszczenie kapitału 
zagranicznego. 

Za mocne strony polskich regionów uważa się stosunkowo niewielkie 
zróżnicowanie międzyregionalne na poziomie województw, które porównywalne 
jest ze średnim poziomem zróżnicowania w Unii Europejskiej, jak również rozwój 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Słabymi stronami polskich regionów jest 
m.in. występowanie obszarów, które zagrożone są wyłączeniem z procesów 
rozwojowych czy wysoki odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie, zwłaszcza  
w regionach Polski Wschodniej. 

Podstawowym wskaźnikiem, który charakteryzuje potencjał gospodarczy 
danego regionu jest wielkość wytwarzanego PKB na mieszkańca.  
W. Ziemianowicz w opracowaniu „Trendy rozwojowe regionów” dokonuje oceny 
rozwoju regionów polskich wraz z ich kierunkami zmian w prognozowaniu do 2020 
roku. Przyjmując wskaźnik PKB per capita autor wskazuje, że w okresie 2002-2006 
można wskazać na następujące prawidłowości:9 

1. Najlepszą sytuację mają regiony: mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie 
oraz łódzkie, które cechuje wyższa od średniej dynamika przyrostu  
i poziom PKB per capita w roku 2006; 

2. Regiony Polski Wschodniej oraz zachodniopomorskie i kujawsko-
pomorskie wykazywały się niższa niż średnia krajowa dynamiką oraz 
wartością per capita w roku 2006; 

3. Pomorze i Śląsk pozostają w czołówce regionów najwyżej rozwiniętych, 
jednak należy podkreślić, iż w latach 2002-2006 rozwijały się wolniej niż 
średnia krajowa; 

4. Województwo mazowieckie pozostaje niezagrożonym liderem  
w perspektywie wieloletniej. 

Oceniając sytuację gospodarczą regionu wielkopolskiego z perspektywy 
uwarunkowań działalności małych i średnich przedsiębiorstw, należy stwierdzić,  
że jest ona korzystna. Analiza wskaźników makroekonomicznych wskazuje,  
iż region wielkopolski zajmuje 4 lokatę w rankingu województw pod kątem 
wielkości wytwarzanego PKB na 1 mieszkańca, 3 lokatę pod względem wielkości 
produkcji sprzedanej regionu oraz 8 lokatę pod kątem wydajności pracy. 

W rankingu najlepiej rozwiniętych gospodarczo podregionów znajdowały się  
w roku 2007 województwa mazowieckie, wielkopolskie oraz małopolskie. Najsłabiej 
rozwiniętymi gospodarczymi okazały się być województwa podkarpackie, 
świętokrzyskie oraz lubuskie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 W. Dziemianowicz, J. Łukomska, A. Górska, M. Pawluczuk, Trendy rozwojowe regionów, Geoprofit. 

Warszawa, styczeń 2009, s. 22-23 
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Tabela nr 2:  Najlepiej i najsłabiej rozwinięte gospodarczo podregiony (NTS3) w Polsce 

w 2007 r. 
 

L. p. Województwo 
Wskaźnik zró żnicowania w punktach 
procentowych 

1 mazowieckie 145,5 

2 wielkopolskie 121,3 

3 małopolskie 119,0 

4 dolnośląskie 82,5 

5 pomorskie 75,2 

6 zachodniopomorskie 71,4 

7 śląskie 60,2 

8 łódzkie 51,7 

9 kujawsko-pomorskie 50,3 

10 lubelskie 38,6 

11 opolskie 34,0 

12 podlaskie 31,3 

13 warmińsko-mazurskie 25,2 

14 podkarpackie 24,1 

15 świętokrzyskie 18,9 

16 lubuskie 0,8 
Źródło:  M. Kowerski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zamość 

2009 
 
Należy zwrócić uwagę także na atrakcyjność inwestycyjną danego 

województwa, rozumianą w kategoriach korzyści, jakie oferuje dana lokalizacja 
inwestorowi. Korzyści te mają przede wszystkim wymiar finansowy, ponieważ 
poprawiają rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia. Wśród województw liderem 
atrakcyjności inwestycyjnej w 2013 roku było województwo śląskie. Wysoka 
atrakcyjność inwestycyjna cechuje województwo dolnośląskie i mazowieckie . 
Województwo wielkopolskie znalazło się wśród regionów o ponadprzeciętnej 
atrakcyjności obok województwa małopolskiego czy pomorskiego. W grupie 
regionów o niskiej atrakcyjności znalazło się pięć województw, wśród nich 
podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie. Ich 
pozycja jest przede wszystkim konsekwencją długofalowych procesów społeczno-
gospodarczych. 
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Wykres nr 1:  PKB per capita w podregionach (NTS 3) w 2010 r. (Polska=100, w %). 
 

 
Źródło:  Przegląd regionalny Polski 2012, Krajowe Obserwatorium Terytorialne. 

Warszawa, wrzesień 2013, s. 18 
 
Poza różnicami w poziomie rozwoju regionów istotne jest także narastanie 

dysproporcji wewnątrzregionalnych. Jedną z głównych przyczyn jest kumulacja 
działalności gospodarczej na obszarach metropolitalnych. Zróżnicowanie 
wewnątrzregionalne było znaczące w przypadku województw, gdzie  
są zlokalizowane duże ośrodki miejskie, a więc dotyczyło przede wszystkim 
województwa mazowieckiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego.  
Do województw mniej stabilnych i o relatywnie niższym tempie rozwoju w ostatnich 
latach notują województwa lubuskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie 
podlaskie i świętokrzyskie. Oprócz lubuskiego są to obszary położone  
na wschodzie Polski, dodatkowo w tych województwach znaczny odsetek pracuje 
w rolnictwie. Uwarunkowania rozwoju w tych województwach są znacznie mniej 
korzystne, co przy braku aktywnej polityki ze strony państwa, może doprowadzić 
do narastania dystansu w stosunku do pozostałych regionów polskich, jak i UE. 

 
Wykres nr 2:  Zmiana PKB per capita w PPS (UE-27=100) w latach 2007-2012  

w państwach członkowskich UE. 
 

 
Źródło:  Przegląd regionalny Polski 2012, Krajowe Obserwatorium Terytorialne. 

Warszawa, wrzesień 2013, s. 15 
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Na tle innych krajów Unii Europejskiej, Polska nie należy do silnie 

zróżnicowanych regionalnie. Współczynnik mierzący poziom zróżnicowań PKB per 
capita między województwami kształtuje się znacznie poniżej średniej dla UE-27. 
Jednakże w Unii Europejskiej poziom zróżnicowań w ostatnich latach 
systematycznie się zmniejszał, podczas gdy w Polsce nieznacznie rósł. 

 
Wykres nr 3:  Zmiany PKB per capita w PPS UE-27=100 w województwach w latach 

2004-2010 r. (w pp.). 
 

 
Źródło:  Przegląd regionalny Polski 2012, Krajowe Obserwatorium Terytorialne. 

Warszawa, wrzesień 2013, s. 16 
 
Jak wynika z powyższego wykresu, województwo mazowieckie przekroczyło 

w roku 2010 średni unijny poziom PKB per capita. Następne w kolejności: 
dolnośląskie, śląskie i wielkopolskie mają spory dystans do nadrobienia. 
Województwa o najniższym poziomie PKB per capita, czyli województwa Polski 
Wschodniej i województwo zachodniopomorskie najwolniej pokonywały dystans  
do średniej unijnej. 

 
Cele oraz zasady polityki regionalnej Unii Europejs kiej wobec sektora 

małych i średnich przedsi ębiorstw. 
Polityka regionalna jako integralna część współczesnej polityki gospodarczej 

państwa jest dziedziną stosunkowo młodą. Swoje początki datuje dopiero w latach 
30. XX wieku, kiedy to zaistniały pierwsze przesłanki do wprowadzenia działań 
państwa związanych z tą polityką. Można wyróżnić następujące motywy 
wprowadzenia i realizacji założeń koncepcji nowoczesnej polityki regionalnej:10 

- społeczne związane z koniecznością niwelowania zróżnicowania 
przestrzennego stopy bezrobocia – przełom lat 20. i 30. XX wieku; 

- militarne, które pojawiły się tuż przed wybuchem II wojny światowej, 
związane z koniecznością rozśrodkowania przemysłu i odsunięcia  
go od granic; 

                                                           
10 B. Winiarski, Polityka gospodarcza, PWN. Warszawa 2000, s. 341 
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- ekonomiczne, których głównym założeniem są działania zmierzające  

do rozwoju gospodarczego rozwoju – przełom lat 50. i 60. XX wieku; 
- ekologiczne, które nasiliły się w latach 70. ubiegłego stulecia, a ich 

głównym źródłem była konieczność ochrony środowiska szczególnie  
w sytuacji katastrof ekologicznych. 

Według B. Winiarskiego podstawowym celem polityki regionalnej jest 
racjonalne kształtowanie procesu przemian struktury przestrzennego 
rozmieszczenia gospodarki i ludności.11 Polityka regionalna z drugiej strony nie jest 
łatwym obszarem do analizy przede wszystkim ze względu na swoją złożoność 
oraz wielość determinowanych przez nią procesów społecznych czy 
gospodarczych. Jej oddziaływanie ma istotny wpływ na zachodzące zmiany  
w wymiarze nie tylko regionalnym, ale i narodowym, a nawet międzynarodowym. 
Definiowana jest jako świadoma i celowa działalność władzy publicznej 
zmierzająca do rozwoju regionalnego. Choć Unia Europejska należy  
do najbogatszych regionów na świecie, to w samej Unii istnieją zasadnicze różnice 
w poziomie dobrobytu zarówno między państwami członkowskimi, jak i między 
regionami wewnątrz poszczególnych krajów. Dlatego też celem polityki regionalnej 
poza niwelowaniem różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów, jest 
także zapobieganie tworzeniu się nowych dysproporcji rozwojowych. 

Geneza polityki regionalnej Unii Europejskiej sięga roku 1957, w momencie 
powołania do życia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w myśl Traktatu 
Rzymskiego. Spośród dokumentów Parlamentu Europejskiego traktujących  
o polityce regionalnej należy wymienić przede wszystkim: 

- Raport Motte’a z 1960 roku, w którym proponuje się utworzenie komitetu 
konsultacyjnego do spraw regionalnych oraz podjęcie prac nad programem 
europejskiej polityki regionalnej; 

- oraz Raport Birkelbacha z 1963 roku, w którym domagano się oddania  
do dyspozycji Komisji specjalnych środków finansowych przeznaczonych 
na politykę regionalną.12 

W 1967 roku utworzona została Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 
której zadaniem było przygotowanie koncepcji przyszłej europejskiej polityki 
regionalnej. Istotny wpływ na kształtowanie się polityki regionalnej miał też przyjęty 
przez Komisję w 1973 roku Raport Thomsona dotyczący problemów regionalnych 
w powiększonej Wspólnocie. Regionalizacja administracyjna Polski dokonana 
przez wprowadzenie na mocy ustawy z 5 czerwca 1998 roku nowego podziału 
administracyjnego kraju na szesnaście województw i ustanowienie  
w województwach samorządów wojewódzkich wyłanianych w wyborach 
powszechnych, jak również ustanowienie polityki regionalnej miały fundamentalne 
znaczenie dla procesu formułowania polityki regionalnej. 1 maja 2004 roku  
do Wspólnot Europejskich dołączyła Polska, stając się beneficjentem europejskiej 
polityki regionalnej. Zgodnie z delegacją ustawową przystąpiono do procesu 
planowania strategicznego, który polegał na opracowywaniu strategicznych 
strategii krajowych i regionalnych umożliwiających podjęcie właściwych działań 
rozwojowych. Na poziomie krajowym przyjęto Narodową Strategię Rozwoju 

                                                           
11 Ibidem, str. 342 
12 I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, s. 63 
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Regionalnego, a na poziomie regionalnym szesnaście strategii rozwoju 
województw. 

Należy jednak pamiętać, iż pierwsze doświadczenia Polski z funduszami 
europejskimi sięgają roku 1990 i są związane z realizacją programu pomocowego 
Phare, a następnie programów przedakcesyjnych, które pozwalały jednocześnie 
na sukcesywne zdobywanie doświadczeń. Umożliwiły także przygotowanie się 
Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, a tym samym korzystanie z interwencji 
finansowej w ramach polityki regionalnej. Programy Phare, SAPARD i ISPA  
w sposób efektywny przygotowały Polskę do uczestnictwa w polityce strukturalnej 
UE, to jest do korzystania z funduszu strukturalnych i Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej. Programy te odegrały istotną rolę w procesach restrukturyzacji  
i modernizacji polskiej gospodarki oraz wsparły strategiczne kierunki rozwoju kraju. 
Okres przedakcesyjny pozwolił na zbudowanie bagażu doświadczeń 
umożliwiających podjęcie właściwych przygotowań do udziału w unijnej polityce 
spójności w wymiarze programowym, finansowym czy legislacyjnym. 

 
Tabela nr 3:  Instrumenty finansowe w ramach „Partnerstwa dla Członkostwa” oraz 

fundusze polityki strukturalnej Unii Europejskiej. 
 

 
Źródło:  http://www.fapa.com.pl/jkp/context/fsrc/rozdzial9/rozdzial9.html 
 
Polska otrzymała około 30% ogólnej kwoty przeznaczonej na pomoc 

przedakcesyjną. Deklarowaną intencją Komisji Europejskiej było utrzymywanie 
stabilnego udziału poszczególnych krajów w alokacji w ramach każdego z trzech 
instrumentów w kolejnych latach. Postępujący proces integracji europejskiej krajów 
kandydujących do UE spowodował konieczne zmiany w sposobie i zakresie 
prowadzenia polityk. Przedstawiony został zarys budżetu na lata 2000-2006  
w dokumencie o nazwie Agenda 2000. 

Przystępując do Unii Europejskiej Polska stała się beneficjentem polityki 
spójności w ramach perspektywy 2000-2006. Został wówczas przygotowany 
Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, w którym określono cele i priorytety 
rozwojowe Polski zmierzające do osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej z krajami członkowskimi UE. Dokument służył jako punkt 
odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanym wyłącznie  
z zasobów środków krajowych, jak również jako podstawa przygotowania Podstaw 
Wsparcia Wspólnoty dla Polski. 

Realizację Narodowego Planu Rozwoju przeznaczono na wsparcie trzech 
podstawowych dziedzin życia społecznego-gospodarczego: 

- przedsiębiorstw; 
- rozwoju infrastruktury; 
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- oraz rozwoju zasobów ludzkich.13 
Za cel strategiczny Narodowego Planu Rozwoju przyjęto rozwijanie 

konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej 
wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej  
i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.  
W dokumencie określono również cele cząstkowe, jak chociażby wspomaganie 
osiągania utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB czy włączenie 
Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej. Realizacja 
polityki spójności w Polsce w latach 2004-2006 odbywała się za pomocą sześciu 
programów jednofunduszowych, w zakresie: 

- wzrostu konkurencyjności gospodarki; 
- rozwoju zasobów ludzkich; 
- restrukturyzacji oraz modernizacji rolnictwa sektora żywnościowego oraz 

rozwoju obszarów wiejskich; 
- transportu; 
- rybołówstwa i przetwórstwa ryb; 
- pomocy technicznej, jak również Strategii wykorzystania Funduszu 

Spójności na lata 2004-2006 oraz dwóch inicjatyw wspólnotowych 
INTERREG i EQUAL. 

Równolegle z programami sektorowymi realizowano wielofunduszowy 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, który zarządzany był 
na poziomie krajowym. Realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty miała istotne 
implikacje dla różnych polityk krajowych, ale także dla inwestycji publicznych  
i prywatnych. Dokument określał zakres współfinansowania środkami 
pochodzącymi z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. 

Obecnym celem prowadzonej polityki regionalnej jest wyrównanie różnic 
gospodarczych między regionami Unii Europejskiej i w efekcie ich mieszkańcami. 
Środki unijne są w taki sposób rozdzielane, by większość z nich trafiła do regionów 
znajdujących się w gorszej sytuacji społecznej i gospodarczej. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, iż kryterium podziału unijnych środków finansowych jest PKB 
regionu. A więc poziom zamożności obywateli jest tylko jednym z elementów, które 
decydują o tym, czy dany region otrzyma unijne wsparcie finansowe. Celem jest 
bowiem przyspieszenie rozwoju regionów opóźnionych, a co za tym idzie wzrost 
konkurencyjność całej Unii Europejskiej. 

Wraz z współfinansowaniem zapewnianym przez państwa członkowskie, 
fundusze unijne stanowią bardzo istotną część inwestycji publicznych w Europie. 
W szeregu państw członkowskich jest to ponad połowa wszystkich inwestycji 
publicznych. 

Podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój 
zapewnić jest Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Dokument ten jest podstawową 
przesłanką dla Narodowej Strategii Spójności, Krajowego Planu Strategicznego dla 
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Rybołówstwa oraz wynikających z nich 
programów operacyjnych.14 

                                                           
13 W. Sługocki, Samorząd województwa w procesie wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

– wybrane aspekty. Zielona Góra 2005, s. 297 
14 http://www.mrr.gov.pl/ 
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Nowoczesna polityka regionalna tworzy warunki do lepszego wykorzystania 
potencjału regionów i charakteryzuje się m.in.: 

- orientacją na pomoc w układzie terytorialnym, a nie sektorowym; 
- ukierunkowaniem na sektor małych i średnich przedsiębiorstw, będących 

najdynamiczniej rozwijającym się sektorem gospodarki; 
- wspieraniem innowacyjnych rozwiązań służących podwyższaniu 

konkurencyjności przedsiębiorstw; 
- kierowaniem się przesłankami ekonomicznymi i długofalowymi (wspieranie 

działalności inwestycyjnej).15 
Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw uważane jest za ważne 

narzędzie realizacji polityku rozwoju regionalnego. Samorząd województwa 
realizuje politykę rozwoju regionu, na którą składają się poniżej wymienione 
priorytety, które istotne są dla małych i średnich przedsiębiorstw: 

- wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki; 
- tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku 

pracy; 
- oraz pozyskiwanie i łączenie środków finansowych publicznych  

i prywatnych w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej. 
Z punktu widzenia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw kluczowe 

znaczenie w perspektywie 2007-2013 miał Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka (PO IG), kierowany do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu,  
w tym do sektora nauki działającego na rzecz zwiększenia innowacyjności  
i konkurencyjności przedsiębiorstw. Natomiast narzędziem realizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego był m.in. Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 2007-2013 (WRPO) – instrument mający na celu 
realizację działań zmierzających do zmniejszenia dysproporcji gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych na terenie Unii Europejskiej. Obszar interwencji 
Programu wynika również ze Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego  
do 2020 roku. 

 
Tabela nr 4:  Indykatywny podział środków według priorytetów i kategorii interwencji  

w ramach WRPO na lata 2007-2013. 
 

 
Źródło:  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, 

Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego. Poznań, grudzień 2009, s. 14 

                                                           
15 T. G. Grosse, Cele i zasady polityki regionalnej państwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Instytut Spraw Publicznych. 
Warszawa 2008, s. 22-26 
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Celem Osi Priorytetowej i Konkurencyjno ść przedsi ębiorstw było 

zwiększenie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw na rzecz wzrostu  
i zatrudnienia, poprzez zwiększenie potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw, 
wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego czy powiązań nauki  
z gospodarką. Wśród siedmiu działań Priorytetu i Konkurencyjność 
przedsiębiorstw, dwa pierwsze dotyczyły przedsiębiorstw. 

Należy podkreślić, iż pomimo zdobytych doświadczeń w wyniku realizacji 
polityki regionalnej w Polsce przy wsparciu funduszy unijnych, wystąpiły zarówno 
zewnętrzne, jak i wewnętrzne ograniczenia w jej realizacji. Niepełny horyzont 
czasowy na realizację polityki regionalnej pomimo siedmioletniego okresu 
programowego 2000-2006, w którym Polska brała udział w latach 2004-2006,  
w związku z przystąpieniem do Wspólnot 1 maja 2004 roku, stanowi niewątpliwie 
główne ograniczenie zewnętrzne. Wskazano także na ograniczoną skalę wsparcia 
w postaci otrzymanych przez Polskę 12,8 mld euro. Do ograniczeń wewnętrznych 
zaliczyć należy w szczególności przygotowanie tylko jednego dwufunduszowego 
programu operacyjnego o scentralizowanej strukturze priorytetów. W perspektywie 
finansowej 2007-2013 kształtowanie otoczenia instytucjonalnego odbywało się  
w głównej mierze na poziomie regionalnym, a działania krajowe były 
komplementarne wobec inicjatyw podejmowanych na szczeblu lokalnym  
i regionalnym. 

 
Podsumowanie  
Podsumowując należy stwierdzić, iż regiony, podobnie zresztą jak 

przedsiębiorstwa, konkurują ze sobą, a szczególną rolę w stymulowaniu oraz 
koordynowaniu rozwoju regionów odgrywa samorząd. Istotnym zjawiskiem jest 
bowiem zmniejszanie się w gospodarce roli państwa przy równoczesnym wzroście 
znaczenia regionów i miast.16 Polityka regionalna będąc częścią polityki rozwoju, 
zmierza do optymalnego wykorzystania zasobów regionów dla trwałego wzrostu 
gospodarczego. W celu budowania przewagi konkurencyjnej konieczne staje się 
podejmowanie działań w kierunku rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw czy 
wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych. Funkcjonowanie małych  
i średnich przedsiębiorstw w każdej gospodarce odzwierciedla przedsiębiorczość 
społeczeństwa. Liczba oraz potencjał MSP jest jedną z miar oceny wzrostu 
gospodarczego regionu lub kraju. Dlatego też, Unia Europejska doceniając 
znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju gospodarczego  
i społecznego, podejmuje szereg inicjatyw w celu zapewnienia lepszych warunków 
ich funkcjonowania i rozwoju. 

 
Streszczenie 
O warunkach działania i rozwoju przedsiębiorstw w znacznej mierze decyduje 

polityka regionalna, która realizowana jest przez państwa i samorządy. Poprawie 
warunków funkcjonowania, a także rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
służą wdrażane programy. Fundusze unijne stanowią cenne wsparcie dla MSP, 
 

                                                           
16 Z. Rykiel, Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni, Studia Regionalne i Lokalne 

2000, nr 1, str. 35 
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które napotykają na problem niewystarczającej ilości własnego kapitału. 
Wprowadzanie nowych produktów czy technologii, konieczność konkurowania firm 
na rynku europejskim czy światowym, wymaga posiadania znacznych zasobów 
finansowych. Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw powinno 
przynieść i przynosi efekty gospodarcze w postaci rozwoju inwestycji, zmniejszenia 
bezrobocia czy generowania większego dochodu lokalnego. Aktualna polityka 
regionalna prowadzona przez władze samorządowe poszczególnych województw 
zmierza do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu, stymulowania 
innowacyjności i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez stosowanie 
różnych form wsparcia. 

 
Summary 
The conditions for the actions and development of enterprises are largely 

determined by regional policy, which is implemented by state and local 
governments. Improving the functioning and development of small and medium-
sized enterprises are implemented by programmes. European Union funds  
are valuable support for SMEs, which face the problem of insufficient own capital. 
The implementation of new products or technologies, the need to compete  
on the European market companies or even global, requires substantial financial 
resources. The support of the development of SMEs should bring and brings 
economic effects as development of investment, reduction of unemployment  
and generation of more income local. Current regional policy which is performed 
by the government of each voivodeships, aims to improve the investment 
attractiveness of the region, encouraging innovation and the development of small 
and medium-sized enterprises through the use of various forms of support. 
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Agnieszka RUTA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PALCÓWK Ą MEDYCZNĄ 
 
 

Wstęp 
Celem każdego przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb klientów. Placówki 

medyczne można potraktować jako mikroprzedsiębiorstwa, które w swej 
działalności powinny zawierać koncepcję zarządzania marketingowego. Proces 
planowania i wdrażania koncepcji marketingowej wymaga odpowiedniego 
przygotowania i realizowany jest w następujących etapach: analiza sytuacji 
rynkowej, planowanie strategiczne w ramach marketing-mix, wdrożenie 
odpowiednio dobranego marketing-mix oraz kontroli efektów. Celem niniejszej 
publikacji jest przedstawienie wykorzystania koncepcji marketing-mix  
w zarządzaniu gabinetem medycznym.1 

 
Co to jest rynek – mikro i makro otoczenie 
Rynek to ogół stosunków wymiennych, które zachodzą pomiędzy podmiotami 

reprezentującymi sprzedających oraz kupujących.2 Inaczej ujmując temat, rynkiem 
można nazwać podmioty reprezentujące podaż i popyt, które dokonując transakcji 
handlowych, decydują o poziomie cen.3 Biorąc pod uwagę rynek usług 
medycznych stronę popytową stanowią pacjenci zgłaszający się do gabinetów. 
Podaż obejmuje ofertę składaną przez placówki medyczne. Można ją rozpatrywać 
na kilku płaszczyznach tj. podmiotowej (podmioty świadczące usługi), 
przedmiotowej (jakie oferują usługi), jak również wielu innych przekrojach  
np. przestrzennym czy czasowym. W warunkach konkurencji rynkowej, występuje 
jeszcze cena, która jest gwarantem równowagi pomiędzy podażą a popytem. 

Rynek można traktować globalnie, jak również w węższym ujęciu dotyczącym 
regionów, sektorów czy wybranych branż. W ujęciu sektorowym możemy 
wspomnieć o rynku usług medycznych, który ze względu na swoją specyfikę rządzi 
się specjalnymi prawami. Dotyczy on bowiem zdrowia, które w kategorii każdego 
państwa należy do szczególnych dziedzin gospodarczo-społecznych. Nie działają 
tutaj typowe mechanizmy rynkowe. Państwo gwarantuje bowiem każdemu 
obywatelowi dostęp do bezpłatnej publicznej służby zdrowia. Jednostką regulującą 
sektor medyczny w Polsce jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który corocznie 
przydziela fundusze na obsługę pacjentów w placówkach, które mają z nim 
podpisaną umowę. Ta specyficzna forma interwencjonizmu państwowego wynika  
z konieczności maksymalizacji wydatków leżących w gestii sektora publicznego 
odpowiedzialnego za opiekę zdrowotną nad społeczeństwem.4 

Gabinet medyczny, podobnie jak każde przedsiębiorstwo, funkcjonuje  
na rynku w pewnym otoczeniu. W literaturze przedmiotu wskazuje się na otoczenie 
mikro (bliższe otoczenie firmy) i otoczenie makro (dalsze otoczenie firmy). Tak jak 

                                                           
1 Autorka publikacji zamiennie będzie używać określeń gabinet medyczny i placówka medyczna. 
2 H. Mruk, Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych. Kraków 2009, s. 11 
3 Prac. zbior. pod red. H. Mruk, Analiza rynku, PWE. Warszawa 2003, s. 11 
4 K. Nowicka, Rola pacjenta w procesie podejmowania decyzji konsumenckich, „Marketing i rynek” 

7/2004 
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na bliższe otoczenie firmy pojedyncze przedsiębiorstwo może mieć wpływ, tak  
na dalsze takiego oddziaływania już nie ma. W ramach mikrootoczenia 
przedsiębiorstwa wskazuje się na: konkurencję, dostawców, klientów  
i pośredników.5 Z punktu widzenia tematyki pracy istotną siłą działającą  
w mikrootoczeniu gabinetu medycznego są pacjenci. Natomiast w kwestii 
makrootoczenia można wyróżnić: czynniki psychologiczne, czynniki biologiczne, 
czynniki ekonomiczne, czynniki demograficzne, czynniki technologiczne, czynniki 
polityczno-prawne i czynniki społeczno-kulturowe. Każdy z przedstawionych 
czynników wpływa na decyzje nabywcze pacjentów. 

Czynniki psychologiczne i ich wpływ na zachowania nabywców są od wielu lat 
przedmiotem szczególnego zainteresowania. Na rynku usług medycznych są one 
o tyle ważne, bowiem sięgają tak ważnej dla człowieka dziedziny jaką jest zdrowie. 
Zachowania pacjentów kształtowane są często na podstawie decyzji 
emocjonalnych. Niemniej istotne okazuje się także doświadczenie pacjenta 
zdobyte z wcześniejszych kontaktów z personelem medycznym. Znawcy 
przedmiotu zaliczają do najważniejszych czynników psychologicznych: motywy, 
postawy i osobowość.6 E. Kieżel zwraca uwagę na dodatkowe czynniki  
tj. postrzeganie, zapamiętywanie i uczenie się, przyzwyczajenie i emocje.7 

Czynniki biologiczne są stawione na podium w hierarchii potrzeb ludzkich, 
ponieważ ich zaspokojenie stanowi gwarancję bytu i ciągłości rodzaju ludzkiego. 
Państwo, jak również poszczególne placówki medyczne powinny propagować 
zasady zdrowego trybu życia, co wplata się w modną od wielu lat koncepcję 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Czynniki ekonomiczne determinujące zachowania nabywców usług 
medycznych dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne.8 Do czynników zewnętrznych, 
czyli niezależnych od konsumenta, zalicza się podaż, tempo przyrostu i podział 
dochodu narodowego, ceny, politykę sprzedaży oraz system informacji 
instytucjonalnej. Natomiast do czynników wewnętrznych, czyli zależnych  
od konsumenta, zalicza się dochody, oszczędności i kredyty, wyposażenie 
gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku, czas wolny oraz dotychczasowy 
poziom i strukturę spożycia. 

Dla rynku usług medycznych czynniki demograficzne mają istotne znaczenie. 
Z wiekiem pojawiają się nowe i nasilają nabyte wcześniej choroby. Wydłuża się 
także długość życia przeciętnego Polaka. Większa liczba emerytów wiąże się  
ze wzrostem popytu na usługi medyczne, rehabilitacyjne i farmaceutyki. Wraz  
z procesem starzenia się zmienianie ulega system wartości społecznych. 
Podstawowym zadaniem rynku w sytuacji, w której ludzie starsi stanowią coraz 
większą grupę społeczną, o niezbadanym ciągle potencjale, jest zmierzenie się  
z procesem starości, jako ważną determinantą kształtującą poziom, strukturę 
konsumpcji i zachowania konsumenckie.9 

Postęp technologiczny w ostatnim stuleciu, zwłaszcza w obszarze nauk 
medycznych jest bardzo duży, czego dowodem jest możliwość wykonywania 

                                                           
5 H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing – uwarunkowania i instrumenty. Poznań 2007, s. 27 
6 J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów – teoria i praktyka. Poznań 

2004, s. 52 
7 E. Kieżel, Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE. Warszawa 2010, s. 135 
8 Ibidem, s. 104 
9 M. Świtała, Proces starzenia się a zachowania konsumenckie, „Handel wewnętrzny” 3/2005, s. 57 
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bezinwazyjnych zabiegów czy operacji. Praca wielu specjalistów z zakresu 
medycyny jest dziś niewyobrażalna bez wykorzystania wysokospecjalizowanego 
sprzętu. Dzięki daleko posuniętej technice i wykorzystaniu technologii można 
wyleczyć wiele nieuleczalnych dotąd chorób. Pacjenci „zyskują coraz więcej 
produktów zaspokajających te same lub podobne potrzeby, natomiast 
przedsiębiorstwa zmagają się z coraz większym ryzykiem niepowodzenia  
we wprowadzaniu nowych produktów, co wynika z mniejszej skuteczności 
tradycyjnego podejścia do ich opracowania oraz rosnących kosztów promocji 
nowości”.10 Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta także świadomość pacjentów, 
którzy poszukują coraz to lepiej przystosowanej do ich potrzeb oferty. W literaturze 
przedmiotu pojawiło się pojęcie „turystyki medycznej”, czyli migracji pacjentów  
w celu znalezienia jak najlepszej i najbardziej fachowej opieki. 

Szanse i zagrożenia dla firmy tkwią także w uwarunkowaniach polityczno-
prawnych.11 Na uwagę zasługuje jednoznaczność ustanawianego prawa oraz 
popieranie i wspieranie przedsiębiorczości. Działania polityczne wpływają  
na funkcjonowanie placówek medycznych poprzez przepisy prawne regulujące ich 
działalność. W warunkach polskich regulacje prawne ustanawiane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia mają duży wpływ na działalność branży. Przykładem niech 
będzie zmniejszenie w roku 2009 środków finansowych przeznaczonych  
na dofinansowanie zakupu przez pacjentów aparatów słuchowych, co wpłynęło  
na spadek sprzedaży produktu w kolejnych latach.12 Sytuacja prawno-polityczna 
nie tylko oddziałuje na zachowania pacjentów, ale także „... na przedsiębiorców,  
na skłonność do inwestowania, a także na stopień ryzyka i niepewności 
gospodarowania.”13 

Do czynników społeczno-kulturowych możemy zaliczyć: grupy odniesienia, 
opinie liderów, grupy społeczne, przyjmowane role i status społeczny. Wpływ 
powyższych czynników na zachowania nabywców na rynku medycznym 
uwidacznia się m.in. w: preferencjach zakupowych, użytkowaniu produktów, 
odrębności zwyczajów nabywczych i zachowań. 

 
Marketing – mix a zarz ądzanie gabinetem 
Koncepcja marketingowa określa, w jaki sposób przedsiębiorstwo będzie 

zaspokajało potrzeby klientów lepiej od konkurencji. Zanim zostaną przedstawione 
elementy marketingu-mix, warto zapoznać się z zasadami koncepcji 
marketingowej, które: 

• określają rynek – przedsiębiorstwo nie może działać na wszystkich rynkach 
i zaspokajać potrzeby wszystkich – musi wybrać swój rynek; 

• określają potrzeby klientów – przedsiębiorstwo może właściwie 
zdefiniować swój rynek, lecz nie zrozumieć w pełni potrzeb klientów; 

• służą nastawieniu na zysk; 

                                                           
10 J. Pogorzelski, Pozycjonowanie w marketingu lateralnym, „Marketing i rynek” 5/2005, s. 8 
11 H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing…. Poznań 2007, s. 25 
12 Szacuje się, że około 95% sprzedaży aparatów słuchowych w Polsce podlega dofinansowaniu 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 
13 A. Pomykalski, Strategie marketingowe, Wydawnictwo Akademickie Centrum Graficzno-

Marketingowe Lodart SA. Łódź 1999, s. 59 
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• integrują działania marketingowe – różne funkcje marketingowe – 

sprzedaż, reklama, badania marketingowe itp. – muszą być 
skoordynowane ze sobą. 

W ramach przedstawionych zasad koncepcji marketingowej należy określić 
zespół elementów, za pomocą których gabinet medyczny może oddziaływać  
na swoich klientów. Według koncepcji 4P należą do nich: 

• produkt – spełnia określone funkcje zaspokajając potrzeby pacjentów; 
należy zwrócić uwagę na jego jakość, markę, opakowanie, gwarancję itp.; 

• cena – poziom cen, marże i rabaty; 
• dystrybucja – lokalizacja przedsiębiorstwa usługowego, obszar działania, 

system komunikacji (wystrój i umeblowanie gabinetu); 
• promocja – czyli sposób komunikowania się przedsiębiorstwa  

z otoczeniem, w tym należy uwzględnić: reklamę, public relations, 
sponsoring, sprzedaż osobistą i promocję sprzedaży. 

Produktem na rynku medycznym jest usługa jaką kierują poszczególne 
placówki medyczne do swoich pacjentów.14 Charakteryzuje się on odpowiednią, 
subiektywnie ocenianą przez klientów wartością. Jakość pracy personelu 
medycznego przedkłada się na liczbę pacjentów chętnych zakupić usługę. Jak 
każda usługa, także usługa medyczna, ma charakter niematerialny. Oznacza  
to, że pacjent nie może jej dotknąć, poczuć i usłyszeć przed dokonaniem zakupu. 
Efekt usługi zdrowotnej jest też często oddalony w czasie, bowiem leczenie 
niejednokrotnie trwa latami. W proces jego realizacji zaangażowany jest często 
zespół lekarzy. Pacjent nie ma gwarancji, że zakończenie usługi przyniesie 
pożądany rezultat. Stąd tak ważna na rynku medycznym jest osoba lekarza 
(personelu medycznego) i zaufania jakim zostaje on obdarzony przez pacjentów. 
Podobnie jak w innych branżach, przygotowując ofertę produktową, warto 
pamiętać, że pacjenci chętniej kupują w pakietach produktów – są przekonani,  
że cena pakietu jest bardziej korzystna, choć nie zawsze jest to prawdą. 

Kolejnym elementem marketing-mix jest cena, czyli wartość usługi medycznej 
wyrażona w pieniądzach. Rola ceny w procesie podejmowania decyzji o zakupie 
wyznaczana jest przez sytuację dochodową pacjenta. Im jego sytuacja materialna 
jest lepsza, tym odgrywa mniejsze znaczenie, a istotne stają się pozaekonomiczne 
czynniki wyboru tj. marka gabinetu, jego pozycjonowanie na rynku i opinia 
wystawiana przez aktualnych klientów. Znana marka może generować korzyści 
materialne dla placówki medycznej poprzez ustalanie wyższych cen  
od konkurencji. W marketingowym zarządzaniu gabinetem medycznym należy 
przygotować długofalową strategie budowania marki. Pozycjonowanie to nic 
innego, jak tworzenie odpowiedniego wyobrażenia o firmie, produkcie czy usłudze. 
Cena ustalana jest także w oparciu o popyt gwarantowany przez zapotrzebowanie 
na usługę medyczną, jaką kierują pacjenci placówki. Im większa liczba 
zadowolonych pacjentów, tym większa ich lojalność i mniejsza wrażliwość  
na zmiany cen. W polityce cenowej warto stosować się do zasady nie obniżania 
cen na artykuły lub usługi, na które dokonała tego konkurencja. Lepiej promować 
inne grupy artykułów i usług, co utrudni pacjentowi porównanie i jednocześnie nie 

                                                           
14 Autorka publikacji zamiennie stosuje słowo klient i pacjent, bowiem ten drugi w ujęciu marketingowym 

jest klientem gabinetu. 
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doprowadzi do tzw. walki cenowej – w konsekwencji niekorzystnej dla każdej  
ze stron. 

W nawiązaniu do marki gabinetu, ważne jest pierwsze wrażenie, jakie 
kształtowane jest w umyśle pacjenta podczas pierwszego spotkania. Czysty  
i schludny gabinet wraz z poczekalnią przyjaźnie dostosowaną do potrzeb 
pacjentów, w tym również osób niepełnosprawnych, wpłynie pozytywnie  
na budowany wizerunek. Warto pamiętać, że im prostszy i bardziej czytelny układ 
wnętrza, tym łatwiej się w nim poruszać. Tworząc „drogę ruchu” w gabinecie 
można zwrócić uwagę na kilka zasad: 

• wchodząc do gabinetu medycznego na pacjentów działa tzw. „strefa 
dekompresji” – kilka pierwszych metrów pokonują szybko, nie rozglądając 
się, stąd nie warto w tym miejscu umieszczać jakichkolwiek ulotek 
informacyjnych; 

• zasada „środka” mówi, że pacjenci znajdujący się przed ekspozycją 
najwięcej uwagi skupiają na jej środek, co w praktyce oznacz, że w tym 
miejscu powinno się pozostawiać produkty, ulotki, które chcemy, aby były 
najbardziej wyeksponowane; 

• zasada „prawej strony” – wskazuje, że wchodząc do gabinetu odruchowo 
poruszamy się w prawą stronę; 

• zasada „czytania” – przypomina, że czytamy od lewej do prawej,  
w związku z czym najistotniejsze informacje umieszczajmy zawsze po 
lewej stronie. 

Nastrój gabinetu buduje także odpowiednio dobrane oświetlenie. Na stoliku  
w poczekalni powinny znaleźć się czasopisma lub gazety, które umilą czas 
czekającym na wizytę pacjentom. Można pomyśleć o wyposażeniu poczekalni  
w radio lub telewizor. Utwory muzyczne o prostej konstrukcji tonalnej i niewielkich 
zmianach dynamiki działają uspakajająco i znoszą nadmierny lęk. Natomiast 
zapach może poprawić samopoczucie pacjenta i budować dobrą atmosferę 
(wanilia i klementynki – klienci dłużej pozostają w przestrzeniach usługowych). 
Wszystkie te działania mają dodatkową wartość dodaną, a mianowicie często 
niwelują stres pacjentów przed wizytą. Aranżując gabinet medyczny, w tym 
poczekalnię, warto wykorzystać pewne jej atrybuty w celu usprawnienia pracy. 
Pomocne w rejestrowaniu postaw pacjentów może okazać się wykorzystanie 
znajdującego się w recepcji komputera. Oprócz podstawowej swojej funkcji m.in. 
związanej z zapisywaniem danych pacjentów jest to świetne narzędzie  
do zapisywania danych marketingowych o pacjentach np.: 

• czerwona gwiazdka – pacjent zawsze się spóźnia (trzeba go umawiać 
odpowiednio wcześnie); 

• zielona gwiazdka – pacjent zawsze przerażony, trzeba do niego 
podchodzić z pełnym spokojem, by odwrócić jego uwagę i myśli  
od stresującej dla niego wizyty; 

• czarna gwiazdka – pacjent spóźnia się z zapłatą; 
• niebieska gwiazdka – pacjent 3 razy nie przyszedł na wyznaczoną wizytę – 

warto pomyśleć, by umawiać na tą godzinę innego pacjenta  
tzw. zastępczego. 

Aby zaoszczędzić pacjentowi niedogodności czekania na wizytę sugeruje się 
wprowadzenie systemu rezerwacji terminów, w którym pod uwagę można wziąć 
następujące czynniki: 
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• osoby starsze (emeryci) mogą być umawiani w godzinach 

przedpołudniowych; 
• osoby pracujące – dla nich należy zarezerwować czas w godzinach 16:00 

– 20:00. 
Planowanie wizyt niweluje długość oczekiwania pacjentów w gabinecie, jak 

również wpływa na eliminację ich stresu. 
Nie wolno zapominać o zewnętrznych atrybutach placówki medycznej. 

Wygląd, oznakowanie, oświetlenie czy parking mogą wzmocnić pozycję gabinetu. 
Także lokalizacja, w tym możliwość dojazdu różnymi środkami komunikacji, może 
wpłynąć pozytywnie na budowanie marki gabinetu. Przedstawione propozycje  
są tylko częścią kolejnego elementu marketingu-mix określanego mianem 
dystrybucji, która w marketing usług postrzegana jest wielozadaniowo. 

W procesie budowania satysfakcji i lojalności pacjenta nie można zapomnieć 
o ważnej roli lekarza i personelu medycznego. Jak w każdych usługach, czynnik 
ludzki odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Pacjent musi czuć się bezpiecznie. Zatem 
ważne są kwalifikacje osób pracujących w gabinecie medycznym, jak również ich 
kompetencje, zaangażowanie oraz sposób komunikowania się. Właściwa 
komunikacja z pacjentem jest jednym z podstawowych funkcji w procesie jego 
obsługi. Składa się na nią komunikacja werbalna i niewerbalna. Okazuje się 
bowiem, że ponad 55% przekazu tworzymy poprzez mowę ciała, 38% – to ton 
głosu, a 7% przekazujemy mową. W kontakcie z pacjentem należy pamiętać  
o oddziaływaniu tzw. „magicznych” słów. Jednym z nich jest wyraz „nie”. Mówiąc 
do pacjenta: „Proszę nie popijać tego lekarstwa sokiem pomarańczowym”, jego 
podświadomość, która nie rozumie zaprzeczeń, zrozumie polecenie odwrotnie: 
„Proszę popijać lekarstwo sokiem pomarańczowym”. Podobnym słowem jest wyraz 
„ale”, który kasuje wszystko co zostało powiedziane wcześniej, np. „Wiem,  
że powinnam iść do lekarza, ale nie mam na to czasu”. Umysł ludzki pozostanie  
z informacją – „nie mam na to czasu”. Rozmowa z pacjentem powinna przebiegać 
w atmosferze spokoju i bez zbędnych zakłóceń. Pacjent musi czuć, że jego osoba 
jest najważniejsza, a problem możliwy do zdiagnozowania i wyleczenia. 
Pozytywnie nastawiona osoba lekarza i personelu medycznego wzmocni wiarę 
pacjenta i chęć współpracy w procesie leczenia. Jak wspomniano już wcześniej,  
w procesie komunikacji z pacjentem bardzo istotna jest mowa ciała. Delikatny 
uśmiech podczas powitania buduje pozytywne pierwsze wrażenie. Postawa 
wyprostowana z rękoma otwartymi zachęca do podjęcia rozmowy i tworzy 
atmosferę zaufania. Pacjenci niejednokrotnie opowiadają w trakcie wizyty o swoich 
przeżyciach, doświadczeniach, miłych i trudnych chwilach. Rolą lekarza jest 
wysłuchanie klienta i zaoferowanie pomocy. W tym czasie nie powinno się 
odbierać telefonów, czytać dokumentów czy rozmawiać z inną osobą. Zasady 
savoir-vivru nakazują, aby profesjonalnej obsłudze pacjenta towarzyszyło 
skupienie i pełne zaangażowanie lekarza. 

W prezentowanej koncepcji marketingu-mix promocja jest ostatnim jej 
elementem. W dzisiejszym świecie jest istotnym czynnikiem dotarcia do klienta.  
W usługach, zwłaszcza medycznych, najlepszą jej formą jest tzw. marketing 
szeptany, inaczej „z ust do ust”. Pacjenci bowiem najczęściej przekazują 
znajomym informacje dotyczące palcówek medycznych. Artykuły prasowe  
i internetowe o pracy danego gabinetu, zaangażowaniu, podejściu do pacjentów  
są często lepsze, aniżeli tradycyjna reklama w radio czy telewizji. Wynika  
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to z naszych uwarunkowań psychologicznych. Często najbardziej wiarygodnie 
informacje pochodzą od osób trzecich. Lepiej więc przeprowadzić wywiad  
z zadowolonym pacjentem i umieścić go w codziennej prasie, aniżeli zlecić 
wykonanie dużo droższej reklamy prasowej. Dotarciu do pacjenta pomagają także 
różne materiały promocyjne w postaci ulotek czy folderów. Przy ich projektowaniu 
warto pamiętać o kilku zasadach,15 tj.: 

• elementy kolorowe są lepiej postrzegane od czarno-białych (zwłaszcza 
kolory „ciepłe”); 

• wizerunek osoby uśmiechniętej (nawet w starszym wieku) jest pozytywnie 
odbierany; 

• lepsze skojarzenia budzi osoba przedstawiona od pasa w górę (gorsze 
cała postać), uwagę zwraca twarz człowieka, zwłaszcza oczy; 

• ulotka bez grafiki (zdjęcia, rysunku) jest mało widoczna; 
• grafika powinna obejmować ¼ do ¾ powierzchni ulotki; 
• tekst powinien być napisany hasłowo, dużymi literami, duże kontrasty; 
• czytamy od lewej do prawej – jeśli umieścimy postać po lewej stronie 

ważne, by zawracała np. wzrok na prawo. 
Aranżując gabinet warto pomyśleć o umieszczeniu na ścianach certyfikatów, 

dyplomów i nagród, które wskazują na profesjonalizm lekarza. Ważnym atrybutem 
wyposażenia wnętrza są także rośliny dające ukojenie myśli. 

Częstymi działaniami promocyjnymi realizowanymi przez placówki medyczne 
są sponsoring i udział w eventach organizowanych przez różne fundacje  
i instytucje. Jest to dobra okazja do zapoznania pacjenta z usługami gabinetu oraz 
zachęcenia do skorzystania z nich. 

 
Podsumowuj ąc niniejsze rozwa żania 
Wyobraźmy sobie, że przekraczamy próg placówki medycznej, zwracając 

uwagę na elementy które mogą wydawać się istotne każdemu pacjentowi. 
Otoczenie lekarza kształtuje wyobrażenie na temat jego kompetencji  

i kwalifikacji, zanim jeszcze pacjent przekroczy próg gabinetu. Obserwacja zaczyna 
się już od szyldu. Istotne jest umiejscowienie go w takim miejscu, by był widoczny 
dla potencjalnych pacjentów. Znaczenie ma kolorystyka, wielkość i jakość 
wykonania. Dużą rolę odgrywa nazwa gabinetu, powinna być łatwa  
do zapamiętania i nieskomplikowana, najlepiej kojarząca się pozytywnie z tym 
miejscem. 

Pierwsze wrażenie buduje się już do drzwi wejściowych. Starannie wykonana 
elewacja i wykończenie. Otwieramy drzwi i już w progu widzimy uśmiech 
pozytywnie nastawianego do nas personelu medycznego. Nasz lęk maleje. 
Wchodzimy do środka i zauważamy przestronną, wygodnie wyposażoną 
poczekalnię. Ściany pomalowane są na ciepłe, łagodne kolory, co przyjemnie 
komponuje z elegancką i utrzymaną w czystości podłogą. Uwagę zwracają także 
precyzja wykonania. Widać, że właściciel gabinetu dba o szczegóły,  
co w podświadomości buduje wyobrażenie co do wysokiej jakości oferowanych 
przez lekarzy usług. 

Wszędzie jest czysto i schludnie. W poczekalni można usiąść i spokojnie 
poczytać gazetę, a czas umila delikatnie słyszana w tle muzyka. Oświetlenie 

                                                           
15 H. Mruk, Marketing gabinetów…. Kraków 2009, s. 23 
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pozwala na swobodne czytanie nawet starszym osobom, a jednocześnie jego 
barwa nie jest zbyt intensywna. Jest też możliwość napicia się kawy i herbaty. 

Uwagę naszą przykuwa miła recepcjonistka, która zdaje się czerpać 
przyjemność z obcowania z ludźmi. Jej delikatny głos eliminuje strach, jaki wiąże 
się z wizytą u lekarza, a dalsza rozmowy pogłębia uczucie rozluźnienia. Czekając 
na wizytę jesteśmy coraz bardziej spokojni o swoje bezpieczeństwo. 

Sumując: bardzo ważnym elementem każdej usługi jest jej opakowanie. 
Wiedza i kwalifikacje lekarza oraz personelu medycznego bez tego aspektu, mogą 
okazać się niewystarczające. Jako konsumenci chętnie kupujemy produkty 
estetycznie i ładnie opakowane, bowiem na ich podstawie budujemy siebie obraz 
produktu, który jest w środku. Podobny proces zachodzi w kontaktach  
z pacjentami, dlatego tak ważna jest właściwa ich obsługa. 

 
Streszczenie 
Jak każdy produkt, także usługa medyczna wymaga odpowiedniego jej 

sprzedania. W marketingowym zarządzaniu placówką medyczną istotne wydaje się 
być wskazanie tych czynników, które pomogą w jak najlepszy sposób zdobyć 
zaufanie pacjentów, co w rzeczywistości przekłada się na wzrost obrotów. 
Przedstawiona koncepcja marketingu-mix określa elementy istotne z punktu 
widzenia marketingowego zarządzania placówką medyczną. 

 
Summary 
Like any product, including medical service requires the appropriate its sale.  

In the management of medical service marketing seems to be important to identify 
those factors that will help managers in the best way to gain the confidence  
of patients, what in fact translates to turnover growth. Presented the concept  
of marketing-mix determine the elements relevant from the point of view 
management of medical service marketing. 
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ZASTOSOWANIE E-LEARNINGU W EDUKACJI PRACOWNIKÓW  
 
 
Wprowadzenie 
 Problematyka rozwoju nowoczesnych form, metod i środków edukacji zajmuje 

w obszarze nauk społecznych ważne miejsce. W dominującej części opracowań 
powstałych na ten temat rozważania oscylują wokół instytucji oświatowo-
wychowawczej, jaką jest szkoła. Za główny cel niniejszego opracowania przyjęto 
natomiast ukazanie zastosowania e-learningu w edukacji pracowników mającej 
miejsce na terenie zakładów pracy. Refleksję tą Autorka oparła zarówno  
na analizie literatury krajowej i zagranicznej, jak i danych empirycznych 
zaczerpniętych z raportów poświęconych unowocześnianiu współczesnej 
dydaktyki. Na tej podstawie e-learning przedstawiono jako narzędzie 
wspomagające rozwój osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, a także jego 
aktualne wykorzystanie w edukacji pracowników. 

 Inspirację do podjęcia zagadnienia e-learningu stanowiła aktualna sytuacja  
na globalnym rynku pracy, dla którego wyzwaniem jest niedopasowanie kwalifikacji 
i kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorstw, jak i szybkie ich 
dezaktualizowanie się. Przy takim stanie rzeczy wzrasta znaczenie uczenia się 
przez całe życie przybierające kształt zarówno uczenia się formalnego (formal 
learning), jak i pozaformalnego (non-formal learning), a także nieformalnego 
(informal learning), a także uczenia się w różnych miejscach i sytuacjach (lifelong 
learning i lifewide learning). Tworzenie takiego systemu wymaga z jednej strony 
przeorientowania modelu kariery edukacyjnej i zawodowej na wszystkich etapach, 
począwszy od edukacji przedszkolnej, szkolnej, doskonalenia kwalifikacji  
i kompetencji w trakcie pracy zawodowej, aż po uczenie się seniorów.1 Z drugiej 
zaś strony zmian w systemie edukacji, programach i organizacji nauczania 
umożliwiających wzrost zdolności adaptacyjnych do dynamicznie zmieniających się 
warunków na rynku pracy, które opierają się na multidyscyplinarności kształcenia 
oraz wykorzystaniu innowacyjnych form nauczania opartych na technologiach 
informacyjno-telekomunikacyjnych.2 

Przykładem jednej z takich form jest właśnie e-learning. 
 
Technologie informacyjno-telekomunikacyjne w działa lno ści zakładów 

pracy 
Rozpoczynając rozważania poświęcone zastosowaniu e-learningu w edukacji 

pracowników, w pierwszej części niniejszego opracowania przybliżyć należy 
aktualny stan wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych  

                                                           
1 M. Jelonek, A. Szczucka, B. Worek, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce: główne wyzwania.  

(w:) Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną 
w 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2011 s. 164; Perspektywa uczenia 
się przez całe życie. Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych 
Ram Kwalifikacji. Warszawa luty 2011, s. 3, 72 

2 K. B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik (red.), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2009, s. 164 
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w działalności podstawowej (usługowej i produkcyjnej), a więc w codziennej 
praktyce funkcjonowania zakładów pracy. We wskazanym obszarze analiz, 
opierając się na raportach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zauważyć można 
m.in., iż: 

1. W 2010 r. po raz pierwszy w historii krajowych badań nad rozwojem 
społeczeństwa informacyjnego wskaźniki wyposażenia w komputery oraz 
dostępu do Internetu dla przedsiębiorstw w Polsce były wyższe  
od średniej unijnej (97,0% w stosunku do 96,0%). Szybkie łącza stałe  
z Internetem wykorzystywane były jednak tylko przez 66,0% 
przedsiębiorstw, podczas gdy przeciętnie w Unii Europejskiej korzystało  
z nich wówczas 85,0% firm. Posiadanie extranetu, rozumianego jako 
rozszerzenie intranetu dla partnerów biznesowych było coraz bardziej 
popularne, lecz ciągle poniżej przeciętnego poziomu dla krajów 
członkowskich (15,0% w stosunku do 20,0%).3 W 2012 r. udział 
przedsiębiorstw posiadających dostęp szerokopasmowy do Internetu  
w Polsce wyniósł już 82,0% i choć był niższy od średniej dla 27 krajów  
UE o 10 punktów procentowych to dynamika wzrostu w latach 2007-2012 
w Polsce wyniosła 55,0%, a w UE 19,0%, co oznacza, że Polska 
sukcesywnie nadrabia zaległości w tym zakresie.4 

Warto zasygnalizować, iż przedsiębiorstwa posiadające szerokopasmowy 
dostęp5 do Internetu są w nim bardziej aktywne niż firmy korzystające  
z wąskiego pasma i częściej dostrzegają korzyści z wdrożeń technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnych niż firmy posiadające połączenia 
wąskopasmowe. Dane potwierdzające ten wniosek zawarto poniżej (tabela nr 1); 

 
Tabela nr 1:  Porównanie wykorzystania produktów i usług ICT przez przedsiębiorstwa 

w zależności od rodzaju posiadanego łącza z Internetem w Polsce w 2010 r. 
 

Przedsi ębiorstwa w Polsce w 2010 r.  Z dost ępem 
szerokopasmowym 

Z dost ępem 
wąskopasmowym 

Kupujące przez sieci komputerowe 15,0% 9,0% 
Sprzedające przez sieci komputerowe 11,0% 4,0% 
Korzystające z Internetu w kontaktach z 
administracją publiczną 

95,0% 90,0% 

Korzystające z Internetu w celach 
szkoleniowych 

33,0% 22,0% 

  

                                                           
3 V. Szymanek, Wyposażenie przedsiębiorstw w technologie teleinformatyczne. (w:) V. Szymanek 

(red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament 
Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2012, s. 27 

4 V. Szymanek (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 
Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013, s. 123-129 

5 Szerokopasmowy dostęp do Internetu polega się na łączeniu z Internetem za pomocą szybkiego łącza 
lub medium o dużej przepływności. Przez zwiększenie używanych częstotliwości i podzielenie pasma 
na kanały, pozwala na równoległe przesyłanie danych cyfrowych łącznie z analogową lub cyfrową 
komunikacją głosową. Stanowi on przeciwieństwo wąskopasmowego dostępu do Internetu. Zob.: 
European Commission, Digital Agenda For Europe, http//www.ec.europa.eu/digital-agenda (pobrano 
16.10.2013). 
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Przedsi ębiorstwa w Polsce w 2010 r.  Z dost ępem 

szerokopasmowym 
Z dost ępem 
wąskopasmowym 

Korzystające z bankowości elektronicznej 
i usług finansowych 

92,0% 81,0% 

Posiadające własną stronę WWW 76,0% 52,0% 
Posiadające stronę internetową z 
możliwością dokonywania zakupów lub 
rezerwacji 

12,0% 6,0% 

Wymieniające elektronicznie z 
dostawcami i odbiorcami informacje na 
temat poziomu zapasów, planów 
produkcji, prognoz popytu lub postępu w 
realizacji dostaw 

11,0% 5,0% 

Źródło:  Eurostat za: V. Szymanek, Wykorzystanie technologii teleinformatycznych  
w przedsiębiorstwach, (w:) V. Szymanek (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach, 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego. 
Warszawa 2012, s. 79 

 
2. Wyposażenie przedsiębiorstw w komputery jest w Polsce na tyle 

powszechne, że tylko 5,0% firm nie korzysta z tych urządzeń. W Unii 
Europejskiej takich firm jest jeszcze mniej – tylko 3,0% organizacji nie 
wykorzystuje komputerów. W 2010 r. 46,0%, a w 2012 r. 48,0% 
pracowników dużych przedsiębiorstw wykorzystywało w pracy komputer. 
Charakterystyczne jest to, że udział takich pracowników wśród ogółu 
pracujących w firmach średnich (50-249 osób) jest o 1-2 punkty 
procentowe niższy niż w podmiotach małych (35,0% w 2010 r. i 38,0%  
w 2012 r. w stosunku do firm małych 37,0% i 39,0% w analogicznym 
okresie).6 Wskaźnik pracujących korzystających z komputerów  
z dostępem do Internetu rośnie jednak zbyt wolno. Przy zachowaniu 
obecnego tempa wzrostu Polska jeszcze długo nie będzie mogła liczyć  
na znalezienie się na poziomie średnim Wspólnoty, choć z badań wynika, 
że pracownicy mający dostęp do sieci są bardziej wydajni i kreatywni, tak 
więc firmy, w których zatrudnieni wykorzystują ICT, są bardziej 
konkurencyjne, mając większą szansę na tworzenie innowacyjnych 
produktów i usług.7 Wyposażenie przedsiębiorstw w komputery w Polsce 
w 2012 r. według rodzajów działalności zaprezentowano graficznie 
(wykres nr 1); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 V. Szymanek (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach, op. cit., s. 123-129 
7 V. Szymanek, Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w przedsiębiorstwach. (w:) V. Szymanek 

(red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament 
Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2012, s. 77 i nast. 
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Wykres nr 1:  Wyposa

rodzajów działalności. 
 

* do wyniku dla Polski nie wlicza si
 

Źródło:  GUS za: V. Szymanek (red.), 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społecze
Warszawa 2013, s. 124 

 
3. W Polsce w 2012

pracownikom urz
z Internetu w celach biznesowych, pokrywaj
w części koszty z tym zwi
48,0%. W Polsce przedsi
w urządzenia mobilne przede wszystkim w celu pozyskiwania informacji 
z sieci (39,0%), za
do poczty elektronicznej (42,0%). Najrzadziej firmy europejski
w zamyśle wykorzystywanie tych urz
dedykowanych aplikacji biznesowych 
w Polsce – 13,0%. Dla co pi
Europejskiej, przeszkod
korzystania z Internetu.

 
 
 
 
 

 

                                                          
8 V. Szymanek (red.), Społecze
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Wyposażenie przedsiębiorstw w komputery w Polsce w 2012 r. według 

Polski nie wlicza się sektora finansowo-ubezpieczeniowego.

GUS za: V. Szymanek (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego. 

W Polsce w 2012 r. 41,0% zakładów pracy udostępniło swoim 
pracownikom urządzenia przenośne umożliwiające mobilne korzystanie 
z Internetu w celach biznesowych, pokrywając jednocześnie w cało

ci koszty z tym związane. Dla porównania średnia unijna wynosiła 
,0%. W Polsce przedsiębiorstwa wyposażały pracowników 

dzenia mobilne przede wszystkim w celu pozyskiwania informacji 
z sieci (39,0%), zaś w Unii Europejskiej głównym motywem był dost
do poczty elektronicznej (42,0%). Najrzadziej firmy europejski

le wykorzystywanie tych urządzeń przez pracowników do obsługi 
dedykowanych aplikacji biznesowych – 22,0% w UE i znacznie mniej 

13,0%. Dla co piątej firmy w kraju, podobnie jak i w całej Unii 
Europejskiej, przeszkodę stanowiły w tym względzie zbyt wysokie koszty 
korzystania z Internetu.8 Dane na ten temat przedstawia wykres nr 2;

                   
Społeczeństwo informacyjne w liczbach, op. cit., s. 129-131 

__________________ 

biorstw w komputery w Polsce w 2012 r. według 

 
ubezpieczeniowego. 

stwo informacyjne w liczbach, 
stwa Informacyjnego. 

ępniło swoim 
ce mobilne korzystanie  

nie w całości lub 
rednia unijna wynosiła 

ały pracowników  
dzenia mobilne przede wszystkim w celu pozyskiwania informacji  

 w Unii Europejskiej głównym motywem był dostęp  
do poczty elektronicznej (42,0%). Najrzadziej firmy europejskie miały  

 przez pracowników do obsługi 
22,0% w UE i znacznie mniej  

tej firmy w kraju, podobnie jak i w całej Unii 
dzie zbyt wysokie koszty 

Dane na ten temat przedstawia wykres nr 2; 
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Wykres nr 2:  Bariery w wyposa

z mobilnym Internetem, stycze
 

Źródło:  GUS i Eurostat za: V. Szymanek (red.), 
w liczbach, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społecze
Informacyjnego. Warszawa 2013, s. 131

 
4. Stosowanie przez polskich przedsi

wspomagających prowadzenie biznesu rozwija si
co trzecia firma w Polsce i co druga w Unii Europejskiej korzystała 
z automatycznej wymiany informacji w ramach procesów wewn
Co czwarte przedsi
elektroniczną wymian
W tym zakresie od 2010 r. nast
procentowych, który zaowocował przekroczeniem poziomu 
Zdecydowanie wolniej wzrasta wykorzystyw
zasobów przedsi
o klientach (CRM). W 2012 r. korzystało z nich odpowiednio 17,0% i 13,0% 
firm;9 

5. Opierając się na badaniach Głównego Urz
opublikowanych w 2012 
poprzedzającym te badania 35,0% przedsi
nakłady na technologie informacyjno
firma poniosła wydatki na zakup sprz
na kupno spr

                                                          
9 Ibidem, s. 137 
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Bariery w wyposażeniu pracowników w urządzenia przeno
z mobilnym Internetem, styczeń 2012 r. – Polska a średnia unijna. 

GUS i Eurostat za: V. Szymanek (red.), Społeczeństwo informacyjne 
, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społecze

Informacyjnego. Warszawa 2013, s. 131 

Stosowanie przez polskich przedsiębiorców rozwiązań informatycznych
ących prowadzenie biznesu rozwija się dość wolno. W 2012 r. 

co trzecia firma w Polsce i co druga w Unii Europejskiej korzystała 
z automatycznej wymiany informacji w ramach procesów wewn
Co czwarte przedsiębiorstwo w kraju i 23,0% firm w UE stosowało 

ą wymianę informacji do zarządzania łańcuchem dostaw. 
W tym zakresie od 2010 r. nastąpił w Polsce wzrost o 8 punktów 
procentowych, który zaowocował przekroczeniem poziomu średniej unijnej. 
Zdecydowanie wolniej wzrasta wykorzystywanie systemów do planowania 
zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz do zarządzania informacjami 
o klientach (CRM). W 2012 r. korzystało z nich odpowiednio 17,0% i 13,0% 

c się na badaniach Głównego Urzędu Statystycznego 
opublikowanych w 2012 r. można sformułować wniosek, iż

ącym te badania 35,0% przedsiębiorstw w Polsce poniosło 
nakłady na technologie informacyjno-telekomunikacyjne, w tym co trzecia 
firma poniosła wydatki na zakup sprzętu informatycznego, a 14,0% 
na kupno sprzętu telekomunikacyjnego. W ogólnym rozrachunku 
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przedsiębiorstwa o liczbie pracujących wynoszącej co najmniej 10 osób 
poniosły na środki trwałe z zakresu teleinformatyki nakłady w wysokości 
7055 tys. zł, w tym blisko 11,0% stanowiły wydatki sektora finansowo-
ubezpieczeniowego. Niecałe 2/3 kwoty 6270 tys. zł., pozostałej  
po odliczeniu od nakładów ogółem wydatków tego sektora, przeznaczono 
na zakup sprzętu informatycznego, a 1/3 na sprzęt telekomunikacyjny.  
Z przytoczonych badań wynika, iż w 2011 r. średnio w Polsce jeden zakład 
pracy wydał na teleinformatyczne środki trwałe 73 zł;10 

6. Dynamiczny rozwój technologii oraz uniwersalne zastosowanie Internetu 
generuje coraz większe zapotrzebowanie przedsiębiorstw  
na wykwalifikowany personel w zakresie ICT. W styczniu 2012 r. zaledwie 
14,0% zakładów w Polsce zatrudniało takich specjalistów. Wynik ten 
uplasował Polskę na trzeciej pozycji od końca wśród krajów europejskich. 
Średnia dla Unii w tej dziedzinie wyniosła 21,0%. W 2011 r. 8,0% 
krajowych podmiotów gospodarczych starało się przyjąć do pracy lub 
zatrudniło profesjonalistów z obszaru teleinformatyki. Pomimo 
zapotrzebowania przedsiębiorców na specjalistów ICT, tylko co dziesiąta 
firma zapewniła swoim pracownikom szkolenia rozwijające i podnoszące 
umiejętności w tej dziedzinie. Wśród tych, które przeszkoliły w tym zakresie 
swój personel, 5,0% dedykowało szkolenia specjalistom ICT, a 8,0% 
wszystkim zatrudnionym. Najczęściej dokształcano pracowników  
w przedsiębiorstwach dużych (59,0%), natomiast najrzadziej w firmach 
małych (6,0%);11 

7. Firmy duże, o liczbie pracujących co najmniej 250 osób, z powodzeniem 
angażują nowe technologie do wypełniania różnych funkcji realizowanych 
w ramach swojej podstawowej działalności, za to małe jednostki nie 
zawsze widzą taką potrzebę, albo po prostu nie wiedzą, jak  
je wykorzystywać w codziennej działalności. Należy w tym miejscu 
przypomnieć istotny fakt, że to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa 
najliczniej funkcjonują w gospodarce i to one w największym stopniu 
decydują o jej sile. Biorąc zaś pod uwagę kryterium branży, w której 
działają zakłady pracy, należy wspomnieć, iż firmy zajmujące się 
zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz firmy z branży budowlanej  
w najmniejszym stopniu stosują technologie teleinformatyczne. Natomiast 
najintensywniej w swojej praktyce biznesowej wykorzystują je sektory: 
finansowo-ubezpieczeniowy oraz ICT.12 

Podsumowując tę część rozważań, zauważyć można systematycznie 
wzrastające wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych w różnych sferach działalności zakładów pracy. We wstępie 
artykułu zwrócono uwagę na konieczność ich włączenia również w obszar edukacji 
pracowników w nich zatrudnionych. Zastosowanie technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych uznać tu można za w pełni zasadne, a nawet koniecznie. 
Przykładem takiego zastosowania w edukacji pracowników jest właśnie e-learning. 

 

                                                           
10 Ibidem, s. 144-146 
11 Ibidem, s. 69 
12 Ibidem, s. 148 
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E-learning jako narz ędzie wspomagaj ące edukacj ę pracowników 
Pod pojęciem „e-learning” należy rozumieć nauczanie na odległość  

z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, które wspomagają proces 
dydaktyczny oraz pozwalają na podjęcie nauki bez konieczności fizycznej 
obecności w sali wykładowej,13 przy użyciu technologii informatycznej, która 
wykorzystuje Internet, strony www i wewnętrzne sieci intranetowe.14 W literaturze 
przedmiotu funkcjonują również takie określenia, jak: e-nauczanie, e-kształcenie, 
e-edukacja, wirtualne nauczanie. Należy podkreślić, iż e-learning to tylko jeden  
z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie 
obszerniejszego zasięgu usług niż opisywana forma. 

Zasadniczym celem e-learningu jest wzbogacanie tradycyjnego stacjonarnego 
nauczania. Oznacza to, iż nie zastępuje on bezpośrednich metod nauki, choć 
może być elementem wiodącym, a jedynie je rozszerza i uzupełnia. Funkcja  
ta możliwa jest dzięki oparciu e-learningu na następujących koncepcjach: 

1) łączności – jest to proces, za pomocą którego komputery połączone w sieć 
zapewniają wymianę informacji i łączą człowieka z człowiekiem; 

2) ukierunkowania na uczącego się polegającego na wprowadzeniu usług 
umożliwiających poszczególnym osobom lub grupom przejęcie kontroli nad 
własną nauką; jest ono widoczne w szczególnej trosce o motywowanie 
uczącego się do nauki przez dostarczanie materiałów oraz zapewnienie 
pomocy nauczycielom; 

3) nauczania mieszanego tzw. Blended-learning oznaczającego sposoby 
łączenia e-learningu z różnymi ścieżkami wspierania i ułatwiania nauki. 

Dzięki tym trzem podstawom forma ta może być realizowana zarówno przez 
pojedynczą jednostkę, przez uczestnictwo w grupach uczących się lub w grupach 
zainteresowań, których członkowie zdobywają i wymieniają wiedzę.15 

E-learning zakłada możliwość wykorzystania różnorodnych narzędzi  
z obszaru nowoczesnych technologii służących zarówno zdobywaniu,  
jak i przekazywaniu wiedzy w zakresie kształcenia, dokształcenia i doskonalenia 
zawodowego oraz samokształcenia; oznacza również szereg nowoczesnych form 
edukacyjnych, których liczba i potencjał edukacyjny stale się powiększa. Duża 
część z nich w szybkim tempie adaptowana jest z powodzeniem właśnie przez 
zakłady pracy. Współcześnie narzędzia, jakie mają one do dyspozycji, 
wykorzystywane zgodnie z konkretnymi potrzebami edukacyjnymi, to m.in. 
szkolenia dedykowane i szkolenia gotowe on-line, wirtualne biblioteki wiedzy, 
narzędzia typu wiki, videocasty, webinary, fora dyskusyjne i rozwiązania bazujące 
na mechanizmach social learningu.16 Nowoczesne oblicza e-learningu obejmują 
również: blended-learning tzn. wspomniane już wcześniej szkolenia mieszane,  
w których szkolenia elektroniczne są często jedynie uzupełnieniem; mobile-

                                                           
13 E-learning w polskich organizacjach 2011 – raport z badań. (w:) E-learning Trends 2011, Raport 

Summer 2011. I edycja, 12 lipca 2011, s. 15. Pierwsze w Polsce dedykowane badanie internautów  
na temat e-learningu przy współpracy z firmą badawczą Gemius. 

14 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2007, s. 514 
15 M. Armstrong, op. cit., s. 514 i nast. 
16 M. Czernecka, M. Hyla, T. Hoffmann, S. Łais, I. Nowak, Learning Problems – E-Solutions 2012. 

Warszawa 2012, s. 13. Pierwsze w Polsce badanie jakościowe opisujące wykorzystanie e-learningu  
w korporacjach działających na polskim rynku. Bogactwo form szkoleniowych, które mogą być 
wykorzystywane do rozwoju kompetencji pracowników w organizacjach, pokazuje Learning Battle 
Cards – interaktywna witryna www stworzona przez XY Learning Team: http://lbc.com 
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learning, który wykorzystuje urządzenia mobilne, telefony komórkowe, smartfony 
itp.; we-learning oznaczający wspólną naukę w Internecie, często nieformalną; 
oraz web conferencing, a więc szkolenia i konferencje uczestników połączonych  
ze sobą przez Internet.17 

E-learning stał się aktualnie jedną z najważniejszych i najbardziej 
obiecujących form nauczania opartych na technologiach informacyjno-
telekomunikacyjnych, dlatego też na rynku usług edukacyjnych znaleźć można 
setki platform umożliwiających naukę z wykorzystaniem tych technologii w formule 
nauczania zdalnego. Dostępne na rynku platformy charakteryzują się różnym 
poziomem interaktywności oraz możliwości dostosowania systemu do użytkownika. 
Wiele z nich stosowanych jest nie tylko w zakładach pracy, ale również w szkołach 
i uczelniach wyższych.18 

Możliwości zastosowania e-learningu w przedsiębiorstwach są wielorakie. 
Pracownikom można udostępnić pojedyncze kursy, jak i wdrożyć platformy nauki 
na odległość oraz narzędzia łączące e-naukę z oprogramowaniem np. działów 
personalnych w firmach. Warto zaznaczyć, że platformy e-learningu, szczególnie  
te bardziej rozbudowane, mogą być również wykorzystywane do działań 
wykraczających poza typowe formy edukacji elektronicznej. Mogą to być m.in. 
zarządzanie kompetencjami, zasobami i inwentarzami; administrowanie budżetami 
szkoleniowymi; tworzenie treści uczących oraz zarządzanie aplikacjami i danymi. 
System e-learningu może także stanowić bazę z informacjami o wykształceniu 
pracowników i formach edukacji, w których wzięli udział. Pozwala to tworzyć 
„ścieżki” określające, jakie jeszcze inne formy i treści tematyczne musi przejść 
dana osoba, aby osiągnąć pełne kwalifikacje zawodowe związane z zajmowanym 
stanowiskiem pracy.19 

Jak wskazuje raport „Learning Problems – E-Solutions 2012” największy 
odsetek wśród tematów szkoleń realizowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce, 
stanowią tematy zaliczane do grupy „obowiązkowych”, związane ze: stanowiskiem 
pracy, wytwarzanymi produktami, obowiązującymi procedurami bądź wynikające  
z prawa. Część organizacji dużą wagę przykłada do kształtowania kompetencji 
„miękkich”, głównie z zakresu sprzedaży i obsługi klienta. Ponadto, pracownicy 
korzystają z kursów on-line w celu poszerzenia wiedzy na temat zagadnień 
związanych z księgowością. Niejednokrotnie za pośrednictwem platform 
internetowych prowadzone jest też nauczanie języków obcych oraz obsługa 
programów komputerowych. Szkolenia on-line sprawdzają się również  
w przypadku takich tematów korporacyjnych, jak np. etyka w biznesie. Niemal 
wszystkie organizacje objęte badaniem w ramach wskazanego raportu realizowały 
szkolenia bazując na zasobach własnych, angażując trenerów wewnętrznych,  
jak i korzystając z usług oferowanych przez wyspecjalizowane firmy. Coraz 
powszechniej praktykuje się również przeprowadzanie zajęć przez dwie osoby – 
pracownika firmy i trenera z zewnątrz, co umożliwia profesjonalną realizację danej 

                                                           
17 M. Gryn, Raport E-learning, Edukacja przyszłości, „FORBES” 09/2010, http://kariera.forbes.pl/kariera/ 

artykul/sekcja/Edukacja/e-dukacja-przyszlosci,6023,1 (pobrano 03.01.2011) 
18 Badania mad motywacją w szkoleniach e-learningowych. Raport, Dom Szkoleń i Doradztwa, grudzień 

2010, s. 2-4 
19 L. Korolkiewicz, E-learning. Wprowadzenie, http://l-earn.net/index.php?id=413 (pobrano 12.10.2013) 
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formy edukacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich potrzeb i oczekiwań 
przedsiębiorstwa.20 

Zakłady pracy, które wykorzystują nowoczesne technologie w procesach 
rozwojowych, najczęściej nie opierają całych szkoleń wyłącznie o rozwiązania  
e-learningowe, a raczej posiłkują się jego elementami. Bardzo często e-learning 
jest wstępem do szkoleń tradycyjnych, daje podstawę teoretyczną i przygotowuje 
do nabywania umiejętności. Materiały zamieszczone on-line dostarczają wiedzę, 
która może być wykorzystywana podczas zajęć stacjonarnych z trenerem. Dzięki 
temu skraca się czas edukacji i sam warsztat może w większej mierze 
koncentrować się na zagadnieniach praktycznych. E-learning jest też 
wprowadzany po zakończeniu szkoleń tradycyjnych. Zastosowanie tego 
rozwiązania daje możliwość powrotu do treści przekazywanych w ramach kursu, 
służy także do utrwalania zdobytych kompetencji.21 

Wykorzystanie e-learningu w edukacji pracowników z perspektywy 
zainteresowanych tą innowacyjną formą nauczania przedsiębiorstw umożliwia 
przede wszystkim: przekazywanie wystandaryzowanych treści w tym samym 
czasie znacznej liczbie zatrudnionych; przeprowadzenie edukacji dla załogi 
znajdującej się w różnych lokalizacjach; oszczędność kosztów22 związanych  
z dojazdem do miejsca nauki i noclegami oraz stałe monitorowanie postępów 
edukacyjnych uczestników. Z perspektywy pracowników forma ta stwarza 
natomiast możliwość: dostosowania czasu nauczania do własnych potrzeb; 
dostosowania tempa nauczania do własnych możliwości; powrotu do treści 
edukacji zawsze wtedy, gdy jest to potrzebne, a ponadto większego 
zaangażowania się we własny proces rozwoju.23 

Należy zaznaczyć, iż niewątpliwie wprowadzanie e-edukacji do zakładów 
pracy wymaga zaangażowania zarówno działu zasobów ludzkich, który odgrywa 
ważną rolę w analizie potrzeb edukacyjnych przedsiębiorstwa i przekonania 
pracowników do udziału w e-learningu, jak i działu informatyzacji (jeśli taki istnieje 
w firmie) ze względu na konieczność przygotowania strony technicznej tego 
przedsięwzięcia. Zaleca się również przeprowadzenie kursu pilotażowego, który 
ułatwi pracownikom przyswojenie umiejętności potrzebnych do efektywnej pracy  
z e-learningiem. Z kolei już po wdrożeniu e-nauczania koniecznym jest 
przeanalizowanie osiągniętych efektów i wprowadzenie ewentualnych zmian, 
udoskonaleń. W sytuacji, gdy zakład pracy nie chce wdrażać całej platformy  

                                                           
20 M. Czernecka, M. Hyla, T. Hoffmann, S. Łais, I. Nowak, op. cit., s. 17, 23 
21 Jak podaje M. Hyla e-learningowy pre-work i/lub post-work to dwie najbardziej prymitywne formy 

budowania procesów blended-learningowych. Warto myśleć szerzej, angażując nowe formy 
rozwojowe na różnych etapach realizacji projektu szkoleniowego (Learning Problems, op. cit., s. 22). 

22 Jak podają autorzy raportu Learning Problems – E-Solutions 2012 (s. 38) pisząc o oszczędnościach, 
jakie organizacja może wygenerować zastępując szkolenia tradycyjne rozwiązaniami  
e-learningowymi, zastąpienie jednogodzinnych zajęć stacjonarnych (realizowanych dla 3 000 tysięcy 
pracowników) 34- minutowym kursem on-line, pozwoliło zaoszczędzić 100 000 funtów na kosztach 
związanych z wynagrodzeniami, kwestiami administracyjnymi i lokalowymi (Towards Maturity, 
Boosting Business Agility Benchmark 2011, s. 22). Inne źródła podają, że 40 centów z każdego 
dolara wydanego na szkolenie pracownika przeznaczanych jest każdorazowo na dojazdy  
i zakwaterowanie (How to Promote the Value of Online Training Within Your Organization 2012, s. 6). 

23 M. Czernecka, M. Hyla, T. Hoffmann, S. Łais, I. Nowak, op. cit., s. 30-38 
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e-learningu, możliwe jest natomiast skorzystanie z usług outsourcingu w tym 
zakresie.24 

Edukacja prowadzona w formie e-learningu, pomimo rozwoju 
technologicznego, nadal wymaga znacznych nakładów finansowych. Tworzenie  
e-learningowych programów edukacyjnych nie jest wskazane np. dla małych firm, 
w których wszyscy pracują w jednym miejscu. Programy takie są rekomendowane 
przede wszystkim przedsiębiorstwom ze strukturami terenowymi, wieloma 
różnorodnymi produktami i przedstawicielami handlowymi potrzebującymi 
specjalistycznej wiedzy. Mogą się one okazać szczególnie przydatne 
przedsiębiorcom, którzy muszą sobie radzić z naturalną rotacją pracowników  
(np. w call center), a nie mają dużych budżetów na naukę zatrudnionego 
personelu.25 

Według badań Chapman Alliance z 2010 r.26 przygotowanie 1 godziny 
szkolenia zdalnego to od 22 do 761 godzin pracy. Koszt ponoszony na stworzenie 
e-learningu zależy od złożoności nauczanych treści, zastosowanych rozwiązań 
informatycznych, poziomu dopasowania do potrzeb oraz innych czynników, takich 
jak obecność tutora/nauczyciela online czy posiadanie przez zakład pracy praw 
autorskich do materiałów używanych w ramach kursu. Ponadto od samego 
początku badań nad e-learningiem jednym z głównych problemów przed jakim 
stają badacze jest porównanie jego efektywności w stosunku do edukacji 
prowadzonej metodami tradycyjnymi. Pomimo dużych możliwości 
technologicznych oraz plastyczności tego typu platform podczas ich użytkowania, 
pojawia się szereg barier uniemożliwiających często osiągnięcie 
satysfakcjonujących wyników. Wśród nich wymienić można siedem rodzajów 
przeszkód utrudniających wykorzystanie e-learningu w edukacji, w tym w edukacji 
pracowników w zakładach pracy. Należą do nich: 

• bariery związane z cechami dyspozycyjnymi użytkowników np. problemy  
z zarządzaniem czasem, problemy związane z nieznajomością języka 
obcego, postawy użytkowników wobec platformy e-learningu, a także 
problemy wynikające z indywidualnego stylu uczenia się; 

• bariery sytuacyjne obejmujące wszelkiego rodzaju dystraktory pojawiające 
się w czasie nauki; 

• bariery organizacyjne, a więc wszystkie przeszkody związane z kulturą 
organizacyjną, poziomem wiedzy na temat e-learningu w organizacji,  
a także brakiem czasu spowodowanym specyfiką pracy danej firmy; 

• bariery technologiczne wynikające ze złego przygotowania platformy, 
problemów z nawigacją, prawidłowym działaniem systemu oraz 
użytecznością wykorzystywanej aplikacji; 

• bariery wynikające z jakości materiału zamieszczonego na platformie; 
• bariery wynikające z niewłaściwego lub niewystarczającego instruktażu.27 

                                                           
24 L. Korolkiewicz, op. cit. 
25 M. Gryn, op. cit. 
26 Chapman Alliance, How Long Does it Take to Create Learning, http://www.scribd.com/doc/37398458/ 

How-long-Bryan-Chapman (pobrano 23.11.2010) za: Badania mad motywacją..., op. cit., s. 4 i nast. 
27 P. Mungania, The Seven E-learning Barriers Facing Employees, http://www.tjtaylor.net/research/The-

Seven-E-Learning-Barriers-facing-Employees-Penina-Mungania-2003.pdf (pobrano 23.11.2010)  
za: Badania mad motywacją, op. cit., s. 4 i nast. 
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Warto także podkreślić, iż jakość i efektywność treści programów 

realizowanych w systemie e-learningu jest w dużym stopniu zależna od wsparcia 
trenerów prowadzących lub e-moderatorów, którzy czuwają nad działaniami 
uczącego się/uczących oraz w razie potrzeby służą wskazówkami. To efektywność 
tego wsparcia, a nie stosowanie najnowocześniejszej technologii, tworzy 
prawdziwą wartość dodaną.28 Co więcej zarówno w odniesieniu do kadry 
zarządzającej, jak i pracowników metodyka i techniki realizacji e-edukacji powinny 
zawsze uwzględniać aspekt uczenia się przez doświadczenie oraz profitu  
z bezpośredniej wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz możliwości 
kontaktu z trenerami czy ekspertami. W dobie postępującej alienacji poprzez 
masowe wykorzystywanie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych, 
wskazanym jest, aby zajęcia z wykorzystaniem e-learningu nie przekraczały 60% 
czasu trwania całego procesu edukacji, czyli aby edukacja realizowana była 
przede wszystkim techniką blended-learningu.29 

 
E-learning w praktyce edukacyjnej zakładów pracy 
Skuteczność zastosowania e-learningu w edukacji pracowników nie budzi 

wątpliwości, a potwierdzają ją zarówno badania prowadzone przez krajowe  
i międzynarodowe organizacje, dostępne na ten temat statystyki,  
jak i doświadczenia przedsiębiorstw, które zdecydowały się na wdrożenie tej formy 
nauczania. Nie powinien zatem zaskakiwać fakt, iż przykładowo według badania 
„American Society for Training and Development” w USA wolumen szkoleń 
realizowanych w przedsiębiorstwach drogą tradycyjną spadł do poziomu poniżej 
50,0%, a drogą elektroniczną wzrósł np. w dużych firmach z 24,0% w 2008 r.  
do 32,0% w 2009 r.30 Powodem tego stanu rzeczy są trzy najczęściej zauważalne 
korzyści dla organizacji, a mianowicie: (1) obniżenie kosztów realizacji edukacji,  
(2) skrócenie czasu jej realizacji oraz (3) skrócenie czasu potrzebnego  
do przekazania wiedzy lub zbudowania wśród pracowników danej kompetencji. 
Wagę przytoczonych powyżej czynników potwierdziło m.in. badanie realizowane 
przez Towards Maturity w 2009 r., w którym aż 91,0% respondentów określiło  
e-learning jako szybszą metodę szkoleniową, przy czym aż 45,0% wskazało,  
iż zaoszczędziło więcej niż 50,0% czasu niezbędnego na edukację.31 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie rozwoju pracowników 
zyskuje także na popularności w przedsiębiorstwach krajów Europy Zachodniej.32 
Mimo, iż cały czas do najczęściej realizowanych form edukacji należą zajęcia 
tradycyjne (91,0%), obserwuje się jednoczesne zwiększenie wykorzystywania  
e-learningu (wzrost z 42,0% w 2010 r. do 44,0% w 2011 r.) oraz blended-learningu, 
łączącego nowoczesne technologie i zajęcia stacjonarne (wzrost z 31,0%  
do 37,0%). W przypadku konkretnych metod nauczania w krajach europejskich 
największy odsetek stanowią moduły e-learningowe (46,0%). Co trzecie szkolenie 

                                                           
28 M. Armstrong, op. cit., s. 515 
29 K. B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik (red.), op. cit., s. 160 
30 M. Gryn, op. cit. 
31 Towards Maturity Impact Indicator. Bottom line benefits from learning technologies at work March 

2010, s. 18 za: M. Czernecka, M. Hyla, T. Hoffmann, S. Łais, I. Nowak, op. cit., s. 14 
32 Jak piszą autorzy przytaczanego raportu Learning Problems – E-Solutions 2012 (s. 13) wskazują  

na to m.in. badania Cegos Group przeprowadzone na początku 2011 roku wśród 2 542 pracowników 
pochodzących z 5 krajów: Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemiec (Training Today, 
Training Tomorrow 2011). 
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oparte na nowych rozwiązaniach prowadzone jest przy zastosowaniu wirtualnych 
klas. Dużym zainteresowaniem cieszą się także gry i mobile-learning, które 
uzyskały 24,0% i 21,0% wskazań. Biorąc pod uwagę nieformalne narzędzia  
e-learningu okazuje się, iż do najczęściej stosowanych rozwiązań należą 
videokonferencje (33,0%). Z nieco mniejszym natężeniem wykorzystuje się 
natomiast narzędzia typu wiki (22,0%), blogi (21,0%), fora (20,0%) oraz podcasty 
(14,0%).33 

W Polsce jak dotąd brakuje danych empirycznych, które szczegółowo 
prezentowałyby sposób wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w edukacji 
pracowników. W ostatnim czasie realizowane są niemniej pojedyncze badania, 
które wskazują na kształtowanie się pewnych tendencji w analizowanym obszarze. 

Przykładowo z badań zrealizowanych przez firmę INTERSIEĆ w 2011 r. 
specjalizującej się w rozwiązaniach e-learningowych, w których uczestniczyło  
50 krajowych przedsiębiorstw wynika, iż 91,0% badanych w nich respondentów 
zadeklarowało stosowanie nowoczesnych narzędzi wspierających proces 
edukacyjny, takich jak: projektor (38,0%), tablica interaktywna (16,0%) czy 
nauczanie z wykorzystaniem e-learningu (31,0%). Pracodawcy, którzy zaznaczyli, 
iż korzystają z innych form wspierania edukacji wskazali, że do form tych należą: 
wizualizer, laptopy, kafejka internetowa (7,0%). Dla 33,0% badanych e-learning 
kojarzył się jednak przede wszystkim z wysoką ceną wdrożenia, co stanowiło 
główną barierę stosowania tego rozwiązania w zakładach pracy. W dalszej 
kolejności wskazywano na takie przeszkody, jak: niska motywacja pracowników  
do ukończenia szkolenia w trybie e-learningowym (20,0%), brak bezpośredniego 
kontaktu z trenerem, który respondenci uznali za bardzo ważny podczas nauki 
(20,0%), czasochłonne projektowanie zamawianej treści (13,0%), opór ze strony 
czynnych wykładowców, którzy widzą w e-learningu zagrożenie dla swojej pracy 
(2,0%) oraz niskiej jakości łącza internetowe (2,0%). Biorąc pod uwagę 
zasygnalizowane we wcześniejszych rozważaniach światowe trendy wskazujące 
na ciągły wzrost zainteresowania e-learningiem w przedsiębiorstwach, 
wykorzystanie tej formy nauczania jedynie przez 31,0% badanych firm polskich nie 
może budzić zadowolenia.34 

Ponadto wyniki przytaczanego już raportu „Learning Problems – E-Solutions 
2012” zwracają uwagę na fakt, iż formy edukacji na odległość nie są jeszcze 
stosowane powszechnie nawet przez duże organizacje działające w Polsce; zaś 
narzędzia w ramach e-learningu wykorzystywane są częściej do komunikacji niż 
transferu wiedzy, który jest istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarki.35 

Analizując materiały empiryczne odnoszące się do polskich przedsiębiorstw 
warto odwołać się również do raportu „Społeczeństwo informacyjne w liczbach”,  
w świetle którego z e-learningowych usług edukacyjnych korzystało w 2010 r. 
zaledwie 28,0% zakładów pracy. Nie są to dane satysfakcjonujące. W porównaniu 
bowiem ze wzrostem odsetka przedsiębiorstw korzystających z usług 
elektronicznej administracji (90,0% badanych firm) oraz usług finansowych  

                                                           
33 Trainig Today, Training Tomorrow, An Analysis of Learning Trends Across Europe and Global 

Comparisons 2011. Cegos Group, 2011/2012, s. 30 za: M. Czernecka, M. Hyla, T. Hoffmann,  
S. Łais, I. Nowak, op. cit., s. 14 

34 E-learning w polskich organizacjach 2011 – raport z badań, op. cit., s. 15-18 
35 M. Czernecka, M. Hyla, T. Hoffmann, S. Łais, I. Nowak, op. cit. 
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i bankowych przez Internet (85,0%) zainteresowanie e-learningiem jako formą 
nauczania pracowników wzrasta w naszym kraju bardzo wolno.36 

Wydaje się, iż w Polsce główną przeszkodą dla rozwoju e-learningu pozostaje 
niski poziom świadomości korzyści, jakie wynikają z używania tego narzędzia, 
wśród kadry zarządzającej. Niewątpliwie bowiem za przeszkodę taką nie można 
już uznawać ograniczeń w dostępie do najnowszych technologii informatyczno-
telekomunikacyjnych czy Internetu. Odwołując się ponownie do raportu „Learning 
Problems – E-Solutions 2012” można wnioskować, iż obawy przedstawicieli firm 
przed opisywaną formą koncentrują się głównie wokół gotowości zakładów pracy 
do wdrożenia e-learningu jako narzędzia rozwoju pracowników oraz jej niewielkiej 
popularności wśród przedsiębiorstw. Pracodawcy narzekają także na niską jakość 
e-edukacji oferowaną przez wyspecjalizowane firmy, wskazując przy tym  
na doświadczenia z kursami i szkoleniami mało atrakcyjnymi, nieangażującymi 
uczestników, które w efekcie sprawiły, iż formy e-learningowe kojarzone są z nudą 
i znużeniem (przejście przez cykl nauki porównuje się do czytania dużej ilości 
tekstu na slajdach prezentacji Power Point). Zwracają oni również uwagę,  
iż nauczanie przy wykorzystaniu e-learningu ma swoje ograniczenia. Po pierwsze, 
nie można za ich pośrednictwem rozwijać wszystkich pracowników – oferta 
edukacyjna nie powinna być kierowana zwłaszcza do tych grup, które nie mają 
styczności z komputerami. Po drugie, rozwiązań tego rodzaju nie można 
zastosować do wszystkich tematów wymagający edukacji.37 

 
*** 

 
Konkludując całość rozważań ukazanych w artykule można żywić nadzieję,  

iż e-learning, pomimo wielu barier, jakie pojawiają się na drodze do jego 
upowszechniania, stanie się ważnym narzędziem wspomagającym rozwój,  
a przede wszystkim edukację pracowników w nowoczesnych zakładach pracy. 

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł został poświęcony problematyce zastosowania e-learningu  

w edukacji pracowników. Na podstawie przeprowadzonych analiz teoretycznych 
oraz dostępnych wyników badań empirycznych przedstawiono e-learning jako 
narzędzie wspomagające rozwój osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach,  
a także jego aktualne wykorzystanie w działalności zakładów pracy. 

 
Summary 
The goal of the paper Making use of e-learning in the education of employees 

is to show the employment of e-learning to educate employees. On the base  
of theoretical analysis and the results of empiric research e-learning has been 
presented as a tool supporting the development of people employed  
by companies. The paper also describes its current use in the activity  
of workplaces. 

 
 

                                                           
36 V. Szymanek, Wykorzystanie technologii, op. cit., s. 79 
37 M. Czernecka, M. Hyla, T. Hoffmann, S. Łais, I. Nowak, op. cit., s. 28 
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Anna KURKIEWICZ 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

BEZPIECZEŃSTWO W ŚWIECIE PŁYNNEJ NOWOCZESNOŚCI. 
AKSJOLOGICZNE KONTEKSTY 

 
 

Jednego możemy być pewni: jakakolwiek moralność istnieć może w społeczeństwie, jakie 
przyznało otwarcie, że brak mu podstawy i celu, i że tylko chybotliwa kładka konwencji 
przykrywa Otchłań ziejącą, tam gdzie tkwić winny jego fundamenty, może być jedynie 

moralnością etycznie nieufundowaną. Musi więc być niekontrolowalna i nieprzewidywalna.1 
Zygmunt Bauman 

 
Czy w świecie płynnej nowoczesności, świecie traktowanym jako 

rzeczywistość zwiększonego ryzyka, możliwe jest zachowanie elementarnego 
poczucia bezpieczeństwa? Czy ludzki byt można ujmować w kategoriach 
bezpiecznego osadzenia w szeroko pojętym środowisku życia człowieka? Czy 
człowiek w ponowoczesnej rzeczywistości może się odwoływać do pojęcia 
bezpieczeństwa w jego ontologicznym wymiarze? Jaka jest cena wyrwania  
z przyrodniczego uwikłania, cena postępu, technologicznego rozwoju, 
informatyzacji, diametralnej zmiany znaczenia systemów komunikacji, cena 
wypierania lokalności na rzecz struktur globalnych? Czy możliwe jest w tak 
zarysowanej rzeczywistości utrzymanie etyki jako wyznacznika ludzkiej aktywności  
w świecie i czym miałaby ona być, co stanowić miałoby jej fundament? Czy ludzkie 
działanie podlegać może jeszcze jakimkolwiek uniwersalnym regulacjom? 

Współczesny człowiek wyemancypowany ze świata przyrodniczego uwikłania 
za sprawą, z jednej strony, „odczarowania samego świata” (pozbawienia 
wpisywanego weń dotąd elementu zagadkowości, tajemniczości) jako 
konsekwencji wzrostu świadomości, racjonalizacji wiedzy, a z drugiej strony, 
rozbudowanych systemów abstrakcyjnych zapośredniczających życie ludzkie – 
zatraca stabilny grunt, twardą podstawę odniesienia w określaniu siebie samego, 
własnej tożsamości, systemu określonych dóbr (wartości). Zerwanie 
bezpośredniego związku z rzeczywistością materialnego bytu, a wraz z tym 
rosnąca świadomość siebie i świata, odrywają człowieka stopniowo  
od rzeczywistości jego bytowego osadzenia, osadzenia w perspektywie czasu  
i przestrzeni. To, co dotąd organizowało życie ludzkie, ujmując dynamikę świata  
w czasoprzestrzenny ład i porządek, zostaje zastąpione, jak podkreśla Giddens, 
szczególnego rodzaju otwartością: otwartością na świat, otwartością rozrywającą 
czasoprzestrzenne w nim uwikłanie (a tym samym określone jego ramy). Drogę ku 
tak pojętej otwartości torują, co podkreśla autor Konsekwencji Nowoczesności, 
zarówno przywołane systemy abstrakcyjne, jak i leżące u ich podstaw mechanizmy 
wykorzeniające. Mechanizmy wykorzeniające, czyli mechanizmy wyrywające 
niejako z bezpiecznej rzeczywistości, ze świata, który zasiedlał dotąd człowiek 
konstruowaniem spójnych jego opisów oraz wpisywaniem w nie określonych 
projekcji przyszłość. Tak pojęty świat zespalał ludzkie życie 
 z pojęciem losu,2 jasno określonej i z góry wyznaczonej jego trajektorii. 

                                                           
1 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, przeł. J. Bauman. Warszawa 1994, s. 52 
2 Patrz: A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka. Warszawa 2010, s. 47 
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Rozerwanie owego, wytyczonego losem, biegu ludzkiego życia wprowadza  
w nową rzeczywistość – już nie zamkniętą spójnymi jej opisami, a otwartą na 
szereg, nie danych w gotowej postaci, możliwości. Na tak rysowany, „otwarty” 
świat – zarówno w aspekcie czasowym, jak i przestrzennym – nakłada się swoista 
dynamika zmian zachodzących w otaczającej człowieka bliższej i dalszej 
rzeczywistości, a wraz z nią swoista nieciągłość doświadczenia. Świat wkracza  
w okres późnej nowoczesności wypierając stabilność struktur i schematów 
myślenia właściwych rzeczywistości przednowoczesnej i nowoczesnej. Wraz  
z postępującą technicyzacją, informatyzacją oraz globalizacją człowiek wstępuje  
w nieznany dotąd obszar – podważenia bezpiecznego osadzenia w zastanej 
rzeczywistości na rzecz zwiększonego ryzyka. Jak zaznacza Giddens: 
„Reorganizacja czasu i przestrzeni, mechanizmy wykorzeniające i refleksyjność 
nowoczesności zakładają uniwersalizm, który tłumaczy ekspansywność i iskrzenie 
nowoczesnego życia społecznego w zetknięciu z tradycyjnie ustalonymi 
praktykami”.3 

Wznoszone na gmachu pewności i utrwalonych wzorów zachowań poczucie 
bezpieczeństwa zderza się z dynamiką wielowarstwowej, niepoddającej się 
jednoznacznej ocenie rzeczywistości. Człowiek odnajduje siebie w świecie, który 
nie może stanowić już gwaranta ciągłości i stabilności życiowego doświadczenia. 
Lecz czy podważanie stałości, jednoznaczności czy też pewności w odniesieniu  
do istnienia świata, jak i wiedzy o nim, wypiera tym samym tęsknotę za owym 
szczególnym, jak powie polski badacz, uporządkowanym „uniwersum kultury”? 
Wszak: „od najdawniejszych czasów człowiek dążył do tego by nadawać porządek 
otaczającemu go światu. Tworzył religie, hierarchie wartości i wzory pożądanych 
zachowań społecznych, aby w obojętnym i chaotycznym świecie poczuć się  
u siebie, zadomowić”.4 Regulacji (porządkowaniu) podlegała także możliwość 
przekraczanie trwałość i stabilność społecznych struktur i panujących w nim 
„twardych”, jasno określonych zasady. Owo rozrywanie utrwalonych reguł 
dopuszczał, wyróżnionym, z góry określonym czasem, karnawał (w rozumieniu 
czasu odświętnego, zabawy). Normowana kulturowo ludyczność w miejsce,  
co podkreśla Szachaj, „niepodważalnych prawd i zniewalających racji” 
wprowadzała „poczucie niestabilności, otwartości i zmienności świata”.5  
Ów poddawany kontroli chaos i związana z nim szczególna żywiołowość nie 
burzyły jednak trwałości i spójności całej struktury czy obrazu rzeczywistości, 
stanowiąc jedynie jej akceptowany i sankcjonowany, acz marginalny element. 
Współczesność, wraz całokształtem dynamiki zachodzących w niej procesów, 
znaczona jest swego rodzaju odwróceniem ustalonego tradycją porządku 
(hierarchii określonych dóbr), odwróceniem relacji pomiędzy ładem i przysługującą 
mu powagą a czasem „niepowagi”, czasem burzenia, podważania zastanych ram, 
schematów myślenia i postępowania.6 Szachaj za Lyotardem podkreśla,  
iż „obserwujemy dziś zmierzch wielkich narracji, zespołów idei i przekonań 
(religijnych, filozoficznych, naukowych), które były w stanie organizować społeczną 
wyobraźnię. Ich miejsce zajmują teraz lokalne gry językowe najlepiej wyrażające 

                                                           
3 Ibidem, s. 38 
4 A. Szachaj, Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki. Toruń 

2004, s. 47 
5 Ibidem, s. 48 
6 Por. Szachaj, Zniewalająca moc kultury, op. cit., s. 49 
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stan rozpowszechnienia współczesnej kultury, jej, chciałoby się rzec, 
polifoniczność”.7 

Bezpieczeństwo w jego różnych wymiarach, fundowane na poczuciu 
pewności co do istnienia samego świata, jego trwałości, trwałości wiedzy  
o otaczającej człowieka rzeczywistości, przekładającego się na określone, wektory 
myślenia i działania – za sprawą owej, przybierającej polifoniczny kształt, dynamiki 
świata ponowoczesnego – ulega zachwianiu. Poczucie bezpiecznego, a tym 
samym pewnego osadzenie w świecie, zderza się z niestannym wątpieniem, 
ciągłym podważaniem, uznawanych za spójne, utrwalonych systemów wiedzy. 
Miejsce pewności zajmuje jej brak (niepewność), ustalony tradycją ład i porządek 
wypierają porządki nowe czy raczej nie-porządki (w odniesieniu do utrwalonego 
rozumienia pojęcia porządku jako uporządkowanej, dającej się opisać struktury). 
Jasno określona – wytyczonymi tradycją regułami – trajektoria losu pojedynczego 
człowieka przechodzi w dynamiczny, wartki bieg bez wyraźnie zarysowej  
i określonej linii horyzontu, z góry wytyczonego, jednego celu. Owa szczególna 
otwartość w odniesieniu do projekcji własnego losu, a co z tym związane 
konstytucji własnej tożsamości, wnosi z sobą szereg możliwości, lecz jednocześnie 
obarczona jest zachwianiem bazowego poczucia bezpieczeństwa oraz 
zwiększonym rykiem. 

Ryzyko staje się odtąd wyznacznikiem ludzkiej aktywności, wpisując się tym 
samym w jej plan aksjologiczny. Jednoznaczne systemy etyczne wypiera 
wieloznaczność sądów, ocen moralnych. Bauman przywoła wyraźnie obecne  
we współczesnych dyskursach, kwestionowanie zasadności samej etyki, pisząc: 
„Etykę (…) potępia się jako któreś tam z rzędu nowoczesne kajdany (niegdyś 
może i użyteczne, dziś zbędne), teraz rozbite na kawałki i wyrzucone na śmietnik 
historii; drwi się z etyki jako z jeszcze jednego złudzenia, bez którego człowiek 
ponowoczesny może się wspaniale obejść”.8 Wyzwolenie podmiotu, jak zaznacza 
filozof, prowadzi do „zmierzchu etyki”, zjawisk „zastępowania etyki przez 
estetykę”.9 

Lecz czy współczesny człowiek odrzucając spójne systemy etyczne rezygnuje 
tym samym z moralności – moralnego horyzontu własnej egzystencji, bycia  
w świecie za każdym razem konfrontowanego z Innymi – drugim człowiekiem, 
człowiekiem, który domaga się ujęcia go w planie wartości (założonego dobra)? 
Czy ów zamach na etykę nie jest podcinaniem korzeni nadwątlonemu już,  
za sprawą przejścia w rzeczywistość ryzyka, poczuciu bezpieczeństwa, 
bezpiecznego osadzenia jednostki w zastanym i choć nieokreślonym 
jednoznacznie, to już jakoś danym świecie? Przekonanie, iż wyznaczony „logiką 
opatrzności” czy też losu świat, świat dający się ująć w miarę spójne systemy 
wiedzy zagwarantuje człowiekowi „bezpieczniejszy byt” wyparte zostało 
niepewnością czy wręcz zwątpieniem. Zwątpieniem w możliwość budowy – 
koherentnych systemów wiedzy (systemów mogących stać się gwarantem 
stabilnego oparcia, trwałego zakotwiczenia człowieka w świecie). Na gruncie etyki, 
jak zaznacz Bauman, wiązało się to z przekonaniem o niemożliwości stworzenia 
pewnego kodeksu porządkującego i opisujących całość ludzkich zachowań pod 

                                                           
7 Ibidem, s. 52 
8 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman i J. Tokarska-Bakir. Warszawa 1996, s. 6 
9 Ibidem 
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kątem ich słuszności i wagi oraz jednoznacznej oceny (wraz z całokształtem jej 
możliwych konsekwencji). Zwątpienie zdaje się stanowić jeden z głównych 
wyznaczników nowoczesności w jej późnym kształcie. Jak zaznacza Giddens  
„W pełni rozwinięta nowoczesność znamionuje rozpowszechnione zwątpienie  
w opatrzność połączone z dostrzeżeniem dwoistej natury nauki i techniki, z jednej 
strony stwarzających nowe parametry ryzyka i zagrożenia, a drugiej wciąż 
dostarczających ludzkości nowych rozwiązań”.10 

Ludzkie doświadczenie – doświadczenie zapośredniczone poprzez język 
(mówiony, pisany, drukowany), język wszechobecny za sprawą środków 
masowego przekazu, zostaje niejako rozszerzone, rozszerzone o nowe, dotąd 
nieznane jakości. Zapośredniczenie doświadczenia poprzez język środków 
masowego przekazu odwołuje się już nie do samej rzeczywistości, a jak  
go nazywa Giddens, „porządku odwróconego”, media bowiem nie tyle 
rzeczywistość odzwierciedlają, co rzeczywistość tworzą.11 Życie ludzkie  
z faktycznego miejsca osadzenia (z konkretnej czasowej i przestrzennej 
pespektywy) zostaje przeniesione w dowolny – projektowany za sprawą 
kreowanego obrazu czy też odtwarzania zarejestrowanych wydarzeń w oderwaniu 
od ich faktycznego czasu zaistnienia – punkt. Otwiera to możliwość wglądu  
w dowolne punkty historycznie i geograficznie rysowanej przestrzeni ludzkiej 
aktywności. Człowiek zostaje tedy wyrwany z czasoprzestrzennych ograniczeń,  
co przekłada się na swoistą otwartość czasu i przestrzeni, w których przychodzi się 
mu poruszać. Otwartość wprowadza w pole szerokiego wachlarza możliwości, 
możliwości bycia w tym lub innym miejscu tak lub inaczej, w takiej lub innej 
perspektywie czasowej. Wiąże się to ze swego rodzaju wyzwaniem: „kolonizacją” 
czy też zasiedleniem przyszłości poprzez dokonywane nieustannie – wymuszane 
samym kształtem otaczającej rzeczywistości – wybory. „Przed jednostką  
i zbiorowościami w post-tradycyjnym świecie społecznym w każdym momencie stoi 
otworem nieprzebrana możliwość potencjalnych sposób postępowania (wraz  
z towarzyszącym każdemu ryzykiem)”.12 Rzeczywistość nabiera kontrfaktycznych 
kształtów – tego, co potencjalnie może zaistnieć i co obciążone jest założonym już 
z góry ryzykiem. Tak pojęte kolonizowanie rzeczywistości odnosi się również  
do planu etycznego. Jeśli w świecie nowoczesnym istotę etyki stanowiło 
odniesienie do jednorodnych, założonych z góry możliwości jej przejrzystego 
kodyfikowania, to świat ponowoczesny taką możliwość odrzuci. Napisze Bauman: 
„Myśl i praktykę moralności nowoczesnej ożywiała wiara w możliwość 
jednoznacznego, nieaporetycznego kodeksu etycznego. (…). Brak wiary  
w możliwość takiego kodeksu jest dla odmiany zjawiskiem ponowoczesnym”.13 

Lecz czy ów przywołany brak wiary w zasadność i siłę kodeksów etycznych 
jest jednoznaczny z wkroczeniem w epokę postdeontyczną (postetyczną),  
co wieszczą niektórzy badacze współczesnego świata, Bauman, krytykując 
 
 

                                                           
10 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, op. cit., s. 48 
11 Patrz: ibidem, s. 47 
12 Ibidem, s. 47 
13 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, op. cit., s. 16 
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ów szczególny fatalizm deontyczny, wychodzi ze stanowiska odwrotnego apelując 
jednocześnie o swoiste umoralnienie życia społecznego.14 Na czym jednak 
zasadzać miałaby się „istota etyki w świecie ponowoczesnym”? Czy przybieranie 
moralności w szaty tego, co przypadkowe, przygodne nie jest jednoznaczne  
z podważaniem istoty samej moralności? Czy składowy element ludzkiej 
tożsamości stanowić może jeszcze „dobro” – pojęte jako szczególna wartość? Czy 
plan moralny pozostaje istotnym planem samookreślenia się człowieka, jego roli  
i miejsca w świecie? 

Co zostało podkreślone – człowiek (post)nowoczesny to człowiek uwikłany  
w nieustanne samookreślanie się, owo szczególne ujmowanie własnej tożsamości, 
siebie samego, tego kim jest, a raczej kim się nieustannie staje. Proces „rodzenia 
się” współczesnego człowieka, a raczej określonego typu tożsamościowej 
konstrukcji przebiega na tle zmagania z jej „uwikłaniem etycznym” oraz 
podejmowanych prób jego rozerwania czy przekroczenia. Budowa tożsamości 
odbywa się w zderzeniu z pytaniem o możliwość utrzymania jej bezpośredniego 
związania z planem kulturowo normowanych wartości. Podkreślana częstokroć 
kontestacja utrwalonych tradycją, określonych dóbr (wartości), podważanie 
zasadności ich porządkowania (normowania), stawia współczesnego człowieka, 
wobec problemu – określenia składowych jego wewnętrznej identyczności 
(tożsamości). By odnieść się do zarysowanej trudności, przywołajmy analizy 
kształtowania się nowoczesnej tożsamości czynione przez Richarda Taylora.  
To kim człowiek jest, w ujęciu filozofa, określa w dużej mierze jego stosunek  
do tego, co dobre czy złe, słuszne czy niesłuszne, sprawiedliwe czy 
niesprawiedliwe, właściwe czy niewłaściwe. Człowiek zostaje w ten sposób 
nierozdzielnie związany z polem moralnym. Ów moralny horyzont ludzkiego bytu 
zostaje dodatkowo wpisany w perspektywę dialogu. Człowiek „staje się” – buduje 
własną podmiotowość – w relacji z innym, w dialogicznej z nim konfrontacji lub 
jeszcze inaczej za sprawą wypowiadanych w kierunku innego słów. Słowo 
określające podejmującego dialog nabiera znaczenia, gdy zostaje wyartykułowane, 
wypowiedziane w obliczu i przed drugim człowiekiem. Zdolność uczynienia zeń 
pola sensu – ubrania w słowne i pojęciowe szaty, w szaty nadawanych określonym 
słowom i pojęciom znaczeń, co istotne, w sposób zrozumiały dla rozmówcy, 
legitymizuje samo słowo – wprowadza je we właściwą przestrzeń społeczną, 
przestrzeń międzyludzkich relacji. Tak rodzi się podmiot (człowiek jako podmiot). 
Co odróżnia, zdaniem Taylora, człowieka doby nowoczesności od jego 
historycznych poprzedników to otwarty horyzont konstruowania znaczeń i sensów. 
Człowiek zostaje określony jako „poszukujący”15 – poszukujący właściwego celu 
(sensu) własnego życia. Już nie poruszanie się w twardych, jednoznacznych 
pojęciowo i określonych – wyznaczonych kulturowo – ramach pojmowania  
i rozumienia człowieka określa jego byt, a samo ich konstruowanie. Świat 
współczesnego człowieka stanowi otwarte pole możliwości, możliwości stawania 
się tym lub innym, możliwości projektowania własnej tożsamości i wyznaczania 
biegu (nadawania kierunku) własnego losu. Człowiek bowiem, zdaniem Taylora, 
określa i definiuje siebie (a tym samym w jakimś sensie stwarza) poprzez 
 

                                                           
14 Ibidem, s. 7-8 
15 Patrz: Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa 2012, s. 57 
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„wyrażanie siebie”, co m.in. znajduje wyraz w twórczym działaniu. Twórczość 
okazuje się tutaj istotnym elementem w kształtowaniu ram pojęciowych, w które 
przybrana zostaje istota ludzka (konkretny człowiek). Człowiek osadzony  
w realiach współczesnego świata, wyznaczając pojęciowe ramy tego, kim jest,  
za każdym razem odnosi się również do określenia własnej orientacji względem 
„spraw najistotniejszych” – uznawanych za szczególny rodzaj dobra. Zarysowanie 
przestrzeni wartości umożliwia zorientowanie się w świecie i podjęcie określonych 
w nim działań, określonej w nim aktywności,16 („potrzeba moralnej orientacji”17). 
Zdaniem Taylora pytanie o „wagę życia”, jego znaczenie okazuje się zarazem 
pytaniem „o to w jakim „punkcie”, czy w jakiej „pozycji” w stosunku do dobra”18 
znajduje się w danym momencie człowiek. Filozof zaznacza, iż właściwe 
współczesności jest „pytanie o to czy nasze życie stanowi całość czy też dni 
następują po sobie bez żadnego sensu i celu, podczas gdy przeszłość zatraca się 
w nicości, nie stanowi więc preludium, zwiastuna, otwarcia czy wczesnego stadium 
czegokolwiek, jest tylko „straconym czasem” w podwójnym sensie (…), jako czas 
zarazem zmarnowany i nieodwracalnie, nieodwołalnie utracony, w którym 
przemijamy jak gdyby nas nigdy nie było”.19 Samo pytanie jest już możliwością 
otwarcia pola sensu, możliwością wprowadzenia sensu, wagi jego znaczenia,  
w czas. Wypełnienie danego czasu konstruowanym sensem przekłada się  
na kształt tożsamości współczesnego człowieka, który nie tyle jest, co nieustannie 
się staje. Pytanie o człowieka, o to kim jest, w całokształcie dynamiki życiowych 
zmian, zostaje przekute w nieustanne „stawanie się” również samego pytania, jego 
otwartości. Ludzka autonomia, jak zaznacza filozof, rodzi się w zdolności 
kształtowania czy zajmowania własnego stanowiska względem dobra. Jednak owa 
zajmowana przez człowieka pozycja „jest nieustannie konfrontowana z nowymi 
wydarzeniami w naszym życiu, jak również stale możliwa jest jej rewizja w miarę 
jak dojrzewamy i nabieramy nowych doświadczeń. Dlatego pytanie nie może 
dotyczyć jedynie tego, kim jesteśmy, ale i tego, dokąd zmierzamy”, ponieważ jako 
świadoma siebie, autonomiczna jednostka „nie możemy obejść się bez orientacji 
względem dobra…”.20 Co istotne owa przywoływana pozycja wobec określonych 
wartości nie posiada natury statycznej, a nieustannie się zmienia wraz z dynamiką 
zmian zachodzących w ludzkim życiu, zmian generowanych upływem czasu  
i nabywanym wraz z czasem życiowym doświadczeniem, czy może raczej 
doświadczaniem życia w jego zmienności i dynamice. Z biegiem czasu rodzi się 
także „rozumienie własnego życia”, a na jego kanwie kształtuje się tożsamość. 
Jednak „po to aby posiadać jakąś tożsamość potrzebujemy orientacji wobec 
dobra”, z zaznaczeniem, iż „owa koncepcja dobra musi być wpleciona w moje 
rozumienie własnego życia jako rozwijającej się opowieści”.21 

Przekłada się to na narracyjne podejście do własnego życia, a także  
do zajmowanej względem dobra pozycji. Tak jak samo życie człowieka 
charakteryzuje określona czasowa rozciągłość – życie nieustannie się staje 
 

                                                           
16 Patrz, ibidem, s. 84 
17 Ibidem, s. 85 
18 Ibidem, s. 85 
19 Ibidem, s. 86 
20 Ibidem, s. 93 
21 Ibidem, s. 94 
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w i za sprawą osadzenia w czasowym planie (wymiarze), tak też „przestrzeń 
moralna”, jako jego istotna składowa, nieustannie się staje, a raczej jest 
konstytuowana. Zrozumienie własnego położenia czy też pozycji w owej 
przestrzeni (przestrzeni moralnej) możliwe jest właśnie dzięki narracyjnemu 
kontekstowi, owej czasowej dynamice zmian.22 To właśnie w czasie człowiek 
ujmuje siebie, swoje życie stawiając szereg pytań – pytań o naturę dobra 
(określonych wartości) i własnego doń stosunku. Ludzka tożsamość tedy  
to całokształt rodzących się i wypowiadanych w zmiennej perspektywie czasu 
pytań. Lub jeszcze inaczej – człowiek staje się w i za sprawą pytania, pytanie rodzi 
określone sensy, a jednocześnie samo w sobie jest już nośnikiem sensu – 
kształtuje owo „jak?” – biegu ludzkiego losu, możliwe sposoby jego przeżywania  
i realizacji. 

Współczesna świadomość moralna zatem to otwartość na zarysowaną 
dynamikę. Człowiek, również w odniesieniu do moralnego planu swej egzystencji, 
nie tyle odnajduje twardy jej fundament, by uczynić zeń trwały punkt podparcia,  
co sam nieustannie stwarza względne punkty odniesienia, pozwalające orientować 
się w dynamicznej rzeczywistości zewnętrznej. Fundamentem okazuje się tutaj nie 
jednoznaczność, a wielość możliwych znaczeń i sensów. Jak zaznacza Bauman: 
„W społeczeństwie prawdziwe „autonomicznym”, sensy – w tym też sens „tego,  
co moralne” – nie jawią się jako bezpodstawne, choć jest dla wszystkich jasne,  
że pozbawione są one „fundamentów” (…) jaźń moralna nie „odkrywa” swych 
fundamentów etycznych, lecz (na podobieństwo nowoczesnych artystów, którzy 
dostarczyć muszą nie tylko dzieł sztuki, ale i klucza interpretacyjnego dla ich 
odczytania i oceny) wznosi owe fundamenty w toku samo-konstrukcji”.23 Autor 
Płynnej nowoczesności za podstawę etyki, możliwość jej utrzymania, czy 
odwołania do tego, co określa mianem jaźni moralnej przyjmuje wieloznaczność. 
Sądy bazujące na elemencie pewności, orzekające w sposób niepozostawiający 
miejsca na wątpliwość co do oceny ludzkiego postępowania czy wcześniej jeszcze, 
naturalnych uwarunkowań czy skłonności, w przekonaniu filozofa, rozmijają się  
ze złożonością, nie dającej zamknąć się w ramkach oczywistości, ludzkiej natury. 
Ludzie bowiem „… są moralnie wieloznaczni: ambiwalencja unosi się nad 
„pierwotną sceną” ludzkiego spotkania”.24 Etyka w świecie ponowoczesnym 
zasadza się na ambiwalencji w kwestii ocen moralnych, gruntowania tego,  
co określane jako słuszne czy niesłuszne nie na trwałym, jednoznacznym gruncie, 
a na wieloznaczności. W przekonaniu Baumana próby odkrycia „fundamentów 
bytu” podejmowane przez człowieka na przestrzeni wieków, okazały się 
bezowocne. Ich daremność demaskuje współczesna rzeczywistość, a raczej 
generowane przez nią dyskursy i narracje. Owa opiewana przez antycznych 
ananke wyparta została na rzecz przygodności, przypadkowości czy wręcz 
chaotyczności (chaosu jako przeciwwagi porządku, uporządkowanych struktur 
myślenia i samej rzeczywistości). W Dwóch szkicach o moralności czytamy: „Jawi 
się nam dziś moralność jako zjawisko równie przygodne, co i reszta bytu –  
jak i reszta bytu pozbawiona fundamentów, w jej przypadku etycznych”.25 Zjawiska 
 

                                                           
22 Ibidem, s. 97 
23 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, op. cit., s. 53 
24 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, op. cit., s. 17 
25 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, op. cit., s. 50 
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moralne bowiem są z natury nieracjonalne i aporetyczne, bezzasadnym jest zatem 
przykładanie do nich miary wyabstrahowanego rozumu. Moralność zawsze jest już 
zapośredniczona w zmiennej, częstokroć chaotycznej tkance społecznego bytu. 
Fundowana na niejednoznacznym gruncie sama z ze swej istoty nie może być 
jednoznaczną. Współczesnemu człowiekowi pozostaje tedy dokonanie 
przewartościowania w obrębie samej moralności, jak i konstruowanym  
na przednowoczesnym i nowoczesnym rozumieniu etyki poczuciu bezpieczeństwa 
(szczególnie w jego wymiarze ontologicznym – bezpieczeństwa jako pewności 
samego bytu i jednoznaczności wiedzy dotyczącej rzeczywistości). 

Ujęte w ramy utrwalonych dyskursów bezpieczeństwo (jego poczucie)  
na gruncie etyki odnosi się do postulatu jednoznaczności, ujęcia etyki jako 
kodeksu, systemu prawa, który jasno i przejrzyście określa co dobre, a co złe, jakie 
zachowanie człowieka możemy uznać za słuszne, a jakie za niesłuszne, co jest nie 
do pogodzenia z kondycją samej rzeczywistości i wpisanego weń człowieka. Taki 
kodeks, który usuwa ambiwalencje i „wielorakość opinii”26 z założenia przekształcić 
musi się w utopię. Jeśli odwołać się do rzeczywistości historycznej, rzec można,  
iż wszelkie próby budowy rzeczywistości w oparciu o jednoznaczne zasady 
kończyły się fiaskiem – miast głoszonego raju na ziemi, rzeczywistości jasno 
określonych norm i zasad, przejrzystości i klarowności rozbudowanych, 
powszechnie dostępnych systemów wiedzy – wyłoniło się „piekło” – 
przeciwieństwo rzeczywistości założonej; czy innymi słowy konstruowana  
na idealistycznych założeniach rzeczywistość przeistoczyła się w swą antytezę, 
postulowane szczęście ludzkości przekształciło się w dramat negacji samego 
człowieka (czego egzemplifikację stanowić mogą XX wieczne totalitaryzmy). 

Bauman podkreślać będzie, iż by zejść z wątpliwej drogi utopii, miast do etyki, 
współczesny człowiek winien odwoływać się raczej do jaźni moralnej. Czym jednak 
jest postulowana świadomość czy też „jaźń moralna”? Mielibyśmy tutaj propozycję 
odwołania do świadomości, świadomej (dynamicznego, aporetycznego kontekstu 
własnego osadzenia w świecie), reflektujące nad rzeczywistością jednostki. 
Jednostki powodowanej ową szczególną wrażliwością na moralny kontekst 
ludzkiego bytu, bytu zanurzonego w realia współczesności. Jednostki 
powodowanej wrażliwością bezpośrednio sprzęgnięta z jaźnią, jaźnią już nie  
w ujęciu św. Agustyna czy Kartezjusza, która po założonym metodycznie wątpieniu 
dąży nieuchronnie w stronę pewności (pewności co do własnego istnienia,  
jak i wiedzy o świecie), a jaźnią dopuszczająca niepewność, niepewność 
szczególniej w odniesieniu do ocen moralnych. Tak pojęta jaźń, zanurzona  
w wieloznaczności form i znaczeń, nie stroniąca od wyłaniających się z natury 
zjawisk sprzeczności (postrzeganych jako zagrażające i wrogie), wychodzi  
im naprzeciw, podejmując próby odpowiedzialnego mierzenia się z dobrem, 
dobrem rozumianym jako zmienne i dynamiczne, podlegające nieustannej 
rekonstrukcji, dobrem własnym i dobrem drugiego człowieka. Jak czytamy  
w Dwóch szkicach o moralności: „Jaźń moralna porusza się, czuje i działa  
w sytuacji ambiwalencji, zmorzona niepewnością. Sytuacja moralna wolna  
od wieloznaczności istnieje tylko w utopii; (…). Czyny moralne rzadko przynoszą 
niczym nie zmącone zadowolenie; odpowiedzialność, jaka kieruje poczynaniami 
 

                                                           
26 Patrz: Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, op. cit., s. 18 
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osoby moralnej, jest zawsze „w przedzie”, wyprzedza o parę kroków każde 
poczynanie już dokonane lub możliwe do dokonania. Na przekór wszelkim 
wysiłkom, niepewność towarzyszyć będzie jaźni moralnej na wieki. Istotnie: jaźń 
moralną po tym się najlepiej rozpoznaje, że nie jest pewna, czy uczyniła wszystko, 
co winna była uczynić i co uczynić mogła”.27 

Tutaj punkt wyjścia stanowi drugi człowiek, potencjalna możliwość jego 
spotkania. Jaźń moralna w tak rysowanym kontekście okazuje się założoną 
postawą „bycia dla Drugiego”,28 otwarcia na innego człowieka, na dynamikę 
rzeczywistości, którą inny z sobą wnosi, na jego dobro, a nie li tylko wyłącznie  
na określony, utrwalony w kodeksie schemat postępowania względem drugiego. 
Moralność służyć ma bowiem faktycznemu dobru, a nie stanowić narzędzie, jak 
zaznacza filozof „społecznej manipulacji”. Człowiek budujący własną tożsamość 
poprzez zajmowanie określonego stanowiska względem dobra wkracza tym 
samym w przestrzeń moralną, przestrzeń spotkania drugiego człowieka, (człowieka 
pojętego jako dobro). Już możliwość spotkania (samo spotkanie) wnosi z sobą 
określoną wartość, ale i wzywa do odpowiedzialności, odpowiedzialności  
za drugiego człowieka. Owa szczególna odpowiedzialność – odpowiedzialność 
moralna, co podkreśla Bauman, jest rezygnacją z „bycia dla siebie” na rzecz „bycia 
dla innego”.29 Człowiek wiedziony jej poczuciem przekracza biologicznie 
warunkowane instynkty, instynkt do samo zachowania, ale i agresji względem 
tego, co słabsze (słabszego człowieka), przekracza w stronę świadomej rezygnacji 
ze stawiania siebie na pierwszym planie. Owa koncentracja na sobie, zaspokajaniu 
własnych potrzeb przeniesiona zostaje na innego, to drugi staje się przedmiotem 
(lecz nie w sensie uprzedmiotowienia) uwagi. Plan moralny pozostaje tedy,  
co podkreśla Bauman, istotnym planem ludzkiej aktywności, nie sposób bowiem  
go pominąć mówiąc o człowieku, człowieku osadzonym za każdym razem  
w horyzoncie spotkania (założonym jako możliwość), spotkania innego, drugiego 
człowieka. 

Moralność ogólnoludzka „jest do pomyślenia jako odległa (niechby i utopijna) 
perspektywa emancypacji autonomicznej jaźni moralnej i rewindykacji moralnej 
odpowiedzialności; jako rezultat śmiałej konfrontacji jaźni moralnej z przyrodzoną  
i nieuleczalną ambiwalencją sytuacji, w jakiej podjęcie odpowiedzialności  
ją niechybnie umieści: tej ambiwalencji, która już jest jej losem, a teraz czeka na to, 
by się ją przekształciło w powołanie”.30 Powołanie, które możemy za Giovannim 
Vattimo określić jako próbę kreacji „nowego początku”, budowy odmiennej 
jakościowo, gdyż wielowymiarowej jedności, jedności wiedzy również  
w odniesieniu do określania, ujmowania takich pojęć jak „dobro”, czy „prawda”. Co 
jednak istotne, jak podkreśla filozof, prawda wpisana w kondycję współczesnego 
świata, jeśli ma w nim pozostać, nie jest i być nie może prawdą dogmatyczną, 
roszczącą sobie pretensje do niezachwianego, twardego w podstawach 
gruntowania czy też spajania wiedzy o świecie. Jedna, niezachwiana prawda, jako 
fundament nauk (w tym etyki) jest nie do utrzymania w rozwarstwionej, nastawionej 
raczej na wielowątkowość narracji niż dowodzenie istnienia twardych podstaw 
wiedzy rzeczywistości. Prawda w świecie ponowoczesnym, jeśli miałaby dojść do 

                                                           
27 Ibidem, s. 19 
28 Ibidem, s. 21 
29 Ibidem, s. 22 
30 Ibidem, s. 24 
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głosu, to raczej jako prawda „słaba”, „której słabość mogłaby się odwołać  
do niejednoznaczności zasłaniania i odsłaniania, charakteryzującej 
Heideggerowskie pojęcie Lichtug”.31 Lichtung, czyli prześwit to, co zakryte, a co się 
jedynie odsłania, uwidaczniając to, co z natury swej niewidoczne. Prawda byłaby 
tedy tym, co prześwituje, co niekiedy wyłania się jedynie na mgnienie, by znów 
pogrążyć się w niedostępnej ludzkiej wiedzy, czy ludzkiemu poznaniu otchłani.  
Do tak pojętej prawdy można dążyć, docierać czy raczej podejmować próby jej 
odsłonięcia, odsłaniania tego, co zakryte, jak chcieli antyczni, wodami 
wypływającej z Hadesu rzeki Lethe (Λήθη) – co w języku greckim oznacza 
zapominanie, stąd aletheia – ‘prawda’ to odsłanianie zakrytego, zepchniętego  
w czeluście niepamięci. Prawda jako solidny, twardy fundament traci –  
w rzeczywistości negacji pewność wiedzy, jak i poznawanego bytu – zasadność. 
Możliwość jej utrzymania upatruje Vattimo w jej „zmiękczeniu”, podkreślając,  
iż w świecie ponowoczesnym „metafizyczne pojęcia podmiotu i przedmiotu, albo 
wręcz rzeczywistości i prawdy-fundamentu, tracą wagę. W tej sytuacji należy, (…), 
mówić o „słabej ontologii” jako jedynej możliwości wyjścia z metafizyki – na drodze 
przyjęcia – powrotu do zdrowia – wykrzywienia, które nie ma w sobie już nic  
z właściwego nowoczesności krytycznego przezwyciężenia. Być może tu właśnie 
dla ponowoczesnego myślenia leży szansa nowego – nowego w słabym tego 
słowa znaczeniu – początku”.32 

Etyka w tak pomyślanym świecie, etyka rozumiana jako jednoznaczny system 
zasad, do których można się za każdym razem odwołać – jako do autorytarnego  
w dziedzinie ocen ludzkiego działanie arbitra – traci umocowanie. Tam, gdzie  
na arenę ludzkiej egzystencji wkracza ambiwalencja i niejednoznaczność, tam 
twarde fundamenty (stanowiące dotąd podstawę ludzkiej wiedzy) zaczynają 
kruszeć. Miejsce etyki zajmuje wrażliwość czy jak chciał Bauman jaźń moralna, lub 
też, by odwołać się do Richarda Rorty’ego, wyobraźnia (wyrosła z próby 
przekroczenia ostrej dychotomii pomiędzy rozumem a uczuciem). Postęp moralny 
zdaniem autora Etyki bez zasad nie jest odrzuceniem etyki jako takiej, lecz 
reinterpretacją jej podstaw. Gruntowanie etyki na wyprowadzanym z rozumu, 
uniwersalnym nakazie moralnym, co właściwe etyce kantowskiej, czy też 
separowanie rozumu w czystej postaci od sfery namiętności, co wyraźne  
w dualistycznej koncepcji Platona, jest dziś tak samo wątpliwe jak Hume’owskie 
negowanie tego, co rozumne na rzecz namiętności.33 Przywołane a utrwalone  
w tradycji zachodnioeuropejskiej podejścia do etyki nie uwzględniają, co podkreśla 
Rorty, kontekstu relacyjnego, w jakim odnajduje i kształtuje siebie podmiotowe – 
Ja. „Rozwój moralny jednostki i postęp moralny ludzkości polegają na odtwarzaniu  
Ja ukierunkowanym na potęgowanie mnogości relacji konstytuujących owe Ja”.34 
Moralność kształtowana na gruncie relacyjnego odniesienia Ja do innych Ja, czy 
raczej do złożonej sieci wzajemnych z nimi powiązań jest właśnie możliwością 
pozytywnej odpowiedzi na złożoność i czasową oraz tożsamościową zmienność 
 

                                                           
31 G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska. Kraków 2006, s. 167-168 
32 G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska. Kraków 2006, s. 169 
33 Patrz: R. Rorty, Etyka bez zasad. (w:) R. Rorty, Filozofia a nadzieje na lepsze społeczeństwo, przeł. 

J. Grygieńć. Toruń 2013, s. 127-128 
34 Ibidem, s. 130 
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samego Ja. Uwzględnienie relatywnego kontekstu osadzenia działającego 
podmiotu, jak i nieciągłość jego tożsamościowej struktury, co generuje 
współczesna, dynamiczna i wieloparadygmatyczna rzeczywistość, prowadzi  
w konsekwencji do zmiany podstaw samej etyki. Miast fundowania jej na z góry 
założonej, uznanej za uniwersalną i trwałą podstawie – rozumie, czy uczuciu, 
współczesny człowiek winien – jeśli pozostawić chce w świecie, w którym 
przychodzi się mu poruszać, przestrzeń dla etyki – odnieść się do wielości 
elementów konstytuujących tożsamościowe złożenie Ja, winien dążyć w stronę 
coraz to większego uwrażliwienia na kwestie moralne, nie negując ani uczucia, ani 
rozumu, ale też żadnemu nie przydając roli nieomylnego arbitra. Jak zaznacza 
autor Etyki bez zasad, „najlepiej (…) rozumieć postęp moralny jako kwestię coraz 
większego uwrażliwienia, wzmożonego wyczulenia na potrzeby coraz szerszych 
grup ludzi i przedmiotów”.35 Ostra dychotomia, sztuczne separowanie rozumu  
od namiętności, na drodze moralnego rozwoju, winno przeistaczać się  
w rozszerzanie współczucia i kształtowanie wrażliwości na innego, drugiego 
człowieka. Tutaj istotnym okazuje się nie tyle utrzymanie zastanych, dających 
gwarancję spokoju (bezpieczeństwa) norm, ile możliwość wyjścia naprzeciw 
zmiennej rzeczywistości. Zamknięta w klatce narzuconego rozumem porządku, 
stanowiąca podstawę pewności rzeczywistość, ustępuje miejsca otwartej  
na wątpienie i zmianę kreacji. Postęp moralny zdaniem Rorty’ego to nie 
poszukiwanie pewności a wraz z nią prawdy, a rozbudzanie wrażliwości  
i wyobraźni. Tak pojęte ujęcie moralności odnaleźć możemy w koncepcji Johna 
Dewey’a, w której pragmatyzm, definiujący podmiot poprzez jego osadzenie  
w kontekście społecznym, zasadza się na trosce o potrzeby człowieka, a właściwie 
coraz to większych grup ludzi (grup złożonych z poszczególnych, „domagających 
się” troski jednostek).36 W ten sposób współczucie, a wcześniej jeszcze 
wrażliwość, jako modi natury ludzkiej, zderzają się z jej antycznym ujęciem – 
bazującym na kategorii rozumu. Istota tak pojętego rozdzielenia, to „różnica 
między zamknięciem a otwartością, między poczuciem bezpieczeństwa, które daje 
niezmienność, a (…) romantyzmem nieprzewidywalnej zmiany. Ten element 
nadziei romantycznej, chęć zmiany pewności na wyobraźnię, dumy na ciekawość, 
burzy greckie rozróżnienie kontemplacji i działania”. Rorty podkreślał będzie 
„wyższość” Dewey’owskiego pragmatyzmu, przedkładającego dualność ujmowania 
człowieka w perspektywie albo rozumu albo aktu nad rozumienie istoty ludzkiej 
jako za każdym razem „działającego podmiotu”. Jak zaznacza filozof „… wyższość 
ta przybrała postać pierwszeństwa potrzeby kreacji nowych sposobów 
praktykowania człowieczeństwa oraz pozostawienia przyszłym pokoleniom 
nowego nieba i nowej ziemi, przed pragnieniami stabilność, bezpieczeństwa  
i ładu”.37 

Pytanie tedy o etykę w rzeczywistości ponowoczesnego świata jest pytaniem 
nie tyle o jej zasadność ile o jej możliwy kształt. Pytaniem, które poprzez tradycję 
budowania bezpieczeństwa na kategorii pewności, poszukiwania trwałych podstaw 
wiedzy i samej rzeczywistości, przechodzi w pytanie o wrażliwość moralną  
 

                                                           
35 Ibidem, s. 133 
36 Patrz, ibidem, s. 133 
37 Ibidem, s. 141 
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oraz otwartość na dynamikę zmian zachodzących w otaczającej człowieka 
rzeczywistości. Nieciągłości doświadczenia staje się otwartą możliwością, 
możliwością kreacji nowej, nie pozbawionej jednak moralnego konteksty 
rzeczywistości. 

 
Streszczenie 
Czy w świecie płynnej nowoczesności, świecie traktowanym jako 

rzeczywistość zwiększonego ryzyka możliwym jest zachowanie elementarnego 
poczucia bezpieczeństwa? Czy ludzki byt można ujmować w kategoriach 
bezpiecznego osadzenia w szeroko pojętym środowisku życia człowieka? Czy 
człowiek w ponowoczesnej rzeczywistości może się odwoływać do pojęcia 
bezpieczeństwa w jego ontologicznym wymiarze? Jaka jest cena wyrwania  
z przyrodniczego uwikłania, cena postępu, technologicznego rozwoju, 
informatyzacji, diametralnej zmiany znaczenia systemów komunikacji, cena 
wypierania lokalności na rzecz struktur globalnych? Czy możliwe jest w tak 
rysowanej rzeczywistości utrzymanie etyki jako wyznacznika ludzkiej aktywności  
w świecie i czym miałaby ona być, co stanowić miałoby jej fundament? Czy ludzkie 
działanie podlegać może jeszcze jakimkolwiek uniwersalnym regulacjom? Pytanie 
o miejsce etyki oraz możliwość utrzymania elementarnego poczucia 
bezpieczeństwa w rzeczywistości świata ponowoczesnego jawią się istotnym 
elementem szeroko pojętej refleksji skoncentrowanej wokół człowieka, jego losu, 
tożsamości, bytowych i społecznych uwikłań. Niniejszy szkic podejmuje próbę 
wskazanie możliwych na nie odpowiedzi. 

 
Summary 
Is it possible to maintain an elementary sense of safety in a world which main 

feature is fluent modernity and increased risk? Could human existence be seen  
as safely placed in, widely grasped, environment of human life? Is human being 
able to refer to the concepts of safety or security in their ontological meaning? 
What is the price for being extracted from the natural entanglement and following: 
the price of advancement, of technological development, computerization,  
of the total change in meaning upheld by communication systems? What  
is the price of denying the local structures in favor of the global ones? Is it possible, 
in such described reality, to uphold the ethic to indicate and evaluate human 
activity in the world and what kind of ethic should it be? What kind of foundations 
would be then appropriate for such an ethic? Is it still possible for human behavior 
to be regulated by any universal system? 

The question about the ethics place and the possibility to maintain  
the elementary sense of security in the post-modern world, appear as a significant 
element of reflection, focused on human being, on its fortune, identity, life and 
social entanglements. This text tries to point out some possible answers to such 
questions. 
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Malgorzata KU Ć 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

SOUS-CULTURE DEVIANTE EN TANT QUE FACTEUR CRIMINOGE NE 
 
 
Introduction 
Lorsqu'on analyse le fonctionnement des sociétés à des moments différents, 

dans les contextes politiques, économiques et juridiques diverses, on observe des 
tendances de création, au sein de la culture dominante, des sous-cultures. 

Une des approches proposées traite la sous-culture comme l'opposition aux 
valeurs de la culture dominante.1 

Des sous-cultures peuvent prendre, d'une part, la forme d'une sous-culture 
déviante et, d'autre part, d'une sous-culture non déviante (sous-culture qui n'est 
pas orientée négativement aux normes sociales). Les sous-cultures non déviantes 
peuvent être considérées comme moyen de recherche, entrepris par des individus 
appartenant à leurs différentes structures, d'une alternative à la culture dominante. 
Toutefois, ces dernières ne représentent pas de menace directe pour les normes 
sociales et juridiques fondamentaux. Ce n'est pas la même avec les sous-cultures 
déviantes qui y constituent un risque, ce qui permet de les reconnaître comme 
facteurs criminogènes.  

Comme note B. Hołyst „Appartenance à des sous-cultures peut encourager 
des mineurs à la délinquance et à la dépravation”.2 Le même auteur souligne en 
même temps que „(...) le phénomène des sous-cultures doit être traité avant tout 
comme un problème social (au niveau de l'éducation et de la culture) et ensuite 
seulement comme un facteur criminogène”.3 

Le facteur criminogène est une caractéristique, la circonstance qui augmente 
la probabilité de commettre une infraction, ce qui est statistiquement et 
significativement mis en rapport avec la criminalité.4 

La criminologie, qui étudie des facteurs criminogènes, est un champ de 
recherches dont un des objectifs est la recherche des origines des délits et de la 
criminalité ainsi que d'autres pathologies sociales. Elle prend en compte aussi bien 
des caractéristiques individuelles de la personnalité des auteurs des délits, ainsi 
que toutes sortes de contextes sociaux tels que l'appartenance à des sous-cultures 
déviantes. Une des définitions de la criminologie précise que c'est une science 
sociale qui se charge de la recherche et du rassemblement des connaissances sur 
la criminalité comme une forme particulière de comportement déviant, de la 
délinquance comme un phénomène social, ainsi que de l'auteur du délit et de la 
victime. Selon cette définition, la criminologie s'occupe également des institutions 
ainsi que des mécanismes de contrôle créés par des sociétés pour prévenir et 
pour lutter contre la délinquance.5 Une autre définition de criminologie place dans 
le champ de ses recherches la délinquance et le délinquant, les symptômes et les 

                                                           
1 M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury. Warszawa 1999, p. 177 
2 B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 1999, p. 451 
3 Ibidem, p. 451 
4 L. Tyszkiewicz, Kryminologia. Zarys systemu. Katowice 1991, s. 92-93; M. Kuć, Kryminologia, 

deuxième ditizon. Warszawa 2013, p. 52 
5 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia. Gdańsk 1999, p. 19 
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origines de la délinquance ainsi que d'autres phénomènes liés aux pathologies 
sociales et leur prévention. Cette définition évoque également le fonctionnement 
du système de la justice pénale.6 

Cette dimension étiologique, phénoménologique et préventive des études 
menées par la criminologie justifie la place qui est donnée aux sous-cultures, étant 
donné que l'objectif de la recherche de cette science est de déterminer le potentiel 
criminogène de certaines caractéristiques des environnements, circonstances et 
phénomènes, de décrire ces phénomènes et lutter contre. 

Du point de vue de la criminologie, parmi différentes sous-cultures déviantes, 

une place importante occupent les sous-cultures violentes. Parmi elles, on peut 

citer les suivantes:
7 

1) typiquement délictueuses (se forment dans des établissements 
correctionnels et des prisons, des maisons d'arrêt); 

2) idéologiques, qui utilisent la violence et l'agression à la réalisation des 
objectifs qui prennent leur source dans le système de valeurs proclamées 
(par exemple, les nationalistes, pseudo fascistes, skinheads); 

3) scolaires; 
4) militaire (violence dans l'armée); 
5) enfants de la rue (qui vivent des moyens issus des comportements 

violents); 
6) sous-culture de hip-hop, rappeurs, skaters, jeunes des cité; 
7) sous-culture des médias (utilisateurs des jeux vidéo); 
8) Groupes de voyous, délinquants mineurs. 
Ces sous-cultures se distinguent les unes des autres par la fréquence et le 

degré d'utilisation de la violence ainsi que par le degré de risque qu'elles peuvent 
constituer pour la société. Cependant, toutes révèlent, d'une part, le 
dysfonctionnement du système social dans le domaine culturel, éducatif et des 
mœurs, et, d'autre part, elles dévoilent le problème de consolidation, de 
renforcement et de la légalisation des attitudes asociales, typiques pour les sous-
cultures cité ci-dessus. 

L'appartenance à une sous-culture signifie la formation de certains modèles 
de comportements trouvant leurs origines dans un fond axio-normatif,8 ils règlent 
les relations entre les membres de la sous-culture et, d'autre part, entre les 
membres des sous-cultures et l'entourage extérieur. Pour ce faire, ils créez un 
style unique et distinctif des autres ainsi que le langage hermétique.9 

Le potentiel criminogène des sous-cultures provient directement de la „culture 
de la violence”, caractéristique de ces structures. Comme souligne  
M. Jędrzejewski, „L'usage de la violence démoralise car il expose d'autres 
personnes (extérieurs du groupe) à la souffrance, isole, prive de la sensibilité aux 
problèmes des autres. La violence engendre la violence, des conflits et de la 
désorganisation sociale”.10 

                                                           
6 B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 1999, p. 28 
7 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, p. 15 
8 Plus sur ce sujet dans: U. Morszczyńska, Aksjologiczne punkty odniesienia subkultury młodzieżowej 

(dans:) H. Rusek, A. Górniok-Naglik, J. Oleksy (rédaction), Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe 
konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji. Katowice 2008, p. 133-142 

9 À comparer: M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, p. 15 
10 Ibidem, p. 15 
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Des recherches en criminologie (sur le plan étiologique) visent à déterminer 

si, et dans quelle mesure, certains facteurs, connus comme des éléments 
déterminants de la sous-culture déviante, peuvent être considérés réellement 
comme sa source, quel rôle jouent les facteurs extérieurs (déterminants exogènes) 
et quel sont les facteurs intérieurs (personnalité et caractère) propre à chacun.11 

Dans le cadre de recherches en criminologie, l'explication du comportement 
délicieux s'effectue par le recours à la théorie des sous-cultures.12 Elles relient la 
conduite anti-sociale à la désorganisation sociale, provoquant l'effondrement des 
liens sociaux et du contrôle social ce qui conduis à un „chaos normatif”.13 Son 
apparition est le résultat d'une inadéquation des normes existantes à la nouvelle 
situation dans laquelle elle se trouve un individu. „L'état de relative absence de 
normes augmente la probabilité des comportements non conforme à la loi”.14 

 
Origines de la formation des sous-cultures déviante s 
La sous-culture déviante, en tant qu'une adaptation illégale, se manifeste,  

à son niveau axio-normatif et comportemental, comme la structure de l'opposition 
aux valeurs, normes et comportements largement accepté et admis.15 La présence 
de ces alternatives négatives dans le cadre de la sous-culture a souvent le 
caractère d'adaptation/défense (en raison de la relation entre l'anxiété/l'agression 
et la nécessité de s'adapter aux exigences sociales, par exemple dans le cadre de 
sous-culture criminelle dans sa variante pénitentiaire – d'exigences sociales 
spécifiques se produisant dans l'isolement de la prison).16 

L'appartenance à une sous-culture compense divers manques (exemple: les 
carences familiales), elle offre des possibilités de distraction et de sensations qui 
en dehors d'elle ne seraient pas réalisables.17 

On associe des raisons d'appartenance aux sous-cultures déviantes violentes 
aux différents dysfonctionnements de la vie familiale.18 Dans les familles 
dysfonctionnelles on observe différents modes de fonctionnement et qui peuvent 
amener à former chez l'enfant des tendances au comportement violent.  
M. Jędrzejewski liste:19 punitions fréquentes, rigueur excessive de la mère, son 
attitude surprotectrice, relation hostile ou attitude indifférente des parents envers 
l'enfant, co-dépendance (alcoolisme, drogue). A part la famille, qui a le rôle 
principal dans l'éducation de l'enfant, l'école également a un rôle important. Les 
anomalies du milieu scolaire sous forme de: ambiances malsaines, relations 
conflictuelles entre élèves et enseignants et entre les élèves eux mêmes, 
absentéismes, manifestations de vandalisme ainsi que de mauvais résultats 

                                                           
11 À comparer: M. Porowski, Percepcja więźnia (dans:) M. Orłowska (rédaction), Skazani na 

wykluczenie. Warszawa 2005, p. 105 
12 La conception classique de la sous-culture a été formulée par Frederck Thrasher. F. W. Trasher, The 

Gang. Chicago 1960 (à voir:) B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 2000, p. 762 
13 B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 2000, p. 762 
14 Ibidem, p. 762 
15 À comparer: K. P. Piasta, Elementy demoniczne w muzyce rokowej na podstawie literatury polskiej i 

zagranicznej (dans:) A. J. Nowak (rédaction), Satanizm, rok, narkomania, seks. Lublin 2000, p. 182 
16 D. Sarzała, Podkultura przemocy w warunkach izolacji więziennej (dans:) M. Jedrzejko (rédaction), 

Patologie społeczne. Pułtusk 2006, s. 151; À comparer: M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, p. 53 
17 B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 2000, p. 763 
18 À comparer: B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 1999, p. 451 
19 À comparer: M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, p. 15 
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scolaires sont également considérés comme facteurs qui peuvent conduire un 
individu à faire partie des sous-cultures violentes.20 La présence de violence dans 
les médias conduit à perpétuer la violence chez les enfants et les adolescents.21 

L'accès universel aux messages provenant de la radio, de la télévision, des sites 
internet lorsqu'ils contiennent des modèles de comportement agressif et violent, 
contribuent, de manière significative, à la consolidation et l'utilisation, à l'avenir, de 
ces modèles de fonctionnement par des utilisateurs mineurs. Les mass médias 
remplacent, de plus en plus souvent, le contact direct interpersonnel. Par 
conséquent, leurs messages influencent davantage. Lorsque le contenu qu'y est 
présent constitue une alternative négative face au modèle éducatif approprié,22 il 
joue, sans doute, un rôle important dans la création et dans la consolidation de la 
violence. Le niveau de vie faible constitue également une des raisons de la 
participation aux sous-cultures. Comme souligne U. Morszczyńska „Les obstacles 
qui empêchent l'augmentation de niveau de vie, les difficultés d'accès à la culture, 
à l'éducation, l'ensemble des domaines propices à la réalisation des valeurs, sont 
perçu (...) par des jeunes comme presque insurmontables. Cela génère la 
frustration et la révolte, qui amènent à la participation à la vie de la sous-culture”.23 

Parmi d'autres origines des sous-cultures déviantes, on cite l'usage de 
substances psychoactives et la dépendance de ces produits.24 La dégradation bio-
psycho-sociale, qui est le résultant de dépendance, favorise l'appartenance à des 
structures collectives qui proposent différents formes de soutien (économique, 
affectif). 

 
Hooligans comme l'exemple d'une sous-culture dévian te 
On définis les Hooligans comme les partisans fanatiques d'une équipe de 

football, dont le match de football est l'occasion de manifester leurs 
comportements négatifs.25 L'identité du groupe est manifestée à travers le soutient 
à une équipe particulière, les Hooligans affichent l'appartenance au groupe en 
portant les écharpes aux couleurs du Club.26 Les Hooligans dérivent des 
skindeads et leur nom provient des écharpes aux couleurs de l'équipe de football 
qu'ils soutiennent. Les premiers skinheads sont apparu sur les stades polonais 
dans des années 70. Dans les décennies suivantes a eu lieu l'intensification des 
sous-cultures, initialement dans les grandes zones urbaines, puis les plus petites. 
Dans d'autres pays, la présence des Hooligans débute dans des l'années 195027 

Le trait significatif commun des membres de cette sous-culture est le 
comportement crapuleux, „(...) de plus en plus souvent le match commence à être 

                                                           
20 M. Kuć, Kryminologia, deuxième ditizon. Warszawa 2013, s. 110; M. Jędrzejewski, Subkultury  

a przemoc, p. 16 
21 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, p. 152-153 
22 À comparer: Ibidem, p. 166-167 
23 U. Morszczyńska, op. cit., p. 142 
24 À comparer: Cz. Cekiera, Przestępczość w podkulturach kryminalnych (dans:) M. Kuć (rédaction), 

Skuteczność oddziaływań penitencjarnych w kontekście zjawiska podkultury więziennej oraz instytucji 
warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanych. Lublin 2009, p. 55 

25 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, s. 48-49, P. Piotrowski, Szalikowcy. O zachowaniach 
dewiacyjnych kibiców sportowych. Toruń 2000, passim. 

26 B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 1999, p. 451 
27 Cz. Cekiera, Ryzyko uzależnień. Lublin 1994, p. 141 
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associé aux altercations, bagarres, l'affrontement des hooligans avec la police”.28 

Ils commettent des crimes et délits contre la vie et la santé, ainsi que contre les 
politiques publiques, ils agissent souvent sous l'emprise de l'alcool.29 

La présence de substances psychoactives dans le corps, le sentiment de 
solidarité du groupe ainsi que la dispersion de responsabilité jusqu'à l'impression 
d'impunité, intensifient les émotions négatives30 dirigées contre les supporteurs de 
l'équipe adverse, des agents de service de sécurité, des personnes neutres, des 
biens, ce qui donne une image très vivante de la pathologisation de 
comportements qui n'ont rien de commun avec la culture et les modèles de 
comportement sportif désiré. 

Comme souligne Cz. Cekiera, „La sous-cuture des Hooligans est (...) une 
manifestation du mouvement international de la jeunesse ayant des attitudes 
antisociales, destructives, agressives et violentes. Les origines de ces 
comportements résident dans les besoins non satisfaits de reconnaissance et 
d'importance, de l'identité avec d'autres groupes appréciés, avec les sportifs. 
Cependant, par leur comportement, ils portent atteinte à la bonne réputation du 
sport”.31 

Outre la forme visible de manifestation d'affiliation à cette sous-culture, qui est 
le portage de l'écharpe du Club, les Hooligans emploient entre eux un langage 
spécifique, ils manifestent des opinions radicales et des attitudes xénophobes et 
nationalistes.32 

Les membres de la sous-culture des Hooligans sont, en grande partie, des 
jeunes issus des familles de classe économique et social pauvre (défavorisées), 
pour lesquels l'adhésion aux structures des sous-cultures est la seule possibilité 
d'autodétermination du groupe.33 Un sentiment d'exclusion représente une forte 
motivation à rechercher des soutiens à travers l'appartenance au groupe.34 Comme 
note M. Jędrzejewski, „(...) pour un individu isolé, la sous-culture offre de 
nombreux supports (affectif, valorisant, source de renseignement etc.)”,35 ce qui le 
conforte dans sa croyance sur la justesse de l'appartenance à la sous-culture. 

La disposition à utiliser de la violence et de l'agression est visible dans la 
manière dont les jeunes se préparent à participer aux mouvements du groupe.  
Cz. Cekiera note que „généralement les Hooligans sont armés des points 
américains, chaînes, couteaux, rasoirs; leur singularité réside dans le 
comportement agressif”.36 La virulence des comportements ainsi que l'ampleur du 
phénomène du houliganisme a conduit dans de nombreux pays, y compris la 
Pologne, à introduire des solutions normatives particulières37 pour lutter contre. 

                                                           
28 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, p. 49 
29 Ibidem; B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 1999, p. 451 
30 À comparer: Cz. Cekiera, Przestępczość w podkulturach kryminalnych (dans:) M. Kuć (rédaction), 

Skuteczność oddziaływań penitencjarnych w kontekście zjawiska podkultury więziennej oraz instytucji 
warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanych, p. 55 

31 Cz. Cekiera, Ryzyko uzależnień, p. 143 
32 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, p. 50 
33 Cz. Cekiera, Ryzyko uzależnień, p. 142 
34 U. Morszczyńska, op. cit., p.135 
35 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, p. 50 
36 Cz. Cekiera, Ryzyko uzależnień, p. 141 
37 Loi du 20 mars 2009 relative à la sécurité des manifestations (Journal officiel 2009, n 62, pos. 504 

avec modifications). 
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Comme souligne l'auteur ci-dessus: „Pour des hooligans, le plus important c'est 
être dans un groupe, dans une masse, ce qui leur permet d'écarter un sentiment 
de différence individuelle. Leur action a un caractère groupal. Ce qui les réunit ce 
sont des manières d'agir communes, la même allure, le même rythme de scander, 
la même tenue et le même langage”.38 

 
Sous-culture des délinquants comme exemple extrême de sous-culture 

déviante 
La sous-culture des délinquants représente, sans aucun doute, 

l'environnement criminogène, mais aussi victimogène, où la moralité 
conventionnelle ainsi que les normes sont remplacés par des règles alternatives, 
entrants en conflit avec la Loi, formants un système informel39 (et comme tel, elle 
représente l'intérêt principale de la criminologie dans son courant étiologique). Cet 
aspect de l'étude de la sous-culture se reflète dans l'analyse de criminogenèse, 
définie comme une voie individuel à la criminalité,40 ainsi que dans l'analyse du 
comportement collectif au potentiel négatif.41 

L'analyse étiologique des comportements déviants qui prend en compte la 
personne dans son environnement, domine dans la criminologie. Elle est 
également présente dans le champs de recherches des origines de la sous-culture 
des délinquants.42 Selon elle, la sous-culture prend ses origines:43 

1) dans la tradition culturelle des classes sociales pauvres (Wolter, Miler, 
1958), favorisants des valeurs telles que: „ruse”, „brutalité”, „autonomie”. 
Dans ces classes sociales les modèles à suivre sont: boxer, gangster, 
malin; 

2) dans des difficultés de promotion des classes sociales défavorisées ainsi 
dans le suivi des modèles de comportements universellement reconnus, ce 
qui provoque „l'inversion” de la hiérarchie des valeurs (appelé la réaction 
simulée) et l'approbation d'autres valeurs comme: „inutilité”, „méchanceté”, 
„négativisme”, formant une image d'un hédonisme myope (Albert Cohen, 
1955); 

3) dans l'incapacité à atteindre, via moyens légaux, une position sociale et 
économique plus élevée (R. A. Cloward, L. E. Ohlin 1960). Le but d'un 
individu appartenant à une sous-culture est le même que celui qui n'y 
appartient pas, toutefois, la différence réside dans des moyens utilisés 
pour y parvenir; 

4) Dans l'accès, plus facile, aux modèles de comportements délinquants 
(surtout dans la formation de la sous-culture des jeunes, qui est le résultat 
de l'imitation d'actes crapuleux des adultes); 

                                                           
38 Ibidem, p. 143 
39 B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 2000, p.1138-1139, M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki. 

Kraków 1997, passim 
40 M. Kuć, Kryminologia, deuxième édition, p. 53-57 
41 B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 2000, p. 1134 
42 M. Kędzierska, Osobowościowe uwarunkowania udziału w podkulturze więziennej (dans:) Zespół 

Penitencjarny Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Zakładów Karnych. Warszawa 1994,  
p. 158-162 

43 B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 2000, s. 763-764. (à voir:): A. Siemaszko, Granice tolerancji.  
O teoriach zachowań agresywnych. Warszawa 1993, passim 
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5) Dans le processus de socialisation perturbée;44 
6) Dans la nécessité de défendre la dignité dans des conditions présentes 

dans des institutions totalitaires45 (concept de la présence de sous-culture 
des délinquants dans la prison46); 

7) La sous-culture présente dans des institutions totalitaires pratiquants 
l'isolement total, prend sa source dans le monde situé à l'extérieur de ces 
institutions, dans des transformations qui touchent ce monde, dans la 
sous-culture des délinquants située dans le monde extérieur, dans des 
normes libérales (concept de transmission47). 

Les sous-cultures ont des attentes normatives envers leurs membres.48 Ces 
attentes sont une des principaux mécanismes pathogènes de la sous-culture.49 

Parmi les différentes attentes, les plus caractéristiques sont celles qui 
concernent:50 

Le respect du code informel de conduite;51 
La soumission à la hiérarchie;52 
Des comportements agressifs (apparaissant souvent comme un moyen 

permettant de faire face à la frustration);53 
L'austérité et l'intransigeance envers les personnes exigeants des 

comportements pro sociaux, des attitudes conformes aux normes et aux valeurs 
obligatoires; 

Le respect de principes de communication des membres de la sous-culture.54 
Un autre phénomène apparent dans la sous-culture des délinquants est la 

violence contre soi-même.55 
Il se forme, au sein de la sous-culture, une identité basée sur le respect strict 

des règles qui y sont obligatoires.56 Cette identité dépend du fonctionnement 
hermétique du groupe,57 donnant droit à l'identification à la sous-culture ainsi qu'au 

                                                           
44 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, p. 53 
45 M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury. Warszawa 1999, p. 178 
46 Plus sur ce sujet dans: M. Kuć (rédaction), Skuteczność oddziaływań penitencjarnych w kontekście 

zjawiska podkultury więziennej oraz instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanych. 
Lublin 2009, passim; Ł. Wirkus, P. Kozłowski, Izolacja więzienna a zachowania autoagresywne 
więźniów (dans:) A. Jaworska (rédaction), Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia. 
Kraków 2008, p. 201-205 

47 M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa 2001, p. 235 
48 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, p. 53 
49 À comparer: M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury. Warszawa 1999, p. 178 
50 Plus sur ce sujet dans: M.M. Kamiński, Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia. 

Warszawa 2006, passim 
51 M. Ciosek, op. cit., p. 235-240; M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki. Kraków 1997, p. 43-57 
52 M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki, s. 75-94; T. Kołakowski, Analiza podkultur skazanych  

w Zakładzie Karnym w Zamościu (dans:) J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (rédaction), Autorytet  
i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji. Lublin 2004, p. 330 

53 M. Jędrzejewski, Subkultury a przemoc, p. 53 
54 M. Ciosek, op. cit., p. 240-243 
55 Ibidem, s. 244, 246; M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki, p. 101-120; M. Szaszkiewicz: 

Samoagresja wśród więźniów (dans:) B. Urban (rédaction), Problemy współczesnej patologii 
społecznej. Kraków 1998, p. 145-163; B. Bouloc, Penologie. Execution des sanctions adultes et 
mineurs, 2 edition. Paris 1998, s. 177; P. Poncela, Droit de la peine. Paris 2001, p. 313 

56 M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury. Warszawa 1999, passim 
57 K Stępniak, Słownik tajemnych gwar przestępczych. Londyn 1993, p. 5 
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sentiment de satisfaction de besoin d'appartenance à un groupe.58 Les dernières 
recherches sur le phénomène des sous-cultures indiquent la diminution 
progressive du radicalisme de leurs normes, ce qui a permis à révéler de 
nombreux aspects de son fonctionnement.59 

La présente analyse des sous-cultures déviantes fournit, d'une manière très 
claire, des arguments qui permettent de les considérer comme facteurs 
criminogènes. Leur identification exacte permet à proposer des actions préventives 
efficaces qui ciblent aussi bien la délinquance mais aussi d'autres phénomènes au 
caractère pathologique. 

Les sous-cultures déviantes représentent un défi dans le domaine de la 
prévention en criminologie. Leur complexité, le dynamisme, leur dissimulation, 
notamment existant dans des institutions pratiquants l'isolement, empêche de bien 
connaître ce phénomène et de proposer des méthodes et des actions appropriées. 
Il est propre à l'être humain de mettre des barrières lorsqu'il s'agit d'apprendre sur 
le comportement négatif, pathologique, socialement marginal des individus. 

 
Streszczenie 
Artykuł opisuje problem podkultury dewiacyjnej w ujęciu badań kryminologii. 

W zakresie omawianego zagadnienia wyjaśniono definiowanie podkultury, 
podkultury dewiacyjnej oraz czynnika kryminogennego. 

Ponadto artykuł wymienia podstawowe przykłady podkultur przemocy oraz 
podkreśla ich społeczne podłoże. Artykuł określa, że kryminogenny potencjał 
podkultur dewiacyjnych wynika z charakterystycznej „kultury przemocy”. 

Analiza artykułu zawiera omówienie przyczyn powstawania podkultur 
dewiacyjnych oraz dwa podstawowe ich przykłady: podkulturę kibiców sportowych 
oraz podkulturę przestępczą jako skrajny przykład podkultury dewiacyjnej. 

 
Sommaire 
Le présente article décrit le problème de la sous-culture déviante étudié dans 

le champ de recherches en criminologie. Ont été présentées des définitions: de la 
sous-culture, de la sous-culture déviante ainsi que du facteur criminogène. 

En outre, l'article cite des exemples de base des sous-cultures violentes et 
l'auteur souligne leurs origines sociales. L'article précise que le potentiel 
criminogène des sous-cultures déviantes résulte de „la culture de la violence”. 

L'analyse, présentée dans l'article, se penche sur les origines des sous-
cultures déviantes et elle donne deux exemples: la sous-culture des partisans des 
équipes de football (les Hooligans) ainsi que la sous-culture des délinquants 
(l'exemple extrême de la sous-culture déviante). 
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TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W NAUCZANIU I UCZENIU SI Ę  
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 

 
 

Wprowadzenie 
Nasycenie życia codziennego technologiami informacyjnymi (TI) jest 

przełomem w rozwoju cywilizacyjnym porównywalnym z wynalezieniem pisma,  
a później druku. Zmiany związane z rozwojem technologii, takie jak postępująca 
globalizacja i cyfryzacja społeczeństwa mają ogromny wpływ na wszystkie 
dziedziny życia i aktywności ludzkiej. 

Stąd aż trudno uwierzyć, że wciąż jeszcze nie dokonał się znaczący przełom 
w edukacji. Pojawiają się jedynie zapowiedzi o rychłym upadku lub przynajmniej 
poważnej rewizji takich tradycji jak: podręcznik, nauczyciel, klasa, szkoła, ale  
w praktyce nie widać rewolucyjnych przemian. Pytania o przyszłość i kształt 
edukacji, stawiane odkąd pojawiły się pierwsze komputery, nadal pozostają 
aktualne.1 

Zwiększa się wykorzystanie TI, ale bez wyraźnej zmiany organizacji 
nauczania i uczenia się. A komputery i technologie teleinformatyczne stwarzają 
możliwości indywidualizacji i personalizacji kształcenia, dostosowania tempa, 
czasu i sposobu przyswajania wiedzy przez ucznia do jego zdolności 
psychofizycznych. Ponadto nie jest dostrzegana i doceniana integracja TI z innymi 
dziedzinami edukacji, mimo że technologie stają się nieodłącznym elementem 
każdego obszaru nauczania. 

Jednym z priorytetowych celów współczesnej szkoły jest przygotowanie 
uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. W podstawie programowej 
kształcenia ogólnego zarówno dla szkół podstawowych, gimnazjalnych,  
jak i ponadgimnazjalnych znajduje się zapis, który nakłada na wszystkie szkoły  
i wszystkich nauczycieli zadanie stwarzania uczniom warunków do nabywania 
umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach  
z różnych przedmiotów.2 

Autorka artykułu nie zadaje zatem pytania: czy technologie informacyjne 
powinny być uwzględniane w procesie edukacji, bo wybór został już dokonany.  
To, na co mamy wpływ to zakres, skala wdrożenia i formy wykorzystania 
potencjału nowych mediów i narzędzi w edukacji oraz sposoby upowszechniania  
i dokumentowania korzyści edukacyjnych. 

Celem artykułu jest analiza możliwości i sposobów wykorzystania technologii 
informacyjnej w edukacji oraz diagnoza stanu obecnego i oczekiwań uczniów  

                                                           
1 M. M. Sysło, Rozwój technologii informacyjnej a edukacja – stan, kierunki, wyzwania. (w:) Niemierko 

B., Szyling G. (red.), Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej. Perspektywy 
informatyczne egzaminów szkolnych. Gdańsk 2005, 34-60 

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(wersja podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej i opublikowana w Dzienniku Ustaw RP, Nr 4,  
z dnia 15 stycznia 2009). 
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w zakresie dydaktyki technologii informacyjnych oraz stosowania ich w nauczaniu 
innych przedmiotów, w jednym ze szczecińskich liceów. 

 
Wykorzystanie potencjału nowych mediów w edukacji 
W polskich szkołach przeważnie obowiązują stanowcze zakazy, jeśli nie 

przynoszenia, to używania telefonów komórkowych. I to często nie tylko w czasie 
lekcji, ale również na przerwach. Z bezwzględności tych zakazów wynika,  
że telefon nie ma prawa być użyty w szkole nawet w celach edukacyjnych. 

A tymczasem w kieszeniach i plecakach uczniów znajdują się 
najnowocześniejsze urządzenia, które zdolne są zdynamizować uczenie się  
na poziomie szkolnym. Mobilne, z dostępem do Internetu, z funkcjami, które mogą 
świetnie wspomagać nauczanie na wszystkich przedmiotach: kamera, dyktafon, 
kalkulator, przeglądarka Internetu – zestaw podstawowych narzędzi, które można 
znakomicie wykorzystać, by uatrakcyjnić lekcję. I co ważne pokazać uczniom, jak 
się z tego korzysta. Nie każdy bowiem uczeń jest świadomy tego, co posiada  
w kieszeni. Nie każdy umie wykorzystać te narzędzia, aby zdobywać wiedzę.  
To również powinno być zadaniem nauczyciela: uświadomić uczniom, czym 
dysponują, co mogą z tym zrobić.3 

Poniżej podano propozycje wykorzystania przez nauczyciela technologii 
informacyjnych w procesie nauczania innych przedmiotów. Nie chodzi tu jedynie  
o zastosowanie TI podczas lekcji, sugerowane rozwiązania dotyczą również zadań 
domowych przygotowywanych przy użyciu TI: 

• nagranie własnego wykładu , 5-15 minutowej prelekcji na temat 
wybranego zagadnienia. Jeśli nauczyciel dysponuje prostą kamerą 
internetową wykład może być wzbogacony obrazem, jeśli nie, na początek 
wystarczy sam głos. Ewentualnie można dołączyć zdjęcia czy ilustracje, 
odnoszące się do danego tematu; 

• można też przygotowa ć klika slajdów  w programie prezentacyjnym  
i dołożyć do tego nagranie d źwiękowe  komentujące i rozwijające treści 
kolejnych slajdów; 

• ciekawe wydaje się też nagranie filmu  (np. prezentującego doświadczenie 
chemiczne) i zamieszczenie go na YouTube. Uczniom nauczyciel podaje 
link i zachęca do obejrzenia; 

• bardziej czasochłonna metoda to stworzenie krótkiego kursu  
e-learningowego  i samodzielnie lub przy współpracy ze szkolnym 
informatykiem zamieszczenie go na platformie e-learningowej, z której 
korzysta szkoła, np. środowiska moodle; 

• stworzenie bloga , związanego z danym przedmiotem, korzystając  
z darmowych serwisów typu Blogger czy Wordpress i zaproszenie uczniów 
do opanowania wybranego materiału z wykorzystaniem tej właśnie formy. 
Zachęcanie ich do własnych wpisów, komentarzy, podzielenia się uwagami 
i propozycjami; 

• zorganizowanie czatu  i zaproszenie uczniów konkretnego dnia,  
na konkretną godzinę do rozmowy na zadany temat; 

                                                           
3 M. Polak, Nowe media w kieszeni – wykorzystajmy je w szkole (1), http://www.edunews.pl/nowocze 

sna-edukacja/innowacje-w-edukacji/1651-nowe-media-w-kieszeni-wykorzystajmy-je-w-szkole-1, 2011 
(pobrano 09.02.2014) 
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• rozpocz ęcie kilku wątków na zało żonej li ście dyskusyjnej  i zaproszenie 

uczniów do wspólnej dyskusji o wybranym zagadnieniu; 
• i wreszcie wykorzystanie gotowych, profesjonalnych, edukacyjny ch 

programów multimedialnych  przygotowanych na PC lub urządzenia 
mobilne. Na stronach portalu Edustyle.pl4 dostępny jest darmowy  
e-przewodnik dla nauczycieli pt. „Mobilna edukacja. M-learning, czyli 
(r)ewolucja w nauczaniu”. Zawiera on m.in. listę kilkuset aplikacji 
działających na tabletach czy smartfonach, możliwych do zastosowania  
w celu wzbogacenia i urozmaicenia nauczania różnych przedmiotów 
szkolnych. 

Wiele pomysłów, praktycznych uwag i cennych wskazówek jak się do tego 
zabrać i od czego zacząć udziela Pezda.5 Autorka przedstawia również nauczycieli, 
którym udało się odstawić kredę i starą tablicę do lamusa i rozpocząć etap 
edukacji, jakiej oczekuje młodzież – z nieodłączną technologią. 

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o Salmanie Khanie i jego Khan 
Academy,6 której obecne zasoby to ponad 3200 filmów z różnych przedmiotów  
i ponad 30 milionów lekcji przez Internet, których odbiorcami są uczniowie z całego 
świata. 

W uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego mogą wnieść swój spory wkład 
również uczniowie. Poniżej autorka przedstawia propozycje zadań, którymi 
nauczyciel może wzmóc zainteresowanie uczniów realizowanymi tematami: 

• przygotowanie przez uczniów krótkich filmów na zada ny temat.  
Uczniowie bawią się, jednocześnie ucząc. Czują się odpowiedzialni za 
opracowany materiał, za pomysł i wykonanie. To motywuje ich  
do większego wysiłku w doborze treści, chcą dobrze wypaść na tle klasy, 
zaciekawić pozostałych, pokazać co umieją. Zwracają uwagę  
na to, co powiedzą podczas nagrania, na jakość merytoryczną 
prezentowanego filmu. Te wszystkie działania powodują, że dużo obcują  
z danym tematem, wyszukują informacje, wypytują ekspertów, czytają.  
I w ten sposób, niejako przy okazji nabywają wiedzę, która z racji czynnego 
udziału w jej zdobywaniu, pozostanie im w głowach na znacznie dłużej, niż 
miałoby to miejsce w przypadku tradycyjnych wykładów (odsłuchów)  
na dany temat. Film może być dokumentacją z przeprowadzanego 
doświadczenia chemicznego, fizycznego lub przyrodniczego. Tym samym 
powiększą się zasoby edukacyjne, z których później można wielokrotnie 
korzystać. Uczniowie bardzo dobrze dają sobie radę w przygotowaniu 
wartościowych filmów o tematyce edukacyjnej, o czym może świadczyć 
akcja „Tesco dla szkół”,7 z galerią ponad 580 ekofilmików; 

• przygotowanie przez uczniów elektronicznego albumu ze zdjęciami 
na zadany temat . Zdjęcia uczniowie mogą wykonać samodzielnie, bądź 
też wykorzystać te zamieszczone w Internecie (oczywiście ze wskazaniem 
źródła). Plusy za szerokie i oryginalne potraktowanie problematyki oraz 
wymóg sporządzenia opisu pod każdym zdjęciem, sprawi, że galerie będą 

                                                           
4 Edustyle, http://edustyle.pl/mobilna-edukacja (pobrano 09.02.2014) 
5 A. Pezda, Koniec epoki kredy. Warszawa 2011 
6 S. Khan, Wykłady wideo rewolucją w edukacji. http://www.ted.com/talks/lang/pl/salman_khan_let_s_us 

e_video_to_reinvent_education.html, 2011 (pobrano 09.02.2014) 
7 Tesco, http://www.tescodlaszkol.pl/ (pobrano 09.02.2014) 
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naprawdę cennym źródłem informacji. Załóżmy, że omawiany jest temat 
ptaków – ich życia i zwyczajów. Uczniowie mogąc wykazać się 
kreatywnością, samodzielnością w doborze formy i techniki fotografii,  
a przy tym dostrzegając łatwość dostępu do źródeł, będą znacznie bardziej 
zmobilizowani do przygotowania ciekawych albumów, niż w przypadku 
zadania domowego polegającego na przyniesieniu materiałów 
drukowanych dotyczących życia i zachowań ptactwa i ustnym 
przedstawieniu tego co zapamiętali; 

• stworzenie przez uczniów nagrania d źwiękowego . W zasadzie każdy 
telefon wyposażany jest już w dyktafon, dzięki czemu w najbardziej 
dogodnym dla ucznia momencie może on wyrażać swoje myśli, dzielić się 
wrażeniami i utrwalać je w postaci nagrania. Może poprosić o wywiad 
ważną osobistość, z którą ma okazję się spotkać, może zaprosić  
do rozmowy osobę, z którą akurat przebywa. Będzie to swoistego rodzaju 
dokumentacja, która wzbogacona o zdjęcia stanie się bardzo atrakcyjną 
formą przekazu. Uczeń znacznie chętniej ją przygotuje niż tradycyjne 
szkolne wypracowanie, z racji formy bardziej ubogie zarówno w treści,  
jak i przekazywane emocje; 

• prowadzenie przez uczniów bloga tematycznego . Stworzenie  
i poprowadzenie bloga na zadany temat merytoryczny będzie zadaniem  
z radością podchwyconym przez uczniów. Mają okazję wykazać się  
w pracy zespołowej, w planowaniu, zbieraniu informacji, ocenianiu  
i komentowaniu. Działając w grupie uczą się wzajemnego słuchania, 
szacunku do siebie, sposobu dyskusji, argumentowania, kompromisu.  
W grę wchodzą działania i emocje, czyli sytuacje, w której uczymy się  
i z których zapamiętujemy najwięcej. Blogi to nie tylko internetowe 
pamiętniki z życia nastolatków, jak postrzegają to nauczyciele. Młodzież 
potrafi tworzyć dobre blogi tematyczne, czego dowodem są m.in. blogi 
Centrum Edukacji Obywatelskiej:8 blog programu „Młodzi Aktywiści 
Prezydencji”, blog programu „Szkoła z Klasą 2.0”, blog programu 
„Akademia Uczniowska”, blog programu „Młodzi przedsiębiorczy”, blogi  
o tematyce finansowej, w ramach konkursów Fundacji Kronenberga9 i inne. 
Dużą zaletą bloga jest możliwość jego tworzenia w dowolnym miejscu:  
w domu, w szkole, w poczekalni, w pociągu. Wystarczy dostęp  
do Internetu, który uczniowie przeważanie mają w swoich komórkach. Gdy 
mają coś do powiedzenia, zobaczyli lub usłyszeli coś ciekawego na temat, 
którego dotyczy blog, mogą od razu podzielić się tym z innymi. 
Tematyczne blogi klasowe mogą być bardzo dobrym uzupełnieniem  
i poszerzeniem wiedzy w ramach danego przedmiotu; 

• wspólne opracowanie hasła w Wikipedii . Uczniowie z pewnością będą 
mieli ogromną satysfakcję, że nie tylko się uczą, ale robią coś 
sensownego, przydatnego dla innych, że rezultaty ich pracy są widoczne, 
że przetrwają znacznie dłużej, a nie tylko trafią na biurko nauczyciela,  
a po sprawdzeniu do kosza. Wiąże się z tym poczucie dużej 

                                                           
8 CEO, http://blogiceo.nq.pl/ (pobrano 09.02.2014) 
9 Fundacja Kronenberga, http://tdo.edu.pl/ (pobrano 09.02.2014) 
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odpowiedzialności za jakość wykonanego zadania, co jeszcze silniej 
zmotywuje uczniów; 

• praca grupowa nad dokumentem elektronicznym . Aplikacje 
pozwalające na jednoczesną pracę wielu osób nad wybranym tekstem 
pozwolą grupie wykonać wspólne zadanie bez konieczności osobistego 
spotykania się. Gdy parę osób ma przygotować opracowanie na zadany 
temat, to dzięki możliwościom, jakie oferują narzędzia pracy grupowej, 
każdy z uczestników może mieć swój czynny udział. Ostateczna wersja 
będzie zapewne wynikiem licznych kompromisów. Uczniowie zdobywają 
wiedzę merytoryczną w dziedzinie opracowywanego zagadnienia, ale też 
poznają opinię innych, weryfikują własne poglądy, poznają różne 
koncepcje podejścia do tego samego tematu. Jednym słowem rozwijają 
się. I podobnie jak przy prowadzeniu bloga praca może odbywać się  
w dowolnych, optymalnych dla danego ucznia godzinach; 

• komunikacja w formie tele- lub wideokonferencji.  Klasowe dyskusje  
z wykorzystaniem komunikatorów internetowych (np. skype, tlen, gadu-
gadu) to kolejny sposób na sprawniejsze wykonywanie zadań grupowych. 
Narzędzia na co dzień wykorzystane przez młodzież do celów 
towarzyskich, mogą okazać się równie pomocne przy odrabianiu zadań 
domowych. Technologie integrują młodych ludzi. 

 
Wyzwania stoj ące przed kształceniem w zakresie TI oraz  

z wykorzystaniem TI 
Nie tylko edukacja w zakresie TI, ale praktycznie cały system edukacji stoi 

przed wielkimi wyzwaniami. Związane są one z faktem, iż komputery stały się 
powszechnym narzędziem, wykorzystywanym przez ludzi w życiu zawodowym  
i prywatnym. Obserwowana jest ścisła integracja technologii informatycznych  
z każdą dziedziną. Musi to znaleźć odzwierciedlenie w edukacji. Technologia 
informacyjna nie może być już nauczana jedynie jako odrębny przedmiot, musi 
pojawiać się jako nieodzowny element w nauczaniu każdego przedmiotu. Z uwagi 
na ciągły rozwój i zmiany w technologii, niewystarczające staje się podstawowe 
przygotowanie, niezbędna jest ciągła aktualizacja umiejętności i nabywanie 
biegłości. 

Edukacja zintegrowana z technologią informacyjną to zagadnienie bardzo 
szerokie, interdyscyplinarne i uwikłane w liczne konteksty: społeczny, 
psychologiczny, historyczny, a nawet polityczny i kulturowy, o czym już 11 lat temu 
pisał Morbitzer.10 

Znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej polska szkoła odczuwa braki  
w wielu dziedzinach – od wyposażenia sprzętowego, poprzez niedoinwestowaną 
infrastrukturę, po aż nisko wynagradzanych nauczycieli. 

Nowego spojrzenia wymaga również strona merytoryczna kształcenia, 
związana z podstawami programowymi, celami kształcenia, nowa rolą  
i odpowiednim przygotowaniem nauczycieli. Mimo podejmowanych dużych 
wysiłków i systematycznie poprawiającej się sytuacji w zakresie informatycznego 
przygotowania nauczycieli nadal odczuwalny jest duży deficyt specjalistów, 

                                                           
10 J. Morbitzer, O niektórych mitach komputerowej edukacji. (w:) Sokołowski M. (red.), Media i edukacja 

w globalizującym się świecie. Olsztyn 2003 
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posiadających zdolności pedagogiczne oraz wiedzę dziedzinową zintegrowaną  
z umiejętnościami stosowania w jej ramach technologii informacyjnej. Edukacja 
dziedzinowa zintegrowana z technologią informacyjną to zupełnie nowa jakość –  
to nie system, będący prostą sumą elementów składowych. Efektu synergii 
dostarczają tu interakcje na płaszczyźnie: uczeń – komputer – nauczyciel – uczeń 
oraz wszystkie procesy związane z motywacją do podejmowania aktywności, 
wyszukiwaniem i pozyskiwaniem informacji, przekształcaniem ich w wiedzę oraz 
wykorzystywaniem w praktyce. 

Jak nowoczesną edukację postrzegają sami uczniowie? Co chcieliby zmienić 
w swojej szkole? Warto w tym miejscu przytoczyć wyniki badań przeprowadzonych 
wśród amerykańskich uczniów przez portal eSchoolNews.11 Otóż uczniowie 
zwrócili uwagę na takie kwestie jak: 

• przydatno ść zdobywanej wiedzy 
Uczniowie chcą wiedzieć po co uczą się danego zagadnienia, do czego 
będzie służyć przekazywana im wiedza. Narzucany program i archaiczny 
dla wielu uczniów system klasowo-lekcyjny jest zupełnie oderwany od 
kontekstu realnego świata, w którym żyją. Trudno zatem pokazać uczniom 
cel i sens podejmowanego przez nich wysiłku. A tego właśnie oczekują: 
odniesienia nauki do rzeczywisto ści. Chc ą wiedzie ć jak i gdzie b ędą 
mogli wykorzysta ć swoj ą wiedz ę. Oczekują więcej praktycznej nauki, 
chcą eksperymentować, dyskutować i zastanawiać się co zaobserwowali,  
a następnie powtarzać te czynności. Przeładowany program często nie 
pozwala na głębsze zrozumienie problemu, bo po prostu nie starcza czasu; 

• możliwo ści wyboru 
Młodzi ludzie chcą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Chcą wybierać,  
co robią na zajęciach, czym zajmują się w klasie. Chcą mieć wpływ  
na to, co czytają i o czym piszą, jak dużo czasu poświęcają na wybrane 
zagadnienia i na jakim poziomie szczegółowości się ich uczą; 

• innowacje i interaktywne technologie 
Uczniowie wyrażają potrzebę uczenia się w sposób bardziej zabawowy, 
kreatywny. Szkoła w obecnym kształcie jest dla nich po prostu nudna. 
Chcą, by nauczyciel przemawiał do nich językiem współczesnych 
technologii – używając tych narzędzi, z których oni sami korzystają  
w domu, a które służą do nauki matematyki, pisania, wyszukiwania 
informacji, obserwowania procesów chemicznych, zjawisk fizycznych,  
a także nauki języków obcych – w trakcie gier językowych,  
a przedsiębiorczości – podczas gier symulacyjnych; 

• nauczyciele-mentorzy 
„Uczniowie potrzebują nauczycieli, którzy ich szanują i dbają o nich, którzy 
angażują ich w uczenie się i pokazują związek nauki z życiem, a nie tylko 
mówią im, czego mają się nauczyć”.12 Chcą też poświęcania większej ilości 
czasu na refleksję o tym, czego się uczą. 

 
 

                                                           
11 M. Kowalczuk, Co uczniowie chcieliby zmienić w szkole?, http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/ba 

dania/1688-co-uczniowie-chcieliby-zmienic-w-szkole, 2011 (pobrano 09.02.2014) 
12 Ibidem 
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Wyniki bada ń w zakresie TI w szczeci
Celem badania było poznanie opinii uczniów liceum ogólnokształc

na temat wykorzystania komputerów w nauczaniu ró
oraz postrzegania lekcji technologii informacyjnej, głównie pod k
i aktualności wiedzy, jaką

Badania przeprowadzono w dniu 20.12.2012 r. w I Liceum Ogólnokształc
im. Marii Skłodowskiej
przygotowany przez autork
58 uczniów (51 dziewcz
a 32 klas trzecich. 

Na pytanie o typ narz
korzystaj ą w trakcie lekcji z ró
najczęstszą odpowiedzią

Uczniowie zaznaczali t
narzędzia z obszaru technologii informacyjn
z innych przedmiotów. Przypadków takich było ponad 80%, st
iż pytanie zostało zrozumiane przez uczniów niezgodnie z intencjami autorki 
kwestionariusza. Uczniowie rozumowali w nast
oglądamy filmy edukacyjne, nauczyciel pokazuje nam prezentacje multimedialne, 
bądź sami takie przygotowujemy i posługujemy si
rozumieniu nie znaczy to, 
do dyspozycji komputera. Komputer ma jedynie nauczyciel i on go obsługuje 
wyświetlając filmy lub prezentacje.”

Ze względu na tak
wykorzystania komputera na lekcji” zdecydowano si
wyników jedynie wtedy, gdy ucze
narzędzia, które jest wykorzystywane na danym przedmiocie. W pozostałych 
przypadkach, tj. gdy ucze
i jednocześnie zaznaczył, i
odpowiedź nie była brana pod uwag

Mimo to, aż 276 razy (uczniowie oceniali 9 przedmiotów) padła odpowied
że na lekcji uczniowie w ogóle nie korzystaj

 
Rysunek nr 1:  Typy narz

w trakcie lekcji z różnych przedmiotów (poza lekcj
 

Źródło : opracowanie własne.
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 w zakresie TI w szczeci ńskim liceum ogólnokształc
Celem badania było poznanie opinii uczniów liceum ogólnokształc

na temat wykorzystania komputerów w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole 
gania lekcji technologii informacyjnej, głównie pod kątem uż

ci wiedzy, jaką zdobywają podczas tych lekcji. 
Badania przeprowadzono w dniu 20.12.2012 r. w I Liceum Ogólnokształc

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. Narzędziem badawczym był 
przygotowany przez autorkę artykułu kwestionariusz ankietowy, który wypełniło 
58 uczniów (51 dziewcząt i 7 chłopców), z czego 26 to uczniowie klas drugich, 

typ narz ędzi i oprogramowania, z jakich uczniowie 
 w trakcie lekcji z ró żnych przedmiotów  (poza lekcją informatyki) 
 odpowiedzią było „w ogóle nie korzystamy z komputera”. 

Uczniowie zaznaczali tę odpowiedź, a jednocześnie wskazywali okre
dzia z obszaru technologii informacyjnej, którymi posługują się podczas lekcji 

z innych przedmiotów. Przypadków takich było ponad 80%, stąd podejrzenia, 
 pytanie zostało zrozumiane przez uczniów niezgodnie z intencjami autorki 

kwestionariusza. Uczniowie rozumowali w następujący sposób: „owszem, na lekcji 
damy filmy edukacyjne, nauczyciel pokazuje nam prezentacje multimedialne, 
 sami takie przygotowujemy i posługujemy się nimi na lekcjach, ale w naszym 

rozumieniu nie znaczy to, że korzystamy z komputera. Nikt z nas nie ma na lekcji 
dyspozycji komputera. Komputer ma jedynie nauczyciel i on go obsługuje 

c filmy lub prezentacje.” 
du na taką interpretację pytania przez uczniów, odpowied

wykorzystania komputera na lekcji” zdecydowano się uwzględnić przy analizie
wyników jedynie wtedy, gdy uczeń nie wskazał żadnego oprogramowania ani 

dzia, które jest wykorzystywane na danym przedmiocie. W pozostałych 
przypadkach, tj. gdy uczeń wybrał np. edukacyjne programy komputerowe 

nie zaznaczył, iż podczas lekcji nie korzysta z komputera 
 nie była brana pod uwagę przy analizie wyników. 

 276 razy (uczniowie oceniali 9 przedmiotów) padła odpowied
e na lekcji uczniowie w ogóle nie korzystają z komputera. 

Typy narzędzi i oprogramowania, z jakich uczniowie korzystaj
nych przedmiotów (poza lekcją informatyki). 

: opracowanie własne. 

__________________ 

skim liceum ogólnokształc ącym  
Celem badania było poznanie opinii uczniów liceum ogólnokształcącego  

nych przedmiotów w szkole 
tem użyteczności 

Badania przeprowadzono w dniu 20.12.2012 r. w I Liceum Ogólnokształcącym 
badawczym był 

 artykułu kwestionariusz ankietowy, który wypełniło  
t i 7 chłopców), z czego 26 to uczniowie klas drugich,  

dzi i oprogramowania, z jakich uczniowie 
ą informatyki) 

nie wskazywali określone 
ę podczas lekcji 
ąd podejrzenia,  

 pytanie zostało zrozumiane przez uczniów niezgodnie z intencjami autorki 
zem, na lekcji 

damy filmy edukacyjne, nauczyciel pokazuje nam prezentacje multimedialne, 
 nimi na lekcjach, ale w naszym 

e korzystamy z komputera. Nikt z nas nie ma na lekcji 
dyspozycji komputera. Komputer ma jedynie nauczyciel i on go obsługuje 

 pytania przez uczniów, odpowiedź „brak 
ć przy analizie 

adnego oprogramowania ani 
dzia, które jest wykorzystywane na danym przedmiocie. W pozostałych 

 wybrał np. edukacyjne programy komputerowe  
kcji nie korzysta z komputera – ta druga 

 276 razy (uczniowie oceniali 9 przedmiotów) padła odpowiedź,  

dzi i oprogramowania, z jakich uczniowie korzystają  
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Jeśli już jest wykorzystywane jakie

są to filmy edukacyjne, ency
oraz prezentacje przygotowywane przez uczniów lub (rzadziej) nauczyciela.

Uwagę zwraca bardzo niski stopie
oprogramowania biurowego.

W kolejnym pytaniu uczniowie mieli wskaza
z przedmiotów nauczyciel zadał zadanie domowe, wyma gaj
wykorzystania technologii informacyjnej.

 
Rysunek nr 2:  Czę

domowych, wymagających wykorzystania technologii informacyjnej.
 

Źródło : opracowanie własne.
 

Jak widać zadania domowe z wykorzystaniem mo
technologia, są rzadkoś
dokumentem elektronicznym jest wynikie
polegającego na przygotowaniu w parach lub w grupach 3
lub innego wypracowania w postaci elektronicznej. Uczniowie nie odnie
pojęcia jedynie do pracy z wykorzystaniem oprogramowania dedykow
grupowej. 

Kolejne pytanie dotyczyło 
W szkole, w której przeprowadzane było badanie, mniej ni
ma na wyposażeniu komputer i projektor multimedialny lub tablic
Ale okazuje się, że jeś
są chętni z nich korzysta
czasami wykorzystuje taki sprz

 
Tabela nr 1:  Częstotliwo

multimedialnego lub tablicy multimedialnej b
 
Czy nauczyciel korzysta z komputera, projektora multimedialnego lu b tablicy 

multimedialnej b
nigdy lub prawie nigdy 
czasami 
często 
zawsze lub prawie zawsze

Źródło : opracowanie własne.
 

220 
___________________________________________________________________________________

 jest wykorzystywane jakieś oprogramowanie to przewa
 to filmy edukacyjne, encyklopedie, słowniki i inne przewodniki elektroniczne 

oraz prezentacje przygotowywane przez uczniów lub (rzadziej) nauczyciela.
 zwraca bardzo niski stopień korzystania z zasobów Internetu oraz 

oprogramowania biurowego. 
W kolejnym pytaniu uczniowie mieli wskazać, czy na jakimkolwiek 

z przedmiotów nauczyciel zadał zadanie domowe, wyma gaj
wykorzystania technologii informacyjnej.  

Częstotliwość zadawania przez nauczyciela różnych typów zada
cych wykorzystania technologii informacyjnej. 

: opracowanie własne. 

 zadania domowe z wykorzystaniem możliwości, jakie daje 
 rzadkością. Znaczna liczba wskazań na pracę grupow

dokumentem elektronicznym jest wynikiem zaliczenia do tej kategorii zadania 
cego na przygotowaniu w parach lub w grupach 3- osobowaych referatu 

lub innego wypracowania w postaci elektronicznej. Uczniowie nie odnie
cia jedynie do pracy z wykorzystaniem oprogramowania dedykowanego pracy 

Kolejne pytanie dotyczyło sprz ętu multimedialnego i jego wykorzystania
W szkole, w której przeprowadzane było badanie, mniej niż połowa sal 

eniu komputer i projektor multimedialny lub tablicę multimedialn
e jeśli już się one w sali znajdują, to nauczyciele wcale nie 

tni z nich korzystać. Aż 31 uczniów uznało, iż nauczyciel nigdy lub jedynie 
czasami wykorzystuje taki sprzęt, mimo iż jest on do dyspozycji w sali. 

ęstotliwość korzystania przez nauczyciela z komputera, projektora 
multimedialnego lub tablicy multimedialnej będących na wyposażeniu sali lekcyjnej.

korzysta z komputera, projektora multimedialnego lu b tablicy 
multimedialnej b ędących na wyposa żeniu sali lek cyjnej? 

14,0%
40,4%
26,3%

zawsze lub prawie zawsze 19,3%
: opracowanie własne. 

__________________ 

 oprogramowanie to przeważnie  
klopedie, słowniki i inne przewodniki elektroniczne 

oraz prezentacje przygotowywane przez uczniów lub (rzadziej) nauczyciela. 
 korzystania z zasobów Internetu oraz 

czy na jakimkolwiek  
z przedmiotów nauczyciel zadał zadanie domowe, wyma gające 

nych typów zadań 

 

ści, jakie daje 
 grupową nad 

m zaliczenia do tej kategorii zadania 
osobowaych referatu 

lub innego wypracowania w postaci elektronicznej. Uczniowie nie odnieśli tego 
anego pracy 

tu multimedialnego i jego wykorzystania . 
ż połowa sal  
 multimedialną. 

, to nauczyciele wcale nie  
 nauczyciel nigdy lub jedynie 

stania przez nauczyciela z komputera, projektora 
eniu sali lekcyjnej. 

korzysta z komputera, projektora multimedialnego lu b tablicy 

14,0% 
40,4% 
26,3% 
19,3% 
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Jedynie 3% ankietowanych uczniów, jako zadowalający ocenia stopie ń 

wykorzystania technologii informacyjnych podczas na uki ró żnych 
przedmiotów w szkole . Ponad 65% uważa, że jest on niski. 

 
Tabela nr 2:  Ogólna ocena stopnia wykorzystania technologii informacyjnych podczas 

nauki różnych przedmiotów w szkole. 
 

Jak oceniasz stopie ń wykorzystania technologii informacyjnych podczas nauki 
różnych przedmiotów w szkole? 

niski 65,5% 
średni 31,0% 
zadowalający 3,4% 

Źródło : opracowanie własne. 
 
Kolejne siedem pytań ankiety dotyczyło już konkretnie lekcji informatyki . 

Uczniowie mieli za zadanie oceni ć lekcj ę (w skali od 1 – ocena najniższa do 5 – 
ocena najwyższa) pod kątem różnych kryteriów. 

Najlepiej ocenione zostały przygotowanie i kompetencje nauczyciela .  
Aż 30 uczniów oceniło je na ocenę bardzo dobrą, 9 na dobrą. Jedynie 5 osób 
przygotowanie i kompetencje nauczyciela oceniło poniżej poziomu dostatecznego. 
Nieco gorzej ocenione zostały aspekty takie jak: 

• formy przekazywania wiedzy; 
• aktualność wykorzystywanego oprogramowania; 
• wyposażenie sali w sprzęt. 
Z form przekazywania wiedzy z obszaru technologii inf ormacyjnej  

zadowolonych było 49% uczniów. Natomiast pozostali (51%) ocenili je na 3 lub 
niżej. 

Aktualno ść wykorzystywanego na lekcji oprogramowania  pozytywnie 
oceniło 45% ankietowanych, a wyposa żenie sprz ętowe sali , w której odbywają 
się lekcje informatyki dodatnio oceniło już tylko 42%. Reszta uznała  
je za przeciętne (35%) lub słabe oraz bardzo słabe (23%). 

Jeszcze niżej oceniona została przydatno ść przekazywanej wiedzy  – 
jedynie 2 osoby przyznały tu ocenę bardzo dobrą, 20 osób ocenę dobrą,  
a pozostałych 36 uczniów przydatność zdobywanej wiedzy oceniło na 3 lub niżej. 

Uczniowie nie są również zadowoleni z doboru materiałów dydaktycznych  
wykorzystywanych przez nauczyciela. Aż 37% uczniów materiały te oceniło 
negatywnie. 28% uznało je za przeciętne. Najwyższą ocenę (5) za dobór 
materiałów dydaktycznych przyznało jedynie 8 uczniów (15%). 

Najgorzej oceniona została atrakcyjno ść wykorzystywanych 
podr ęczników . Niektórzy uczniowie dopisywali komentarz, że w zasadzie nie 
korzystają z żadnego podręcznika. Trudno zatem powiedzieć, czy tak niska ocena 
wynika rzeczywiście z negatywnej oceny podręcznika czy raczej z niezadowolenia 
spowodowanego brakiem korzystania z niego podczas zajęć. Za atrakcyjność 
podręcznika aż 23 osoby (43% ankietowanych) wystawiły ocenę najniższą,  
a jedynie 2 osoby (niecałe 4%) ocenę najwyższą. 

Kolejne pytanie dotyczyło oceny przez uczniów własnych umiej ętno ści 
informatycznych . 
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Rysunek nr 3:  Ocena własnych umiejętności informatycznych. 

 

 
Źródło : opracowanie własne. 
 
W tym obszarze widoczny jest niski samokrytycyzm. Swoje umiejętności  

w zakresie informatyki uczniowie oceniają jako wysokie (40%) lub przeciętne 
(36%). Jedynie 12% uznało je za niskie lub bardzo niskie. Tyle samo oceniło  
je jako bardzo wysokie. 

Godne uwagi są odpowiedzi na pytanie o miejsce zdobywania wiedzy  
i umiej ętno ści z zakresu informatyki . Zdecydowana większość uczniów (69%) 
uważa, że to co wie i umie to nie zasługa szkoły, ani nawet opłacanych przez 
rodziców zajęć pozalekcyjnych. Są zdania, że wiedzę i umiejętności informatyczne 
nabywają głównie podczas czasu wolnego. 

 
Tabela nr 3:  Miejsce zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki. 
 

Gdzie zdobywasz wi ększo ść wiedzy z zakresu TI?  
Na zajęciach w szkole 6,9% 
Na zajęciach poza szkołą 1,7% 
Podczas czasu wolnego 69,0% 
Trudno powiedzieć 22,4% 

Źródło : opracowanie własne. 
 
Nie ma zgody wśród uczniów, co do liczby godzin lekcji informatyki  

w szkole . Czy jest ona wystarczająca, czy też jest jej zdecydowanie za mało? 
 

Tabela nr 4:  Ocena liczby godzin zajęć z informatyki w szkole. 
 
Czy Twoim zdaniem liczba godzin informatyki w szkol e jest wystarczaj ąca? 

Niewystarczająca lub zdecydowanie niewystarczająca 36% 
Raczej wystarczająca lub zdecydowanie wystarczająca 48% 
Nie mam zdania 16% 

Źródło : opracowanie własne. 
 
Wyraźna jest zależność pomiędzy oceną własnych umiejętności 

informatycznych, a pożądaną przez ucznia liczbą godzin informatyki. Okazuje się, 
że w szkole jest za dużo godzin informatyki zdaniem wszystkich ankietowanych 
uczniów, którzy swoje umiejętności oceniają jako niskie i bardzo niskie. Wśród 
uczniów oceniających swoje umiejętności jako przeciętne jedynie 6 osób 
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stwierdziła, że liczba godzin z tego przedmiotu raczej nie jest wystarczająca. 
Natomiast aż 86% tych, którzy swoje umiejętności oceniają bardzo wysoko 
chciałoby mieć więcej zajęć z informatyki. 

Z jednej strony obserwowane zależności mogą wydawać się zaskakujące, 
jednak są one potwierdzeniem pewnej reguły. Uczniowie chcą spędzać czas  
na tym, co lubią. A lubią to, w czym są dobrzy. A zatem ci, którzy czują się pewnie  
i swoje umiejętności informatyczne oceniają wysoko, chcą mieć więcej lekcji  
z TI, nawet jeśli nie zdobywaliby podczas nich nowej wiedzy. Odwrotnie ma się 
sytuacja z uczniami nieczującymi się pewnie w obszarze nowych technologii. Oni 
nie są zwolennikami większej liczby godzin informatyki, a wręcz woleliby, aby tych 
godzin było jeszcze mniej. Zgodnie z naturalną zasadą unikania obszarów, które 
nie są ich mocną stroną. 

Ostatnie pytanie zamknięte dotyczyło tego, czy wiedza i umiej ętno ści, które 
uczniowie zdobywaj ą podczas lekcji informatyki, pomagaj ą im przygotowa ć 
się do matury. 

Niestety, wyniki nie są optymistyczne. Ponad połowie uczniów nabywane 
umiejętności informatyczne nie ułatwiają przygotowań do matury. Zadowolonych 
jest jedynie 9% badanych (5 osób), którzy twierdzą, że to, czego nauczą się  
na lekcji informatyki wykorzystują przy zdobywaniu wiedzy i przygotowywaniu 
opracowań z przedmiotów maturalnych. 

 
Tabela nr 5:  Przydatność wiedzy i umiejętności, zdobywanych podczas lekcji 

informatyki, w przygotowaniach do matury. 
 
Czy w iedza i umiej ętno ści, zdobywane podczas lekcji informatyki pomagaj ą  

Ci przygotowa ć się do matury? 
Nie lub zdecydowanie nie 58% 
Raczej tak lub zdecydowanie tak 9% 
Nie mam zdania 33% 

Źródło : opracowanie własne. 
 
Dwa końcowe pytania ankiety były pytaniami otwartymi. 
22 osoby skorzystały z możliwości wypowiedzi na temat tego, czego 

chciałyby si ę nauczy ć na lekcjach informatyki.  Życzenia uczniów odnośnie  
do treści merytorycznych nie były wygórowane. Młodzi ludzie chcieliby przede 
wszystkim dobrze obsługiwać programy, które mogą im się przydać w przyszłej  
(i jak zaznaczył jeden z uczniów: ewentualnej) pracy. Jeśli chodzi o szczegóły  
to wskazują na: umiejętność efektywnej pracy w Excelu, Photoshopie, Power 
Poincie, umiejętność korzystania z Internetu (jeden z uczniów dodał: bezpiecznego 
korzystania). Interesują ich też „przydatne triki usprawniające pracę  
na komputerze”. Chcieliby również umieć obrabiać zdjęcia, montować filmy  
i teledyski, poznać język html oraz C++, a także tworzyć własne aplikacje. Jedna  
z osób napisała, że interesują ją programy, które są pomocne w nauce innych 
przedmiotów. 

Znaleźli się też tacy, którzy podczas lekcji informatyki chcieliby poznawać 
tajniki gry w Fifę. Proponowali nawet zorganizowanie meczów – uczeń kontra 
nauczyciel – kto przegra dostaje jedynkę. 

Jedna osoba chciałaby poznawać bardziej zaawansowane programy, niż  
te, których uczy się obecnie. 



224 
___________________________________________________________________________________ 

 
Dwie osoby wyraźnie dały znać, iż zupełnie nie interesują się informatyką i nie 

mają ochoty niczego się uczyć z tej dziedziny. 
Natomiast zdaniem innego ucznia lekcje informatyki w ogóle nie mają sensu, 

bo jak napisał: „nie oszukujmy się, młodzież już raczej wie wszystko na temat 
komputerów i Internetu”. 

Nieco więcej, bo aż 28 było wypowiedzi na temat tego, co uczniowie 
chcieliby zmieni ć w obecnym nauczaniu technologii informacyjnej.  

Dwie osoby zwróciły uwagę, iż „każdy uczeń powinien sam siedzieć przy 
komputerze”, kilka kolejnych uważa, że należy „unowocześnić sprzęt  
i oprogramowanie”, zapewnić „więcej sprawnych komputerów na zajęciach”. 

Kilkoro uczniów pisało o „lepszym wykorzystaniu czasu na lekcji”, życzyli 
sobie: 

• „mniej wolnego czasu, a więcej pracy w różnych programach”; 
• „projektów, a nie zabawy na facebooku”; 
• „ograniczenia czasu wolnego, więcej przydatnych informacji”; 
• „robienia większej liczby przydatnych rzeczy”; 
• „mniej dziwnych zadań na ocenę, a więcej praktycznych np. w Excelu”; 
• „pomocy nauczyciela przy nowym temacie”. 
Jeden z uczniów napisał wprost, iż „nauczyciele i uczniowie nie przykładają 

się do przedmiotu”. 
Tymczasem, zdaniem innego ucznia, „informatyka powinna być luźną lekcją  

i taką jest”. 
Ośmioro uczniów nic by nie zmieniało w dotychczasowym sposobie nauczania 

i prowadzenia lekcji. Dwie osoby pochwaliły nauczyciela (jedna z nich zmieniłaby 
wszystko, tylko nie nauczyciela). 

Byli też tacy (2 uczniów), którzy lekcje informatyki w ogóle wyeliminowaliby  
z nauczania, jako przedmiot nieprzydatny, który powinien być prowadzony jedynie 
w klasach o profilu informatycznym. Drugi uczeń, który również usunąłby 
technologię informacyjną z programu nauczania w szkole, uzasadnił  
to następująco: „przedmiot ten jest w szkole nieprzydatny, ponieważ w dzisiejszych 
czasach każdy posiada podstawowe umiejętności korzystania z komputera  
i nabywa je poza szkołą”. 

 
Podsumowanie 
Opinie licealistów dotyczące wsparcia technologią procesu nauczania innych 

przedmiotów, jak również dane dotyczące wyposażenia sal oraz opinie odnośnie 
wykorzystania dostępnego sprzętu i oprogramowania przez nauczycieli różnych 
przedmiotów pokazują, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w polskiej szkole. Jak 
daleko do pełnej integracji technologii informacyjnej z pozostałymi dziedzinami. 
„Przekazywanie” wiedzy oraz prace domowe, tak rzadko realizowane przy 
wykorzystaniu zdobyczy techniki, są dowodem przewagi tradycyjnego, 
nieatrakcyjnego już dla uczniów, sposobu kształcenia. W ogólnie słabej ocenie 
lekcji informatyki najbardziej zwracają uwagę negatywne opinie uczniów  
o przydatności zdobywanej wiedzy. Być może nie jest to kwestia treści 
merytorycznych, a jedynie potrzebna jest lepsza informacja na temat tego gdzie, 
kiedy i jak będą mogli wykorzystać to, czego się uczą, zastosować nabyte 
umiejętności. Można zakładać, że polscy uczniowie, podobnie jak ich zachodni 
koledzy, też chcieliby wiedzieć, na ile to, czego się uczą, jest użyteczne. 
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Ankieta ujawnia zarazem pewien poziom niedojrzałości poznawczej młodych 

ludzi. Świadczy o tym ich przekonanie o wysokim poziomie własnej wiedzy  
z obszaru technologii informacyjnej, przy jednoczesnym braku świadomości, jak 
wiele jeszcze trzeba się nauczyć. Wydaje im się, że szkoła jest przestarzała,  
a nauczyciel nienowoczesny, że oni wiedzą lepiej, tylko przez sam fakt,  
iż są młodzi i na co dzień obcują z technologią. Sporo z nich nie dostrzega 
fragmentaryczności i niekompletności własnej wiedzy. 

Są jednak i tacy uczniowie, którzy własną wiedzę i umiejętności w obszarze 
technologii informacyjnej oceniają nisko, co po części jest skutkiem dostrzeganej 
przez nich ogólnej bylejakość systemu nauczania, dopuszczającej brak 
zaangażowania (zarówno ucznia, jak i nauczyciela) w proces dydaktyczny. 

Spora liczba odpowiedzi uczniów na pytania otwarte, dowodzi, iż treści  
i sposób nauczania to dla nich sprawy ważne, że mają swoje zdanie i są chętni  
do rozmowy. Gdy będą częściej pytani, a ich głosy będą brane pod uwagę,  
na pewno głębiej przemyślą te zagadnienia, a ich odpowiedzi staną się bardziej 
pełne, konkretne i dojrzałe. 

Podsumowując, należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż znaczną część 
wiedzy i umiejętności uczniowie chodzący do szkoły zdobywają poza szkołą  
i dzieje się to pod przemożnym wpływem technologii, zapewniającej elastyczność 
kształcenia, tj. umożliwiającej wybór czasu i miejsca kształcenia w zależności  
od aktualnych potrzeb. 

Nowoczesną edukację trudno sobie wyobrazić bez nowoczesnych środków 
dydaktycznych (multimedia, programy edukacyjne) i metod (nauczanie zdalne  
za pośrednictwem Internetu) dostarczanych przez technologię informacyjną. 

Póki co, obecna szkoła nie jest atrakcyjną alternatywą spędzania czasu, 
niełatwo jej konkurować z mediami, ale powinna się chociaż starać. To oczywiście 
jest trudne, bo Internet i media dostarczają głównie rozrywki – taniej, łatwej, 
różnorodnej i kolorowej. Nie można jednak nie robić nic i skazywać się na rolę 
pouczającej, staroświeckiej placówki, która niedługo straci jakikolwiek wpływ  
na życie młodzieży. 

W praktyce szerokie i oczekiwane przez młode pokolenia uwzględnienie 
technologii informacyjnych w edukacji wymaga nie tylko dostosowania metodyki 
nauczania i zmian organizacyjnych procesu dydaktycznego. Stosowanie 
technologii informacyjnych w edukacji to przede wszystkim ogromne wyzwanie dla 
nauczycieli, wymagające od nich całkowitej zmiany podejścia do nauczania, 
dużego wysiłku i zaangażowania związanego z akceptacją nowych mediów oraz 
ciągłym samodoskonaleniem. Pogodzenie się ze zmianą roli, umiejętność 
operowania nowymi metodami i narzędziami, opanowanie strachu przed nowym  
i nieznanym oraz dostrzeganie korzyści i szans, jakie można stworzyć uczniom 
wykorzystując w procesie nauczania technologie informacyjne – to ogromnie 
trudne zadania dla nauczyciela nowej ery społeczeństwa cyfrowego. 

Cały czas trzeba przy tym pamiętać, że w obecnych czasach zadaniem szkoły 
nie jest nauczenie, ale przygotowanie uczniów do życia i sprawnego 
funkcjonowania w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym. 
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Streszczenie 
Celem artykułu jest analiza możliwości i sposobów wykorzystania technologii 

informacyjnej w edukacji oraz diagnoza stanu obecnego i oczekiwań uczniów  
w zakresie dydaktyki technologii informacyjnych oraz stosowania technologii 
informacyjnych w nauczaniu pozostałych przedmiotów, w jednym ze szczecińskich 
liceów. 

 
Summary 
The aim of this article is to analyze the possibilities and ways of using 

information technology in education and diagnosis of the current state and 
expectations of pupils regarding to using IT during teaching and teaching  
of IT in one of the high schools in Szczecin. 
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NAUKA J ĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEPUSTKA DLA DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO DO BYCIA OBYWATELAMI GLOB ALNEJ 
WIOSKI – PRZEKRACZANIE GRANIC NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCI SPOŁECZNEJ 

 
 
Niepełnosprawno ść ruchowa i wynikaj ące z niej ograniczenia społeczne 
Niepełnosprawność ruchowa w znaczeniu potocznym to długotrwały stan,  

w którym u człowieka występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu 
narządów ruchy. Istotą dysfunkcji w tej sferze są zaburzenia sprawności 
motorycznych jednostki (lokomocyjnych, manipulacyjnych). Mogą one mieć 
charakter wrodzony lub nabyty, całkowity lub częściowy, permanentny lub 
periodyczny, ustabilizowany lub progresywny. Niepełnosprawność ruchowa jest 
jednocześnie ograniczeniem prowadzenia aktywnego życia społecznego, 
odpowiadającego wiekowi, płci oraz uwarunkowaniom kulturowym. 
Niepełnosprawność ruchowa wiąże się zatem z tzw. niepełnosprawnością 
społeczną, czyli niemożnością pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jak 
podkreśla Zawadzka-Bartnik, osoby niepełnosprawne wyróżnia nie tyle sama 
niepełnosprawność, choć jest ona dostrzegalna, co trudności z nią związane  
i potrzeba specjalnej pomocy.1 

Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO), osoba niepełnosprawna to „osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie 
sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub 
ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę 
takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne”.2 W odniesieniu  
do niepełnosprawności ruchowej, definicja WHO zwraca uwagę na relacje między 
kondycją człowieka a otaczającym go środowiskiem. Niepełnosprawność nie jest 
więc „problemem” per se, ale staje się nim w odniesieniu do warunków, w jakich 
niepełnosprawnej jednostce przyszło funkcjonować. Mam tu na myśli m.in. bariery 
architektoniczne, które w konsekwencji prowadzić mogą do ograniczeń 
psychologiczno-społecznych. 

Społeczny kontekst niepełnosprawności wysuwany jest na pierwszy plan  
w definicjach podawanych przez Europejskie Forum Niepełnosprawności  
w Parlamencie Europejskim: „Osobą niepełnosprawną jest jednostka w pełni 
swoich praw, znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier 
środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, których z powodu występujących 
u niej uszkodzeń nie może przezwyciężyć w taki sposób, ja inni ludzie. Bariery  
te zbyt często są zwiększane przez deprecjonujące postawy ze strony 
społeczeństwa.”3 

Powołując się na definicją słownikową, niepełnosprawność ruchowa obejmuje 
dysfunkcje narządów ruchu, „powodujące niepełnosprawność motoryczną różnego 
stopnia, która utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia człowiekowi wykonywanie 

                                                           
1 E. Zawadzka-Bartnik, Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami  

i dysfunkcjami). Kraków 2010, s. 13 
2 World Health Organization, http://www.who.int 
3 1994 (w:) M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiki specjalnej. Warszawa 2013, s. 213 
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ruchów lokomocyjnych (samodzielne poruszanie się) oraz manipulacyjnych”.4 
Wśród przyczyn niepełnosprawności ruchowej wymienia się czynniki genetyczne 
lub wrodzone; choroby (np. mózgowe porażenie dziecięce) oraz urazy. W grupie 
niepełnosprawności narządów ruchu wyodrębnia się m.in. uszkodzenia i braki  
w anatomicznej strukturze narządu ruchu, spowodowane mechanicznymi urazami 
lub amputacjami; porażenia i niedowłady jednej kończyny dolnej lub górnej, 
czterech kończyn lub połowicze jednej strony ciała (hemiplegia); deformacje 
narządu ruchu i zmiany w układzie kostnym mające wpływ na występowanie 
zaburzeń motorycznych.5 

W ujęciu Maciarza, niepełnosprawność ruchowa jest „spowodowana 
patologiczną zmianą w narządzie ruchu (układ kostno-stawowy i mięśniowo-
nerwowy kończyn i kręgosłupa) lub/i w ośrodkach ruchu w mózgu lub/i rdzeniu 
kręgowym”.6 Ze względu na umiejscowienie patologicznych zmian dysfunkcje 
narządu ruchu możemy podzielić na: 

1) dysfunkcje pochodzenia mózgowego powstałe w wyniku chorobowych 
zmian w ośrodkach ruchu w mózgu (np. mózgowe porażenie dziecięce); 

2) dysfunkcje pochodzenia rdzeniowego, spowodowane np. uszkodzeniami 
mechanicznymi rdzenia kręgowego, chorobą Heine-Medina, przepukliną 
oponowo-rdzeniową, chorobą nowotworową rdzenia kręgowego; 

3) dysfunkcje pochodzenia obwodowego, spowodowane np. skrzywieniem 
kręgosłupa, wadami kończyn, zwichnięciem stawu biodrowego, zmianami 
chorobowymi narządu ruchu, amputacjami.7 

Wspólnym mianownikiem wyżej wymienionych definicji niepełnosprawności 
ruchowej są ograniczenia motoryczne człowieka różnego pochodzenia, 
prowadzące często do niepełnosprawności społecznej. Istotna jest tutaj 
trójwymiarowość zjawiska, podkreślana przez Światową Organizację Zdrowia. 
WHO wyodrębnia trzy powiązane ze sobą i wzajemnie uwarunkowane czynniki 
niepełnosprawności: 

1) uszkodzenie narządów (w przypadku niepełnosprawności ruchowej – 
odchylenie od normy anatomicznej); 

2) niepełnosprawność funkcjonalna (ograniczenie lub niemożność aktywności 
typowej dla człowieka pełnosprawnego); 

3) upośledzenie społeczne (niezdolność do wypełniania ról społecznych 
uważanych za typowe w odniesieniu do wieku, płci, tradycji kulturowej).8 

Niepełnosprawność ruchowa nie ogranicza się zatem do kwestii trudności 
związanych z motoryką, jej następstwa można rozpatrywać tak w wymiarze 
indywidualnym, jak społecznym. Niepełnosprawność wywołuje problemy różnej 
natury, w tym psychologicznej, emocjonalnej czy przystosowawczej. Jak zauważa 
Marzec, osoby niepełnosprawne często same podejmują decyzję, że nie warto 
podejmować prób integracji i angażowania się w życie społeczne, gdyż jest ono 
nietolerancyjne i nieprzyjazne zarówno pod względem (nie)świadomości osób 

                                                           
4 M. Kupisiewicz, op.cit., s. 215 
5 Ibidem, s. 215 
6 A. Maciarz, Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa 

1992, s. 35-36 
7 Ibidem 
8 E. Zawadzka Bartnik, op.cit., s. 9 
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pełnosprawnych, jak i (nie)przystosowania środowiska fizycznego.9 Taka postawa 
może prowadzić do poczucia izolacji, zagubienia oraz osłabienia własnej wartości, 
które w wirtualnej przestrzeni globalnej wioski, gdzie nie ma podziałów ze względu 
na (nie)pełnosprawność, pośrednio pokonane mogą zostać dzięki nauce języka 
obcego, o czym traktować będzie dalsza część niniejszego artykułu. 

Na zakończenie sekcji wstępnej, w celach poglądowych, przedstawiam tabelę 
ujmującą liczbowo uczniów polskich szkół podstawowych przejawiających 
specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) w roku szkolnym 2011/2012. Zestawienie 
ujmuje dzieci niepełnosprawne ruchowo, które stanowią niecałe 7% uczniów  
ze SPE. Tabela bierze pod uwagę wyłącznie uczniów z orzeczeniami  
do kształcenia specjalnego wydanymi przed poradnie psychologiczno-
pedagogiczne. 

 
Tabela nr 1: Uczniowie szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

według rodzaju niepełnosprawności. 
 

rok szkolny 
2011/2012 

razem szkoły 
podstawowe 

sz. podst. 
specjalne 

uczniowie 59 030 35 247 23 783 

z 
te

go
 w

ed
łu

g 
ro

dz
aj

u 
ni

ep
eł

no
sp

ra
w

no
śc

i 

niesłyszący 647 198 449 
słabo słyszący 3 353 3 088 265 

niewidomi 126 44 82 
słabo widzący 2 431 2 238 193 

z niepełnosprawnością ruchową 3 948 3 835 113 

z upośledzeniem 
umysłowym w 
stopniu 

lekkim 19 160 11 315 7 845 

umiarkowanym 
lub znacznym 10 422 2 847 7 575 

z autyzmem 3 268 2 981 287 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 8 903 3 312 5 591 

niedostosowani społecznie 602 231 371 
zagrożeni niedostosowaniem 
społecznym 1 675 1 137 538 

zagrożeni uzależnieniem 16 2 14 
z zaburzeniami zachowania 3 388 3 015 373 
z zaburzeniami psychicznymi 239 223 16 

przewlekle chorzy 852 781 71 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 

2011/2012. Warszawa 2012 
 
 
 

                                                           
9 A. Marzec, Rola poczucia własnej wartości i samooceny w procesie przygotowania uczniów  

z dysfunkcją wzroku do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. (w:) N. Starik, A. Zduniak (red.), 
Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Poznań 
2012, s. 291-292 
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Społeczne funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych r uchowo 
Dziecko ujmowane holistycznie jest jednością socjopsychofizyczną, która 

sprawnie funkcjonuje, gdy rozwój każdego z trzech jej aspektów przebiega 
prawidłowo. W sytuacji, gdy choć jedna z tych sfer jest zaburzona – w omawianym 
przeze mnie przypadku mowa o motoryce, dziecko przestaje być samodzielne  
i wymaga wsparcia ze strony społeczeństwa. Zaburzenie w obrębie którejkolwiek 
ze sfer ma wpływ na pozostałe. Dzieci niepełnosprawne ruchowo przeżywają silne 
ujemne reakcje uczuciowe z powodu doświadczeń i przeżyć związanych z samą 
dysfunkcją oraz unieruchomieniem, której skutkami bywają monotonia życia  
i osamotnienie.10 Ograniczona możliwości swobodnego poruszania się może być 
przyczyną napięć emocjonalnych, stanów frustracyjnych, niskiej samooceny, 
natomiast wygląd fizyczny odbiegający od powszechnie rozumianej „normy” 
niejednokrotnie prowadzi do minimalizacji kontaktów z rówieśnikami.11 
Niepełnosprawność ruchowa powoduje, że dziecko z powodu ograniczeń 
motorycznych ma trudności z poznawaniem świata i zdobywaniem nowych wrażeń. 
W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo ważne jest jak najpełniejsze 
wzmacnianie niezaburzonych funkcji, aby dziecko mogło maksymalnie wykorzystać 
swoje możliwości rozwojowe. Jeśli nie mamy do czynienia z niepełnosprawnością 
sprzężoną, gdzie niepełnosprawność ruchowa współwystępuje  
z niepełnosprawnością intelektualną, należy odpowiednio stymulować dziecko,  
by osiągnęło pełną dojrzałość intelektualną, emocjonalną i społeczną. 
Niejednokrotnie fizyczna niepełnosprawność dziecka jest nie tyle ograniczeniem 
kinestetycznym, co psychicznym. Pewne bariery są do pokonania, pod warunkiem, 
że podparte będą wewnętrzną motywacją psychologiczną. 

 
Wirtualna przestrze ń globalnej wioski 
Współczesny człowiek – w tym osoba niepełnosprawna ruchowo – winien 

zdawać sobie sprawę z fenomenu globalizacji. Celem niniejszego artykułu nie  
są tyle rozważania definicyjne na temat globalnej wioski, co sposób 
funkcjonowania w niej osób niepełnosprawnych ruchowo, stąd ograniczę się w tym 
miejscu do ogólnego wyjaśnienie pojęcia, które pozwoli na zrozumienie znaczenia 
samego określenia, będącego punktem wyjścia do dalszych przemyśleń. 

Twórcą koncepcji postrzegania świata jako globalnej wioski jest Herbert 
Marshall McLuhan, który w drugiej połowie XX wieku dostrzegł wyłaniająca się 
epokę informacyjną i podjął próbę przestawienia wizji nowego społeczeństwa 
żyjącego w świecie elektronicznych mediów. 

Zjawisko globalnej wioski, wsparte rozwojem Internetu i powszechnym 
dostępem do niego, prowadzi do przełamania barier przestrzennych  
w komunikacji. „Oznacza to, że ludzie, społeczeństwa, kultury i cywilizacje, które 
poprzednio były odizolowanie, teraz kontaktują się ze sobą regularnie  
i nieuchronnie. Wynikiem tego jest stałe formowanie nowych i nieznanych więzi 
kulturowych, które różnią się od dotychczasowych”.12 Oznacza to, że osoby 
niepełnosprawne ruchowo, które uprzednio były izolowane bądź same izolowały 
się, teraz mogą kontaktować się regularne i natychmiastowo z innymi osobami 

                                                           
10 Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1998, s. 279-281 
11 T. Witkowski, Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. Warszawa 1993, s. 116 
12 A. Ziętek, Globalizacja a kultura. (w:) Pietrasia (red.), Oblicza globalizacji. Lublin 2002, s. 198 
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zamieszkującymi najodleglejsze zakątki naszego globu, czego wynikiem może być 
formowanie nowych więzi interpersonalnych. Świat, w którym żyjemy, kurczy się  
i jest w zasięgu paru kliknięć myszką komputerową. By jednak móc w pełni 
korzystać z dobrodziejstw dzisiejszej technologii, znajomość języków obcych – 
głównie angielskiego – jest nieodzowna. 

 
Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych z wyko rzystaniem 

komputera 
Według Łaszczyka „dzieci niepełnosprawne, którym stworzono możliwość 

dostępu do komputera, bardzo chętnie z tej możliwości korzystają, szybko 
opanowują zasady obsługi prezentowanych programów komputerowych, które  
są zazwyczaj dość proste, z dużym zaangażowaniem pokonują kolejne stopnie 
komputerowego wtajemniczenia”.13 Przebywanie w rzeczywistości wirtualnej stawia 
osobę niepełnosprawną ruchowo w odmiennej sytuacji, w której dostęp  
do informacji oraz interakcje i komunikacja przebiegają w różny od codziennego 
doświadczenia sposób. Nowa jakość doświadczenia wyznaczona jest 
specyficznymi charakterystykami wirtualnej przestrzeni, którymi według Suler są: 

1) ograniczenie doświadczeń sensorycznych: środowisko wirtualne zakłada 
możliwość kontaktów opierających się na doświadczeniu wykorzystującym 
zmysł wzroku, słuchu oraz kombinacji obu tych modalności; wciąż jednak 
brak kontaktu fizycznego jest istotnym ograniczeniem; 

2) płynność tożsamości oraz anonimowość: brak bezpośredniej interakcji 
między użytkownikami Internetu owocuje nietypowymi pomysłami  
w zakresie autoprezentacji uczestników rozmowy – mogą, ale nie muszą 
odkrywać bliższych informacji na swój temat; 

3) zrównanie statusów: przestrzeń wirtualna daje równe szanse jej 
użytkownikom niezależnie od ich statusu, zamożności i rasy; dzięki czemu 
wpływ na innych zależy jedynie od zdolności komunikacyjnych osoby, 
wytrwałości i oraz prezentowanych przez nią stanowisk; 

4) pokonywanie ograniczeń przestrzennych: komunikacja internetowa daje 
możliwość kontaktowania się z osobami o podobnych zainteresowaniach  
i potrzebach, niezależnie od miejsca, jakie zamieszkują oraz dystansu 
między nimi; pokonywanie dystansów w ciągu kilku minut, czy sekund, 
buduje nowy świat, niezależnie od uwarunkowań geograficznych; 

5) rozciąganie i koncentracja czasu: cyberprzestrzeń daje możliwość 
komunikacji synchronicznej, kiedy wiele osób w jednym czasie uczestniczy 
w tej samej rozmowie; 

6) dostępność wielu kontaktów: z dość dużą łatwością kontaktować się 
można z zasadniczo liczną grupą osób; dzięki zaawansowanym opcjom 
wyszukiwania, filtrowania, wybierania, efektywnym staje się 
komunikowanie z określonymi przez użytkownika osobami bądź grupami; 

7) możliwość permanentnego zapisu: komunikacja wirtualna i znajomość 
internetowa mogą być w całości udokumentowane, a zapis rozmów 
przechowywany; 
 
 

                                                           
13 J. Łaszczyk (red.), Komputer w kształceniu specjalnym. Warszawa 1998, s. 12 
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8) odmienne stany świadomości – siedząc przed monitorem komputera  

i sterując rzeczywistością za pomocą klawiszy klawiatury możemy 
doświadczać stanów na podobieństwie marzeń sennych; istnieje 
prawdopodobieństwo, iż możliwość ta jest przyczyną niektórych form 
uzależnień internetowych.14 

Wymienione przez Suler cechy charakterystyczne przestrzeni wirtualnej 
wskazują na jej pozytywne aspekty, lecz nie pomijają tych negatywnych. 
Możliwość kontaktów na odległość oraz ich mnogość (poczta elektroniczna, chat, 
forum, blog, programy typu Skype, portale społecznościowe) bez konieczności 
wychodzenia z domu, jest dla dziecka niepełnosprawnego bezsprzecznym 
ułatwieniem. Z drugiej jednak strony wciąż brak jest kontaktu osobistego, 
fizycznego doznania obecności drugiej osoby. Anonimowość w sieci oraz 
zrównanie statusów mogą być pozornym wyzwoleniem od niepełnosprawności,  
a jednocześnie zatarciem poczucia tożsamości oraz odrealnieniem. Pokonywanie 
ograniczeń przestrzennych oraz dystansów jest możliwością poznania świata, choć 
wciąż tylko przez pryzmat ekranu komputera. Doświadczenia audiowizualne  
są namiastką pobudzenia pozostałych zmysłów, które aktywowane są w trakcie 
bezpośredniego kontaktu z przyrodą ożywioną i nieożywioną. Historia zapisana  
w pamięci komputera może być pamiątką, lecz nie powinna zastąpić wspomnień 
związanych z przeżyciami „tu i teraz”. Świat wirtualny nie może być ucieczką  
od codziennych trudności. Internet ma być narzędziem samorealizacji 
wspomagającym dzieci niepełnosprawne ruchowo w byciu obywatelami globalnej 
wioski, którą jednak tworzą osoby z krwi i kości, nie wykreowane awatary. 

 
Nauka języków obcych jako przepustka dla dzieci niepełnospr awnych 

ruchowo do bycia obywatelami globalnej wioski 
Ludzie żyją i oddziaływają na sobie w coraz bardziej zglobalizowanym, 

skurczonym świecie, który za sprawą powszechności Internetu nagle stał się 
bliższy. Sprawia to, że kluczowym zadaniem edukacji jest zapewnienie uczącym 
się, w tym dzieciom niepełnosprawnym ruchowo, „kompetencji do refleksji  
i dzielenia się swoim własnym punktem widzenia, do odegrania roli w globalnym 
społeczeństwie, jak również [w przyszłości] do rozumienia i dyskutowania 
złożonych relacji pomiędzy zagadnieniami natury społecznej, ekologicznej, 
politycznej i ekonomicznej w celu wypracowania nowych sposobów myślenia  
i działania.”15 Posługiwanie się językami obcymi (JO) jest obecnie priorytetem. 
Angielski, światowy lingua franca, dominuje w międzynarodowej komunikacji, stąd 
na naukę właśnie tego języka kładzie się obecnie największy nacisk. Rzec można, 
że nieznajomość jakiegokolwiek języka obcego staje się w dzisiejszym świecie 
rodzajem niepełnosprawności, ograniczeniem możliwości kontaktów 
wybiegających poza granice wspólnoty języka rodzimego. Znajomość JO pozwala 
na aktywne i świadome uczestnictwo w życiu globalnej wioski. Globalizacja sprzyja 
nauce języków obcych, jest istotna zarówno z punktu widzenia integracji i budowy 

                                                           
14 J. Suler. Psychology of Cyberspace, 1999. (w): A. Bassam, Przestrzeń wirtualna w procesie 

wspomagania rozwoju dziecka. Portal psychologiczny: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level 
=107 (pobrano 19.10.2013) 

15 A. Cabezudo, C. Christidis, M, Carvalho da Silva, V. Demetriadou-Saltet, F. Halbartschlager, G-P. 
Mihai, Przewodnik po edukacji globalnej. Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów  
i twórców polityki. Tłumaczenie: P. Kalinka. Lizbona 2008, s. 10 
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obywatelstwa kosmopolitycznego, jak i rozwoju osobistego dzięki poznawaniu 
nowych sposobów wyrażania siebie. Znajomość języka angielskiego (druzgocąca 
większość stron internetowych napisana jest właśnie w tym języku) umożliwia 
zdobywanie wiedzy, uczenie się z różnych źródeł oraz weryfikowania własnych 
przekonań w zderzeniu z nowymi informacjami. Posługiwanie się językiem obcym 
na zaawansowanym poziomie otwiera drogę np. ku zdobyciu dyplomu 
zagranicznej uczelni za pomocą e-learningu. Nawet tradycyjne studiowanie 
zmieniło swój charakter. „Studenci z <<pokolenia Google>> w mniejszym stopniu 
polegają na podręcznikach i innych źródłach drukowanych, a bardziej  
na informacjach zdobytych w sieci. Informacje dostępne w Internecie mają dużą 
wartość, jednakże muszą podlegać uważnej selekcji, ocenie i interpretacji”.16 
Umiejętność selekcji, oceny i interpretacji materiałów zagranicznych nie jest 
możliwa bez odpowiedniej znajomości języka obcego. Osiągnięcie takiego 
poziomu znajomości JO, który wystarczy do efektywniej komunikacji oraz 
przeszukiwania wirtualnej kopalni wiedzy, jest możliwe tylko dzięki wieloletniej 
nauce i praktyce, dlatego tak ważne jest wczesne kształcenie językowe. 
Począwszy od roku szkolnego 2009/2010 nauka języka obcego nowożytnego jest 
obowiązkowa od I klasy szkoły podstawowej.17 W gimnazjach również od roku 
szkolnego 2009/2010 edukacja w tym zakresie obejmuje obowiązek nauki dwóch 
języków obcych. 

Zawadzka-Bartnik podkreśla, że dzięki znajomości języków obcych osoby 
niepełnosprawne mają dostęp do szeroko rozumianej rzeczywistości społeczno-
kulturowej, ich kontakt ze światem jest ułatwiony poprzez media – Internet, 
telewizja, radio, prasa. Nauka JO poszerza możliwości poznawcze oraz stwarza 
atrakcyjne perspektywy zawodowe (np. tłumacz – również zdalny, lektor),  
co pozwala na twórcze spełnianie się.18 

Ponadto, osoby niepełnosprawne ruchowo, dzięki znajomości JO oraz  
za pośrednictwem Internetu, mają możliwość łączenia się oraz wymiany 
doświadczeń. Ma to nieocenioną wartość terapeutyczną i motywacyjną  
do dalszego działania. Przykładem wirtualnej społeczności osób  
z niepełnosprawnością ruchową może być International Federation of Persons with 
Physical Disability (FIMITIC). Ta międzynarodowa organizacja promuje 
wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz walczy z dyskryminacją. 
Osoby mające kłopoty z pisaniem na klawiaturze, poruszaniem myszką czy 
czytaniem mogą ściągnąć darmową aplikację w technologii asystującej, 
ułatwiającą nawigację stron internetowych FIMITIC oraz witryn partnerskich. 

 
Podsumowanie 
Współczesny człowiek jest częścią globalnego społeczeństwa, przed którym 

nie należy uciekać, lecz z którym powinno się integrować. Znajomość języków 
obcych umożliwiająca swobodne poruszanie się po zasobach internetowych, 
pozwala na przekraczanie granic niepełnosprawności społecznej i daje szansę  
na pełniejsze funkcjonowanie w globalnej wiosce. Nie można jednak zapominać  

                                                           
16 K. Bartak, Magazyn No. 30. Europejskie działania na rzecz większej mobilności. Belgia 2008, s. 54 
17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 

18 E. Zawadzka Bartnik, op. cit., s. 14 
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o swoim środowisku lokalnym, gdyż nic nie zastąpi osobistego kontaktu z drugim 
człowiekiem. Świat wirtualny, choć atrakcyjny i w zasięgu ręki, jest tylko namiastką 
prawdziwego życia. Internet to niewątpliwie okno na świat, ale nie otwarte wrota. 
Umiejętne z niego korzystanie jest rozwijające pod warunkiem, że człowiek się  
w nim nie zatraci. Zdrowy rozsądek to podstawa świadomego obywatelstwa 
globalnego, tak wirtualnego, jak realnego. Ponadto, umiejętność posługiwania się 
językiem obcym podbudowuje poczucie własnej wartości, podnosi prestiż  
w oczach innych oraz samoocenę, kształtuje kompetencję interkulturową oraz 
doskonali zdolności komunikacji werbalnej, które są kluczem do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym. 

 
Streszczenie 
Niepełnosprawność ruchowa, utrudniająca swobodne przemieszczanie się, 

wiąże się z kolei z niepełnosprawnością społeczną, czyli ograniczeniem aktywnego 
i pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Niepełnosprawność motoryczna 
powoduje, że dziecko może mieć trudności z poznawaniem świata i zdobywaniem 
nowych wrażeń. Zjawisko globalnej wioski, wsparte rozwojem form komunikacji 
przez Internet, prowadzi do przełamania barier przestrzennych. Oznacza  
to, że współczesny człowiek może kontaktować się regularne i natychmiastowo  
z innymi osobami zamieszkującymi najodleglejsze zakątki Ziemi. Pełne korzystanie 
z dobrodziejstw nowoczesności możliwe jest dzięki nauce języków obcych, 
zwłaszcza angielskiego. Nieznajomość języków również staje się w dzisiejszym 
świecie rodzajem niepełnosprawności. Posługiwanie się językami obcymi pozwala 
na nieskrępowane odkrywanie zasobów cyberprzestrzeni, przekraczanie granic 
niepełnosprawności społecznej i świadome stawanie się obywatelami globalnej 
wioski. 

 
Summary 
Physical disability, hindering free movement, is in turn connected with social 

disability, which is a limitation of active and full participation in social life. Motor 
disability causes that a child may have difficulties in getting to know the world and 
gaining new experiences. The phenomenon of the global village, supported  
by the development of diverse forms of Internet communication, leads  
to the overcoming of spatial barriers. All this means that contemporary man may 
get in touch regularly and instantly with other people living in the remotest parts  
of the Earth. A full use of the benefits of modernity is possible owing to foreign 
language learning, especially English. Not knowing languages becomes today also 
a kind of a disability. Mastery in foreign languages allows for an unhampered 
discovery of online resources. Moreover, it pushes the boundaries of social 
disability and enables physically impaired children to become conscious citizens  
of the global village. 
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Konrad PAŁKA 
Eugeniusz BOLACH 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 
STRONNOŚĆ KOŃCZYN GÓRNYCH PO WYZWOLENIU MAKSYMALNEJ SIŁY 

IZOMETRYCZNEJ U NIEPEŁNOSPRAWNYCH CIĘŻAROWCÓW 
 
 
Wprowadzenie 
Na świecie osób z niepełnosprawnością jest ponad pół miliarda z czego  

w Europie 50 milionów, a 4,7 w Polsce.1 Wśród ogółu osób niepełnosprawnych  
w Europie, znaczącą ich część stanowią ludzie ze schorzeniami narządu ruchu. 
Charakter dysfunkcji oraz mechanizm jej powstawania u tych osób jest różny, lecz 
wszystkich ich łączy aspekt wykonywania ćwiczeń fizycznych, odpowiednich dla 
danego schorzenia, których celem jest zapobieganie pogłębianiu się 
niepełnosprawności, a także przeciwdziałanie patologicznym wzorcom 
kompensacji, tworząc tym samym prawidłowe.2 3 W Polsce jedną z najczęściej 
preferowanych dyscyplin sportu wśród młodych osób z niepełnosprawnością 
ruchową jest podnoszenie ciężarów.4 Pomimo tak dużego zainteresowania  
tą dyscypliną sportu, brak jest badań naukowych określających rozkład sił kończyn 
górnych podczas obustronnego wyciskania sztangi w płaszczyźnie horyzontalnej. 
Symetria ruchu sztangi jest warunkiem niezbędnym do zaliczenia boju i odgrywa 
kluczową rolę w treningu sportowym.5 6 Ponadto w dotychczas opublikowanych 
pracach nie zajmowano się stronnym zróżnicowaniem siły kończyn górnych  
w zależności od stażu treningowego danego zawodnika. Przebieg pojedynczego 
podejścia pozwala na wyciągnięcie wniosków, że obie kończyny górne generują 
identyczną siłę maksymalną, ponieważ ruch odbywa się symetrycznie do góry. 
Zawodnik może jednak kontrolować ruch i dozować siłę w taki sposób, aby spełnić 
warunki niezbędne do zaliczenia boju. Tak więc siła maksymalna obu kończyn 
górnych w łańcuchu otwartym może być różna. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Główny Urząd Statystyczny. Raport z wyników – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 

GUS. Warszawa 2012, s. 63-67 
2 K. Hady-Bartkowiak, M. Skupniewski, R. Kamiński, Schmidt R., W. Marek, Z. Kawecki, J. Mażnicka-

Maciaszek, G. Domeński, K. Kwapiszewski, R. Plinta, T. Kaźmierczak, Vademecum Sportu 
Niepełnosprawnych. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Oficyna Wydawnicza Aba. 
Warszawa 2007 

3 M. Kamińska, Cechy osobowości inwalidów uprawiających sport w przeciwieństwie ze studentami, 
Kultura Fizyczna, 1980 

4 E. Bolach, Trening sportowy zawodników z porażeniem mózgowym uprawiających podnoszenie 
ciężarów. (w:) Sozański H., Perkowski K., Śledziewski D., Efektywność systemów szkolenia  
w rożnych dyscyplinach sportu, AWF. Warszawa 2000, s. 142-145 

5 J. Mysłakowski, Przepisy organizacyjne i sędziowanie zawodów w podnoszeniu ciężarów dla osób 
niepełnosprawnych, Wyd. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”. Wrocław 2006 

6 International Paralympic Committee. Powerlifting Rules and Regulations 2013-2016, Wyd. IPC. Bonn 
2012 
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Cel badań 
Celem badań było ustalenie różnicy w maksymalnej sile izometrycznej 

kończyn górnych u niepełnosprawnych ciężarowców podczas obustronnego 
wyciskania w pozycji leżąc tyłem na ławie ciężkoatletycznej w łańcuchu otwartym 
przy różnym ustawieniu kątowym w stawach łokciowych (75 ̊, 90 ̊, 105 ̊). 

Pytania badawcze: 
1. Czy występują istotne różnice w maksymalnej sile izometrycznej kończyn 

górnych w łańcuchu otwartym u niepełnosprawnych ciężarowców? 
2. Czy w którymś z ustawień kątowych w stawach łokciowych, występują 

wyraźniejsze dysproporcje w maksymalnej sile izometrycznej obu kończyn 
górnych? 

3. Czy wraz ze wzrostem poziomu zaawansowania sportowego (stażu 
treningowego) zawodnika, zmniejszają się różnice pomiędzy maksymalną 
siłą izometryczną kończyn górnych w łańcuchu otwartym? 

 
Materiał i metody bada ń 
Materiał bada ń 
Materiał badań dostarczył eksperyment badawczy przeprowadzony wśród 18 

niepełnosprawnych zawodników uprawiających wyczynowo podnoszenie ciężarów 
osób niepełnosprawnych (powerlifting). Wszyscy badani zawodnicy to mężczyźni, 
dwóch z nich było leworęcznych, pozostali praworęczni. Wiek niepełnosprawnych 
ciężarowców kształtował się od 16 do 32 lat, przy średniej wieku 23,4 lata (tab. 1). 
Zawodnicy charakteryzowali się dużym zróżnicowaniem pod względem stażu 
treningowego: od 1 roku do 10 lat. Średni staż wyniósł 4 lata (tab. 1). Pięciu 
zawodników reprezentowało III grupę sportowo-medyczną (amputowani w obrębie 
kończyn dolnych), 6 zawodników – IV grupę (niepełnosprawni z paraplegią),  
2 zawodników – V grupę (z różnymi schorzeniami narządu ruchu) oraz  
5 zawodników – VI grupę sportowo-medyczną (z porażeniem mózgowym). 

 
Tabela nr 1:  Inicjały zawodników oraz ich staż treningowy / Initials of powerlifters and 

their training experience. 
 

INICJAŁY 
ZAWODNIKÓW STAŻ TRENINGOWY (LATA) WIEK (LATA) 

G. P. 1 16 

K. P. 1 17 

A. M. 1,5 16 

M. S. 1,5 17 

K. Ko. 2 20 

K. J. 2 24 

T. W. 2 23 

M. M. 2,5 26 

K. W. 3 18 

K. B. 3 24 

K. K. 3,5 19 

A. S. 3,5 25 
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INICJAŁY 

ZAWODNIKÓW STAŻ TRENINGOWY (LATA) WIEK (LATA) 

S. S. 5 25 

K. T. 5 27 

M. K. 8 32 

A. O. 9 30 

Ł. P. 9 31 

K. T. 10 31 
 

Metoda bada ń 
Metodą badań był eksperyment, który służył do oceny różnic w maksymalnej 

sile izometrycznej kończyn górnych u niepełnosprawnych ciężarowców podczas 
obustronnego wyciskania w pozycji leżąc tyłem na ławie ciężkoatletycznej  
w łańcuchu otwartym przy różnym ustawieniu kątowym w stawach łokciowych  
(75̊, 90 ̊, 105 ̊). 

 
Przebieg eksperymentu badawczego 
Pozycja osoby badanej – zawodnik spoczywał na ławie cieżkoatletycznej  

w pozycji leżąc tyłem, jego kończyny dolne pozostawały w wyproście, zaś górne 
odwiedzione były pod kątem 90 stopni pomiędzy tułowiem, a ramieniem. Kąt  
w stawach łokciowych był zmienny, ustalony od 75, 90 do 105 stopni. Podczas 
trwania prób pięty, pośladki, łopatki oraz głowa zawodników pozostawały w stałym 
kontakcie z powierzchnią ławy cieżkoatletycznej. Kończyny dolne zostały 
dodatkowo ufiksowane pasem stabilizacyjnym. Uchwyty połączone z czujnikami 
tensometrycznymi spoczywały luźno w rękach osoby badanej, natomiast dolna 
część elementu pomiarowego za pomocą łańcuchów i haczyków przytwierdzone 
zastały do stelaża ławy ciężkoatletycznej, prostopadle do podłoża i ramienia 
zawodników. Regulacja odległości uchwytu od podłoża odbywała się poprzez 
wpinanie haczyków mocujących w odpowiednie ogniwa łańcucha, 
przytwierdzającego czujniki tensometryczne do stanowiska badawczego. 
Umożliwiało to dostosowanie łańcucha do długości kończyn górnych badanych 
zawodników i ustawienie zamierzonego kąta w stawach łokciowych (75°, 90°, 
105°). Kąty w stawach mierzone były goniometrem ręcznym, ustalane poprzez 
regulację łańcucha mocującego. Szerokość chwytów będąca odległością pomiędzy 
palcami wskazującymi obu rąk była jednakowa dla wszystkich zawodników  
i wynosiła 81 centymetrów. Ustalenie tej wartości odbywało się za pomocą 
centymetra krawieckiego. 

Próba badawcza – przed przystąpieniem do danej próby niepełnosprawni 
zawodnicy otrzymywali informację słowną dotyczącą przebiegu eksperymentu 
badawczego. Pierwsza próba badawcza, dla każdego ustawienia kątowego  
w stawach łokciowych wykonana była w celu zapoznania się zawodników  
z procedurą badania. Kolejne dwie próby traktowane były jako właściwe. Brano 
wynik średni z obu prób. Badany proszony był o nieznaczne naciągnięcie 
łańcuchów poprzez ruch rąk w górę. Następnie na sygnał słowny prowadzącego 
eksperyment, zawodnik wygenerował maksymalną siłę izometryczną mięśni 
kończyn górnych. Ruch ten odbywał się w płaszczyźnie horyzontalnej. Czas 
trwania maksymalnej siły izometrycznej mięśni kończyn górnych wynosił  
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3 sekundy. Na drugi sygnał zawodnik kończył to zadanie ruchowe i rozluźniał 
mięśnie. Próby przebiegały identycznie dla poszczególnych ustawień kątowych  
w stawach łokciowych kończyn górnych. Pierwszy pomiar przeprowadzany został 
w pozycji zerowej, tj. takiej, która występuje podczas boju wyciskania sztangi  
w jego pierwszej koncentrycznej fazie. Uchwyty pomiarowe znajdowały się  
na wysokości klatki piersiowej, w miejscu będącym przedłużeniem linii łączącej 
sutki badanego (rys. 1). Kąty w stawach łokciowych w tej pozycji były miarą 
indywidualną dla każdego zawodnika, mieszczącą się w zakresie od 60 do 70 
stopni (rys. 1). Kąty te uzależnione były od cech antropometrycznych 
niepełnosprawnych zawodników, tj. długości kończyn górnych i wysokości klatki 
piersiowej. Następne pomiary wykonane zostały w kolejnych etapach fazy 
koncentrycznej wyciskania sztangi w leżeniu tyłem na ławie ciężkoatletycznej. 
Wykonano próby przy różnym ustawieniu stawów łokciowych, tj. pod kątami 75, 90 
i 105 stopni, przy zachowaniu stałej odległości pomiędzy palcami wskazującymi 
zawodnika (81 centymetrów) w łańcuchu otwartym. Przerwa pomiędzy pomiarami 
przy tych samych ustawieniach kątowych u każdego zawodnika trwała 2 minuty, 
natomiast przy różnych kątach wydłużona została do 4 minut z uwagi na zmianę 
długości łańcuchów. Informacje zaczytywane były z każdego czujnika 
tensometrycznego z osobna, co pozwalało na autonomiczny zapis maksymalnej 
siły izometrycznej kończyn górnych prawej i lewej. 

 
Rysunek nr 1:  Pozycja wyjściowa dla ruchu sztangi w fazie koncentrycznej boju  

(rys. własna) / The starting position for the movement of the barbell in the concentric phase 
of the battle. 

 

 

Narzędzia badawcze 

Moduł pomiarowy ADT4U – stanowił skrzynkę analizująco-rejestrującą pomiar 
maksymalnej siły skurczu izometrycznego mięśni kończyn górnych sczytywane  
z czujników tensometrycznych. Moduł ten jest urządzeniem służącym do pomiaru 
sygnałów pochodzących z czterech mostkowych czujników tensometrycznych. 
Układ ten pozwala na dokonywanie pomiarów z rozdzielczością do 100,000 
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działek, co umożliwia bardzo precyzyjny pomiar sił. Liczba działek wagi (n), określa 
liczbę działek odczytowych w przedziale od zera do obciążenia maksymalnego  
i wyrażona jest wzorem: n= max/d, gdzie „d” – to działka odczytowa, która wyraża 
najmniejszą wartość odczytową wagi np. waga o zakresie max = 1 kg i d = 0,1 g 
ma rozdzielczość 10.000. Urządzenie to współpracuje z programem 
komputerowym ADT4U-PC, który umożliwia jego konfigurację, a także odczyt 
pomiarów i ich wizualizację. Zapis zarejestrowanych pomiarów możliwy jest do 
odczytu w formie pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Komunikacja 
komputera z modułem odbywa się za pomocą kabla USB. Urządzenie nie wymaga 
zewnętrznego zasilania, gdy połączone jest z komputerem przez złącze USB  
(rys. nr 2). 

Czujniki tensometryczne, tj. czujniki KMM20 wykonywane są na zakresy od 
100 N do 5 kN obciążenia znamionowego. Obciążenie użytkowe może wynosić 
maksymalnie 150% zakresu. Stała charakterystyczna czujnika wynosi 1,5 mV/V ± 
2%. Czujniki działają na zasadzie odkształcania materiału korpusu czujnika pod 
wpływem przyłożonej siły, a wraz z korpusem rozciągane są tensometry połączone 
w układ mostka. Czujniki umieszczone zostały pomiędzy dwoma częściami 
elementu pomiarowego. Górną część stanowił uchwyt pojedynczy do wyciągu, 
umożliwiający stabilny chwyt. Dolny fragment służył do połączenia urządzenia  
z łańcuchem mocującym je do stelaża ławy ciężkoatletycznej, zakończony był 
karabińczykiem (rys. 3). 

Eksperyment badawczy poprzedzony został 15 minutową rozgrzewką 
niepełnosprawnych ciężarowców, która obejmowała mięśnie kończyn górnych, 
obręczy barkowej i tułowia. Jej zadaniem była aktywizacja mięśni zawodników,  
co zmniejszało ryzyko wystąpienia kontuzji podczas prób badawczych oraz 
pozwalało generować większą siłę maksymalną (tab. 2). 

 
Rysunek nr 2:  Moduł pomiarowy ADT4U (rys. własny) / The measuring module 

ADT4U. 
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Rysunek nr 3:  Czujnik tensometryczny umieszczony pomiędzy uchwytem 

pojedynczym do wyciągu, a dolną częścią elementu pomiarowego, zakończonego 
karabińczykiem (rys. własna) / Tensometric sensor placed between the single handle to lift 
and lower part of the measuring system, completed carabiner. 

 

 
Tabela nr 2:  Rozgrzewka poprzedzająca próby pomiarowe na ławie ciężkoatletycznej 

u niepełnosprawnych ciężarowców / Warming up prior to the measurements on the bench 
with disabilities powerlifters. 

 

OPIS ĆWICZENIA CZAS ILOŚĆ 
SERII UWAGI 

PW: siad z chwytem ławy jednorącz 
Ruch: krążenie drugą kg w przód 1 min. 1 

Po 30 sekundach 
zmiana funkcji 
kończyn 

PW: siad na ławie 
Ruch: jednoczesne krążenie kkg w przód i w tył 2 min. 1 

Po 1 minucie 
zmiana kierunku 
ruchu 

PW: siad na ławie, kkg odwiedzione w stawach 
ramiennych, zgięte w łokciowych 
Ruch: jednoczesne krążenie przedramion do 
przodu i do tyłu 

1 min. 1 
Po 30 sekundach 
zmiana kierunku 
ruchu 

PW: siad na ławie, kkg wzdłuż tułowia, zgięte w 
stawach łokciowych, ręce splecione 
Ruch: krążenia nadgarstków w obu kierunkach 

1 min. 1 
Po 30 sekundach 
zmiana kierunku 
ruchu 

PW: siad na ławie, w rękach piłka lekarska na 
wysokości klatki piersiowej 
Ruch: Wyrzut piłki sprzed klatki piersiowej, z 
jednoczesnym wyprostem w stawach łokciowych 

3 min. 

3 
serie/1

5 
powtórz

eń 

Zawodnik podaje 
piłkę do osoby 
siedzącej 
naprzeciwko w 
odległości 3 
metrów 
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OPIS ĆWICZENIA CZAS ILOŚĆ 
SERII UWAGI 

PW: siad na ławie, piłka lekarska w rękach za 
głową 
Ruch: wyrzut piłki za głowy, jednoczesnym 
wyprostem w stawach łokciowych i ramiennych 

3 min. 

3 
serie/1

5 
powtórz

eń 

Zawodnik podaje 
piłkę do osoby 
siedzącej 
naprzeciwko w 
odległości 3 
metrów 

PW: leżenie tyłem na ławie, sztanga w rękach na 
wysokości klatki piersiowej 
Ruch: wyprost kkg w przód, następnie powrót do 
pw 

4 min. 

3 
serie/1

5 
powtórz

eń 

Szerokość chwytu 
gryfu w odległości 
81 centymetrów 
pomiędzy palcami 
wskazującymi 

 

Legenda do tab. 2: 
kg – kończyna górna; 
kkg – kończyny górne; 
pw – pozycja wyjściowa; 
 

Metoda statystyczna 
Analizę statystyczną zastosowaną w badaniach przeprowadzono w programie 

STATISTICA 11.0. Uzyskane wyniki badań poddano trójczynnikowej analizie 
wariancji. Przy pomocy powyższego programu dokonano obliczeń odchyleń 
standardowych, przedziałów ufności oraz średnich wartości sił skurczu 
izometrycznego mięśni kończyny górnych lewej i prawej w zależności od stażu 
treningowego danego zawodnika oraz kątów w stawach łokciowych. Posługując się 
testem Tukeya określono istotne statystycznie różnice, przy poziomie istotności 
p=0,01 pomiędzy maksymalną siłą skurczu izometrycznego mięśni kończyn 
górnych niepełnosprawnego zawodnika. 

 
Wyniki bada ń 
Przeprowadzono badania, w których oceniano różnicę w maksymalnej sile 

skurczu izometrycznego kończyn górnych w łańcuchu otwartym  
u niepełnosprawnych ciężarowców. Dysproporcje w sile obu kończyn górnych 
skorelowano z różnymi ustawieniami kątowymi w stawach łokciowych oraz  
ze stażem treningowym danego zawodnika. 

Analiza maksymalnej siły izometrycznej mięśni kończyn górnych obejmowała 
cztery ustawienia kątowe w stawach łokciowych, tj. w pozycji zerowej (60-70°) oraz 
przy ustawieniach 75°, 90°, 105°. 

1. Analiza pierwszego ustawienia w stawach łokciowych: pozycja zerowa  
(kąt 60-70°). 
Przy ustawieniu stawów łokciowych pod kątem w przedziale od 60 do 70 
stopni, tj. w pozycji zerowej średnia różnica w maksymalnej sile 
izometrycznej kończyn górnych w łańcuchu otwartym wyniosła 2,69 
kilograma. Była to wartość nieistotna statystycznie, przy poziomie 
istotności p=0,01 (tab. 3). 
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Zawodnicy z krótkim stażem treningowym, tj. od 1 do 2 lat wykazywali 
większe różnice w maksymalnej sile izometrycznej pomiędzy obiema 
kończynami górnymi. Wraz ze wzrostem stażu treningowego różnice  
te znacznie się zmniejszały (tab. 3). U zawodnika K. T., uprawiającego  
tę dyscyplinę od 10 lat, różnica pomiędzy kończynami górnymi wyniosła  
0 kilogramów (tab. 3); 

2. Analiza drugiego ustawienia w stawach łokciowych: kąt 75°. 
Średnia różnica w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych  
w łańcuchu otwartym, przy stawach łokciowych zgiętych do kąta 75 stopni, 
wyniosła 1,96 kilograma. Była to wartość nieistotna statystycznie, przy 
poziomie istotności p=0,01 (tab. 3). 
U zawodników, którzy uprawiali tę dyscyplinę w okresie do 2 lat, wykazano 
znacznie większe różnice w sile maksymalnego skurczu izometrycznego 
kończyn górnych niż u zawodników trenujących ponad 5 lat (tab. 3); 

3. Analiza trzeciego ustawienia w stawach łokciowych: kąt 90°. 
Przy stawach łokciowych ustawionych pod kątem 90 stopni, średnia 
różnica w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych w łańcuchu 
otwartym wyniosła 2,45 kilograma. Była to wartość nieistotna statystycznie, 
przy poziomie istotności p=0,01 (tab. 3). 
Zawodnicy z dłuższym stażem treningowym wykazywali znacznie mniejsze 
różnice w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych (tab. 3).  
U zawodnika M. S. uprawiającego podnoszenie ciężarów od 1,5 roku 
wykazano rekordowo dużą dysproporcje w maksymalnej sile izometrycznej 
kończyn górnych, tj. 9,5 kilograma (tab. 3); 

4. Analiza czwartego ustawienia w stawach łokciowych: kąt 105°. 
Średnia różnica w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych  
w łańcuchu otwartym, przy stawach łokciowych zgiętych do kąta 105 
stopni, wyniosła 2,16 kilograma. Była to wartość nieistotna statystycznie, 
przy poziomie istotności p=0,01. 

W końcowej fazie ruchu maksymalna siła izometryczna pomiędzy kończynami 
górnymi różniła się nieznacznie u większości zawodników. Zawodnik trenujący 
najkrócej wykazał się największą różnicą w maksymalnej sile izometrycznej 
kończyn górnych, tj. 6,2 kilograma (tab. 3). W grupie sportowców ze stażem 
treningowym od 2 do 3 lat, także wykazano dość istotne różnice (tab. 3). 

Analizując średnią różnicę w maksymalnej sile izometrycznej kończyn 
górnych, największe dysproporcje wykazano w pozycji zerowej (kąty od 60 do 70 
stopni) oraz stawach łokciowych zgiętych pod kątem 90 stopni. Natomiast 
najmniejszą średnią asymetrię w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych 
zarejestrowano przy stawach łokciowych pod kątem 75 stopni (tab. 3).  
U wszystkich niepełnosprawnych ciężarowców kończyny górne dominujące 
generowały większą maksymalną siłę w skurczu izometrycznym. 
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Tabela nr 3:  Różnica w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych w zależności 

od kąta w stawach łokciowych / The difference in maximal isometric strength of the upper 
limbs depending on the angle at the elbow. 

 

ZAWODNIK 
STAŻ 

TRENINGOWY 
(LATA) 

RÓŻNICA W MAKSYMALNEJ SILE 
IZOMETRYCZNEJ POMIĘDZY KOŃCZYNAMI 

GÓRNYMI 
PW KĄT 75 KĄT 90 KĄT 105 

G. P. 1 6,8 3,6 3,2 6,2 
K. P. 1 7 4 3,5 2,5 
A. M. 1,5 6,6 3,2 5,2 0,6 
M. S. 1,5 7 7,5 9,5 0,5 
K. Ko. 2 2,7 1,1 2 0,2 
K. J. 2 2,1 0,3 1,9 3,6 
T. W. 2 0,4 1,4 0,7 1,8 
M. M. 2,5 3 0,7 0,7 1 
K. W. 3 2,7 2,2 0,6 6 
K. B. 3 0,8 5,1 4,1 4,8 
K. K. 3,5 1,6 1 2,4 1,5 
A. S. 3,5 4 0,9 3,8 3,5 
S. S. 5 0,6 0,5 2,1 0,4 
K. T. 5 0,5 0,8 1,6 1,1 
M. K. 8 1 1,1 0,8 1 
A. O. 9 0,2 0,5 0,3 1,1 
Ł. P. 9 1,5 0,9 1,3 2 
K. T. 10 0 0,5 0,4 1,2 

Warto ść średnia 2,69 1,96 2,45 2,16 

 
Omówione wcześniej wyniki badań poddano trójczynnikowej analizie 

wariancji. Dokonano obliczeń odchyleń standardowych, przedziałów ufności oraz 
średnich wartości maksymalnej siły skurczu izometrycznego mięśni kończyn  
w zależności od stażu treningowego zawodnika oraz kątów w stawach łokciowych. 
Ponadto posługując się testem Tukeya określono istotne statystycznie różnice, 
pomiędzy maksymalną siłą skurczu izometrycznego mięśni kończyn górnych  
w łańcuchu otwartym. Zawodników podzielono na trzy grupy pod względem stażu 
treningowego. W pierwszej grupie znajdowali się zawodnicy trenujący od 1 do 2,5 
roku, w drugiej od 2,5-5 lat, natomiast w trzeciej grupie znaleźli się sportowcy  
ze stażem treningowym przekraczającym 5 lat. 

U niepełnosprawnych ciężarowców ze stażem treningowym od 1 roku do 2 lat, 
wykazano istotne statystycznie różnice w maksymalnej sile izometrycznej kończyn 
górnych u dwóch zawodników. Były to osoby z 1,5 rocznym stażem treningowym, 
które reprezentowały VI grupę sportowo-medyczną (tab. 4 i 5). Różnice  
w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych kształtowały się średnio od 0,2 
do 9,5 kilograma. 

U zawodnika A. M. z 1,5 rocznym stażem treningowym wykazano istotne 
statystycznie różnice w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych w pozycji 
zerowej (kąty od 60 do 70 stopni). Poziom istotności p=0,01 (tab. 4). 
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Tabela nr 4:  Wartości średnie maksymalnej siły skurczu izometrycznego kończyn 

górnych zawodnika A. M. w zależności od kąta w stawie łokciowym oraz rodzaju kończyny / 
The average values of maximum isometric strength of the upper limbs powerlifter  
A. M. depending on the angle at the elbow and the type of limb. 
 

 
Podobnie u zawodnika M. S. z 1,5 rocznym stażem treningowym wykazano 

istotne statystycznie różnice w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych  
w pozycji zerowej (kąty od 60 do 70 stopni), a także przy stawach łokciowych 
ustawionych pod kątem 75 i 90 stopni (tab. 5). Poziom istotności p=0,01. 

 
Tabela nr 5:  Wartości średnie maksymalnej siły skurczu izometrycznego kończyn 

górnych zawodnika M. S. w zależności od kąta w stawie łokciowym oraz rodzaju kończyny / 
The average values of maximum isometric strength of the upper limbs powerlifter  
M. S. depending on the angle at the elbow and the type of limb. 

 

KĄT STAŻ RODZAJ 
KOŃCZYNY 

_ 
X 

ODCHYLENIE 
STANDARDOWE MINMUM MAXIMUM 

PW 1,5 KGD 34,00 
b 2,00 29,03 38,96 

PW 1,5 KGnD 27,00 
a 0,50 25,75 28,24 

75 1,5 KGD 34,50 
b 2,00 29,53 39,46 

75 1,5 KGnD 27,00 
a 1,00 24,51 29,48 

90 1,5 KGD 33,00 
b 2,00 28,03 37,96 

90 1,5 KGnD 23,50 
a 1,50 19,77 27,22 

  

KĄT STAŻ RODZAJ 
KOŃCZYNY 

_ 
X 

ODCHYLENIE 
STANDARDOWE MINMUM MAXIMUM 

PW 1,5 KGD 39,40 c 2,20 33,93 44,86 

PW 1,5 KGnD 32,80 
ab 2,20 27,33 38,26 

75 1,5 KGD 32,40 
ab 2,00 27,43 37,36 

75 1,5 KGnD 29,20 a 0,90 26,96 31,43 

90 1,5 KGD 42,60 
cd 0,00 42,60 42,60 

90 1,5 KGnD 37,40 
bc 1,00 34,91 39,88 

105 1,5 KGD 47,20 d 1,00 44,71 49,68 

105 1,5 KGnD 46,60 d 1,10 43,86 49,33 
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KĄT STAŻ RODZAJ 
KOŃCZYNY 

_ 
X 

ODCHYLENIE 
STANDARDOWE MINMUM MAXIMUM 

105 1,5 KGD 46,50 
c 1,50 42,77 50,22 

105 1,5 KGnD 45,00 
c 1,00 42,51 47,48 

Legenda do tab. 4-5: 
a, b, c – tożsame litery, umieszczone za wartościami średniej siły mięśniowej dla 

przeciwstawnych kończyn górnych przy jednakowym ustawieniu w stawie, oznaczają, że nie 
wystąpiła istotna statystycznie korelacja pomiędzy różnicą w sile kończyn górnych; 

KGD – kończyna górna dominująca; 
KGnD – kończyna górna niedominująca; 
PW – pozycja wyjściowa (kąt 60-70°). 
 
U niepełnosprawnych ciężarowców ze stażem zawodniczym od 2,5 do 5 lat 

oraz z ponad 5 letnim doświadczeniem, nie wykazano istotnych statystycznie 
różnic w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych. 

Porównanie różnicy w maksymalnej sile izometrycznej obu kończyn górnych 
we wszystkich ustawieniach kątowych w stawach łokciowych oraz zestawienie tej 
wartości ze stażem treningowym zawodników we wszystkich trzech grupach, 
ukazuje określoną zależność pomiędzy stażem treningowym, a różnicą  
w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych. Wraz ze wzrostem stażu 
treningowego, zmniejsza się różnica w maksymalnej sile skurczu izometrycznego 
kończyn górnych (rys. 4). 

 
Rysunek nr 4:  Różnica w maksymalnej sile skurczu izometrycznego kończyn górnych 

niepełnosprawnych ciężarowców w zależności od ustawienia kątowego w stawach 
łokciowych i stażu treningowego / The difference in the maximum force of isometric 
contraction of the upper limbs disabilities powerlifters, depending on the angular elbows and 
training experience. 
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Dyskusja 
W piśmiennictwie niewiele uwagi poświęca się badaniom niepełnosprawnych 

sportowców z dysfunkcją narządu ruchu w aspekcie lateralizacji w sporcie 
wyczynowym. Ponadto brak jest publikacji, dotyczących korelacji maksymalnej siły 
skurczu izometrycznego kończyn wraz ze wzrostem stażu treningowego u tych 
sportowców. 

Niestety w literaturze nie zostały odnalezione publikacje dotyczące badań nad 
różnicą w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych w łańcuchu otwartym  
u niepełnosprawnych ciężarowców oraz odnoszące te wartości do poziomu 
zaawansowania sportowego. 

Juszkiewicz i Starosta7 badali asymetrię w maksymalnej sile izometrycznej 
kończyn dolnych u sprinterów różnego poziomu zaawansowania sportowego. Jako 
asymetrię uznawali różnicę pomiędzy sumarycznym wynikiem maksymalnej siły 
mięśni zginaczy i prostowników kończyny dolnej zamachowej i odbijającej. Średni 
wskaźnik maksymalnej siły izometrycznej mięśni zginaczy uda kończyny 
zamachowej był wyższy niż odbijającej u większości zawodników z wyłączeniem 
zawodników początkujących. U lekkoatletów II i III klas zaawansowania 
sportowego, maksymalna siła zginaczy podudzia była większa w kończynie dolnej 
zamachowej, natomiast w kończynie odbijającej u zawodników I klas sportowej  
i mistrzowskiej. Większe wartości maksymalnej siły izometrycznej mięśni zginaczy 
stopy kończyny dolnej odbijającej stwierdzono u większości zawodników,  
z wykluczeniem sportowców początkujących. Wraz ze wzrostem stażu 
treningowego różnice te zwiększały się, osiągając wartość maksymalną taką jak  
u zawodników II klasy sportowej. U zawodników I klasy sportowej i mistrzowskiej 
asymetria w sile kończyn dolnych ponownie ulegała zmniejszeniu,  
co spowodowane było inną specyfiką treningu. Początkowy etap szkolenia 
sprinterów miał charakter szybkościowo-siłowy z pominięciem rozwoju zdolności 
koordynacyjnych. 

Hyjek i wsp.8 badali wpływ zdolności motorycznych i lateralizacji na rytm biegu 
przez płotki u 17-19 letnich uczennic. W badaniach stwierdzili brak istotnych 
statystycznie zależności pomiędzy wyborem kończyny dolnej atakującej a siłą 
mięśni. W biegu, w którym płotki ustawione były w regularnych odległościach, 
wykazano większą preferencję kończyny dolnej „lepszej” niż w biegu z płotkami 
rozstawionymi nieregularnie. Także lepsze wyniki zanotowali w biegu przez płotki  
z regularnym rozstawem przeszkód. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, można 
było stwierdzić, że stronność w biegu przez płotki nie zależała tylko od czynników 
morfologicznych i funkcjonalnych, ale także od struktury treningu i wyuczonych 
czynności ruchowych. 

Z kolei Bolach i Wardęga9 określali korelację pomiędzy stażem zawodniczym, 
a wynikami sportowymi niepełnosprawnych ciężarowców. U zawodników  
ze stosunkowo krótkim stażem treningowym odnotowano wyraźne i istotne 
statystycznie korelacje pomiędzy wzrostem maksymalnej siły kończyn górnych,  

                                                           
7 T. Juszkiewicz, W. Starosta, Asymetria maksymalnej siły kończyn dolnych u lekkoatletów – sprinterów 

różnego poziomu zaawansowania sportowego, „Medycyna Sportowa” 2011, vol. 17, nr 4: 161-164 
8 J. Hyjek, J. Iskra, G. Wachowski, Budowa somatyczna, zdolności motoryczne oraz lateralizacja a rytm 

biegu przez płotki uczennic 17-19 letnich, AWF. Katowice 2012, 38:109-112 
9 E. Bolach, A. Wardęga, Ocena wyników sportowych w podnoszeniu ciężarów niepełnosprawnych 

zawodników w zależności od stażu treningowego, „Fizjoterapia” 2008, nr 16(4): 76-87 
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a stażem sportowym. Wraz ze wzrostem stażu treningowego zależność ta malała, 
by w bardzo długim okresie uprawiania tej dyscypliny sportu stać się zależnością 
ujemną. 

Na podstawie przytoczonych wyników badań można stwierdzić, że istnieje 
istotny związek pomiędzy stażem sportowym, a doskonaleniem zdolności 
motorycznych. Osoby z większym doświadczeniem sportowym odznaczały się 
wyższym poziomem maksymalnej siły mięśniowej, koordynacji ruchowej zatem 
istnieje związek pomiędzy stażem zawodniczym a umiejętnością optymalnego 
zaangażowania niezbędnych w danej dyscyplinie grup mięśniowych. Pojęcie 
lateralizacji nabiera różnego wydźwięku w zależności od dyscypliny sportowej.  
W biegu przez płotki będzie to preferowanie kończyny dolnej dominującej jako tej, 
która zaopatruje najważniejszą funkcję w tej dyscyplinie, czyli odbicie. U sprinterów 
siła poszczególnych grup mięśniowych uzależniona będzie od funkcji kończyny 
dolnej odbijającej i zamachowej podczas biegu. Natomiast w podnoszeniu 
ciężarów niepełnosprawnych sportowców pojęcie lateralizacji będzie dotyczyło 
zmniejszenia różnic w maksymalnej sile kończyn górnych, wraz ze wzrostem stażu 
sportowego. Specyfiką przebiegu boju jest symetryczny ruch sztangi w górę, gdzie 
gryf musi być ustawiony niemal równolegle do podłoża. Taki przebieg boju  
w najbardziej ekonomiczny sposób zapewnia brak różnic w maksymalnej sile 
mięśni kończyn górnych. 

Analizując różnice w maksymalnej sile mięśniowej u zawodników 
niepełnosprawnych ruchowo, należy także uwzględnić posiadaną przez nich 
dysfunkcję. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że sportowcy,  
u których wystąpiły największe dysproporcje w maksymalnej sile mięśniowej 
kończyn górnych, to zawodnicy z porażeniem mózgowym reprezentujący VI grupę 
sportowo-medyczną. Uszkodzenia mózgu u tej grupy zawodników powodują 
różnego rodzaju specyficzne zaburzenia ruchowe takie, jak: niedowłady, ruchy 
mimowolne czy zaburzenia koordynacji ruchowej. Powyższe objawy utrudniały 
symetryczny przebieg boju i równomierne generowanie siły mięśni obu kończyn 
górnych. 

Jaskólska i wsp.10 badali szybkość narastania siły mięśniowej z ustawieniem 
kąta optymalnego w stawie łokciowym. W powyższych badaniach stwierdzono,  
że optymalna długość mięśnia dla rozwoju maksymalnej siły w skurczu 
izometrycznym, to kąt bliski 90°. Wartości kątowe, przy których osoby badane 
rozwijały największe wartości siły mieściły się w przedziale od 70° do 105°. 

Badania przeprowadzone w powyższej pracy nie potwierdziły tej tezy. 
Spowodowane było to faktem, iż przedmiotem badań nie była siła izometryczna 
mięśni zginających stawy łokciowe, lecz maksymalna siła izometryczna kończyn 
górnych. Najwyższe rezultaty w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych 
odnotowano w końcowej fazie ruchu, przy ustawieniu stawów łokciowych pod 
kątem 105° oraz w pozycji zerowej. Najniższe wartości maksymalnej siły 
izometrycznej kończyn górnych odnotowano w stawach łokciowych zgiętych do 70 
i 90 stopni. 

 
 

                                                           
10 A. Jaskólska, K. Kisiel, Z. Adach, A. Jaskólski, Szybkość narastania siły mięśniowej a kąt optymalny 

w stawie łokciowym, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1999, nr 3: 77-92 
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Wnioski 
1. U niepełnosprawnych sportowców kończyny górne dominujące generowały 

większą siłę w maksymalnym skurczu izometrycznym w łańcuchu otwartym 
niż kończyny nie dominujące; 

2. Ustawienia kątowe w stawach łokciowych (75°, 90°, 105°) nie wpływały  
na zwiększenie, bądź zmniejszenie różnic w maksymalnej sile 
izometrycznej kończyn górnych u niepełnosprawnych sportowców; 

3. U sportowców z dłuższym stażem treningowym zmniejszały się 
dysproporcje w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych  
w łańcuchu otwartym, odwrotnie proporcjonalną zależność obserwowano  
u początkujących niepełnosprawnych zawodników; 

4. U zawodników z porażeniem mózgowym występowały większe 
dysproporcje w sile maksymalnego skurczu izometrycznego kończyn 
górnych niż u niepełnosprawnych ciężarowców z dysfunkcjami narządu 
ruchu, tj. amputowanych w obrębie kończyn dolnych, osób z paraplegią 
oraz z różnymi schorzeniami narządu ruchu. 

 
Streszczenie 
Celem badań było ustalenie różnicy w maksymalnej sile izometrycznej 

kończyn górnych u niepełnosprawnych ciężarowców podczas obustronnego 
wyciskania w łańcuchu otwartym w pozycji leżąc tyłem na ławie ciężkoatletycznej, 
przy różnym ustawieniu kątowym w stawach łokciowych (75 ̊, 90 ̊, 105 ̊). Materiał 
badań stanowiło 18 niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu uprawiających 
wyczynowo podnoszenie ciężarów (powerlifting). Byli to mężczyźni, dwóch z nich 
było leworęcznych, pozostali – praworęczni. Wiek badanych kształtował się  
od 16 do 32 lat, przy średniej wieku 23,4 lata. Zawodnicy charakteryzowali się 
znacznym zróżnicowaniem pod względem stażu zawodniczego (od 1 roku  
do 10 lat). 

Metodą badań był eksperyment, służący do oceny różnic w maksymalnej sile 
izometrycznej kończyn górnych u niepełnosprawnych ciężarowców podczas 
obustronnego wyciskania w pozycji leżąc tyłem na ławie ciężkoatletycznej  
w łańcuchu otwartym przy różnym ustawieniach kątowych w stawach łokciowych 
(75, 90, 105 stopni). Narzędziem badawczym był moduł ADT4U, który jest 
urządzeniem służącym do pomiaru sygnałów pochodzących z czterech 
mostkowych czujników tensometrycznych. W próbach badawczych zawodnicy  
z niepełnosprawnością ruchową proszeni byli o wygenerowanie maksymalnej siły 
izometrycznej kończyn górnych w pozycji leżąc tyłem na ławie ciężkoatletycznej. 
Czas trwania maksymalnego napięcia skurczu mięśni wynosił 3 sekundy. 
Wszystkie próby przebiegały identycznie w poszczególnych ustawieniach 
kątowych w stawach łokciowych (75 ̊, 90 ̊, 105 ̊). Uzyskane wyniki pozwoliły określić, 
że kończyny górne dominujące generowały większą siłę w maksymalnym skurczu 
izometrycznym niż kończyny nie dominujące u niepełnosprawnych ciężarowców.  
U osób z dłuższym stażem treningowym zmniejszały się dysproporcje  
w maksymalnej sile izometrycznej kończyn górnych, odwrotnie proporcjonalną 
zależność obserwowano u początkujących niepełnosprawnych zawodników. 
Ustawienia kątowe w stawach łokciowych (75°, 90°, 105°) nie wpływały 
na zwiększenie, bądź zmniejszenie różnic w maksymalnej sile izometrycznej 
kończyn górnych. U zawodników z porażeniem mózgowym występowały większe 
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dysproporcje w sile maksymalnego skurczu izometrycznego kończyn górnych niż  
u osób niepełnosprawnych z innych grup sportowo-medycznych. 

 
Summary 
The aim of this study was to determine the difference in the maximum 

isometric force of upper extremities disabilities powerlifters during bilateral 
squeezing in a position lying back on the bench heavyweight at different angular 
setting elbows (75 ̊, 90̊, 105 ̊). The research material consisted of 18 athletes 
practicing professionally disabled powerlifting. All tested individuals were men, two 
of them were left-handed. Age disabled powerlifters ranged from 16 to 32 years, 
with a mean age of 23,4 years. Powerlifters were characterized by a great diversity 
in terms of the level of advancement of sports: from 1 to 10 years. 

The research tool was ADT4U module, which is a device used to measure  
the signals from the four bridges of tensometric sensors. In research trials riders 
with physical disabilities were asked to generate maximal isometric force  
of the arms in position lying back on the bench heavyweight. The duration  
of the muscle contraction was 3 seconds. All attempts are carried out identically  
in each setting angle in the elbows (75 ̊, 90 ̊, 105 ̊). The results helped to determine 
that the dominant upper extremities generate more power at maximum isometric 
contraction than the non-dominant arm with disabilities weightlifters. In patients 
with longer training experience reduced disparities in maximum isometric strength 
of the upper extremities, inversely proportional relationship was observed in novice 
riders with disabilities. Set the angular elbows (75 °, 90 °, 105 °) did not affect  
the increase or decrease in the differences in the maximum isometric strength  
of the upper extremities. In athletes with cerebral palsy were greater disparities  
in the strength of maximum isometric contraction of the upper extremities than  
in those of other groups of disabled sports medicine. 
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 

CZYTELNICTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W WARUNKACH MIASTA KONINA. 
 
 
Wprowadzenie 
Czytelnictwo jest jedną z najstarszych i najpopularniejszych form spędzania 

czasu wolnego. Jednakże obecnie na rynku wydawniczym zaobserwować można 
niedobór literatury zajmującej się tą tematyką, szczególnie czytelnictwem dzieci  
i młodzieży. Brakuje również badań poruszających tę niezwykle istotną dla 
społeczeństwa kwestię. Czytelnictwo książek i czasopism odgrywa istotną rolę  
w rozwoju młodych ludzi. Kształtuje ono ich charakter i osobowość, pobudza 
wyobraźnię, a także pomaga w zdobywaniu nowych informacji, w szukaniu pasji 
czy hobby. Niestety w wielu przypadkach zainteresowanie czytaniem wśród tej 
grupy wiekowej jest znikome, a sytuacja ta ulega systematycznemu pogorszeniu 
względem lat poprzednich. Dzieci i młodzież wybierają inne formy spędzania 
wolnego czasu, a czytanie niejednokrotnie traktują jako przymus. Optymistyczna 
jest liczba osób które, jak wykazały przeprowadzone badania, wciąż sięga  
po pozycje literaturowe, czyniąc to chętnie i często. 

 
Definicje poj ęć związanych z czytelnictwem 
Czytelnictwo 
Czytelnictwo definiować można na wiele sposobów, w zależności od osoby, 

która podejmuje się tego zadania. Potocznie za czytelnictwo przyjmuje się trwały 
kontakt człowieka z książką lub z czasopismem. Z kolei Józef Pieter traktuje je jako 
zjawisko dostępu do lektury w postaci wypożyczania lub kupowania książek  
i czasopism oraz ich czytania. Natomiast Marcin Skwarnicki w swojej książce  
pt. „Czytelnictwo i metody jego badania” podkreśla, iż czytelnictwo jest procesem 
społecznym, który to proces zawsze polega na przyswojeniu sobie 
przekazywanego piśmiennie dorobku zarówno myśli, jak i ducha ludzkiego,  
co prowadzi do zaspokojenia kulturowych, naukowych i rozrywkowych potrzeb 
człowieka.1 

Jedna z najnowszych definicji czytelnictwa sformułowana została przez 
Jadwigę Kołodziejską, która uważa, iż czytelnictwo jest jednym z procesów 
komunikacji społecznej, w którym książka staje się narzędziem przenoszenia 
kultury za pomocą symboli. Czytelnictwo jest procesem społecznym również  
ze względu na wielofunkcyjność jego podmiotu. Książki i czasopisma zdolne  
są zaspokoić niezwykle zróżnicowane oczekiwania czytelnika i potrzeby 
społeczne, takie jak potrzeby kulturowe, naukowe, estetyczne, kompensacyjne czy 
rozrywkowe.2 

 
 
 
 

                                                           
1 A. Wajda, Metodyka i organizacja czytelnictwa. Warszawa 1983, s. 7-8 
2 Ibidem, s. 8-10 
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Książka 
Książka jest środkiem symbolicznego przekazu, który to przekaz selekcjonuje 

uczestnictwo w kulturze. Jest to całość, złożona z treści piśmienniczych, funkcji  
i formy książkowej. Tworzywem książki jest tekst i materia fizyczna. Jest to system 
znaków, w którym wykorzystuje się zgodność wizualną przyjętych znaków pisma 
lub graficznych oznaczeń sposobem poligraficznym lub rękopiśmiennym. Celem 
tego systemu znaków jest semantyczna wymiana informacji między autorem  
i czytelnikiem.3 

Główny Urząd Statystyczny mianem książki określa wydawnictwo zwarte, 
które zawiera co najmniej 49 stron, a także jest wydawane i ogólnodostępne  
w danym kraju. Z kolei w „Encyklopedii wiedzy o książce” książka określona jest 
jako zespół treści psychicznych, które zostały utrwalone w tekście, a także 
elementów materialnych i funkcji społecznej, która polega na oddziaływaniu 
danych treści na życie umysłowe i społeczne czytelnika. W znaczeniu potocznym 
za książkę uważa się dokument w postaci zespołu kartek, które zawierają tekst 
przeznaczony do upowszechniania wieloma sposobami. Autor podkreśla,  
iż od czasopisma książkę różni wydawnictwo zwarte, a od broszury – liczba stron, 
przekraczająca dany dla kraju limit (w Polsce są to 64 strony). Książka zajmuje 
wśród innych środków przekazu szczególną pozycję, głównie dzięki wiarygodności 
zawartych w niej danych oraz dzięki swojej trwałości. Książkę dla dzieci i młodzieży 
wyróżnia określony zespół cech, które zdeterminowane są naturą młodego 
czytelnika. Zazwyczaj literatura ta jest dostosowana do wymagań aktualnej 
pedagogiki.4 Według wielu autorów przełomem w literaturze skierowanej do dzieci  
i młodzieży była książka pt. „W pustyni i w puszczy” napisana przez Henryka 
Sienkiewicza, która stanowiła wzór dla innych twórców. 

 
Czasopismo. 
„Encyklopedia wiedzy o książce” definiuje czasopismo jako wydawnictwo 

ciągłe, które ukazuje się lub ma się ukazywać pod tym samym tytułem z numeracją 
bieżącą w określonych czasowo odstępach. Przewaga czasopisma nad książką 
przejawia się szczególnie w: aktualności zawartych informacji, łatwości dostępu, 
niższej cenie zakupu, możliwości szybkiej orientacji w treści, zwięzłości treści, 
prezentacji poglądów różnych autorów na dany temat oraz w możliwości śledzenia 
aktualnego stanu wiedzy w określonej dziedzinie.5 

Prawo prasowe za czasopismo uważa druk periodyczny, który ukazuje się nie 
częściej niż raz w tygodniu, a także nie rzadziej niż raz w roku. Natomiast Główny 
Urząd Statystyczny definiuje czasopismo jako wydawnictwo ciągłe, które 
publikowane jest pod tym samym tytułem w regularnych lub nieregularnych 
odstępach czasu, w okresie nie ograniczonym z góry, a poszczególne jego zeszyty 
numerowane są kolejno lub każdy zeszyt jest osobno datowany. Artykuł 20 ustęp 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku o prawie prasowym nakazuje rejestrację 
wydawania czasopisma w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby 
wydawcy.6 

                                                           
3 R. Cybulski, Książka współczesna. Wydawcy – Rynek – Odbiorcy. Warszawa 1986, s. 45-56 
4 A. Birkenmajer, Encyklopedia wiedzy o książce. Warszawa 1986, s. 1259 
5 Ibidem, s. 319 
6 E. Nowińska, Prasa drukowana. (w:) J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlaka (red.), Prawo mediów. 

Warszawa 2005, s. 94 
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Lektura szkolna 
„Encyklopedia pedagogiczna” prezentuje definicję lektury szkolnej jako zbioru 

wszystkich pozycji czytelniczych, z wyjątkiem podręczników, które są stosowane 
podczas procesu nauczania danego przedmiotu. Definicja w zbiorze lektur 
szkolnych zawiera nie tylko pozycje omawiane na lekcjach, ale także lekturę 
domową, która ma ścisły lub mniej ścisły związek z procesem nauczania. Do tak 
pojętej lektury należy zaliczyć literaturę piękną, popularnonaukową i naukową. 
Każda lektura szkolna powinna spełniać określone cele kształcenia i wychowania, 
takie jak: 

- zaznajomienie uczniów z podstawami wiedzy o przyrodzie, 
społeczeństwie, kulturze i technice; 

- ukazywanie zastosowań wiedzy w różnych dziedzinach działalności 
ludzkiej; 

- przyczynianie się do integrowania podstaw wiedzy z wielorakich dziedzin; 
- rozwijanie zdolności, zainteresowania i zamiłowania poznawczego; 
- kształtowanie pozytywnych motywów uczenia się, rozbudzanie potrzeby 

uzupełniania wiedzy poprzez pozaszkolne źródła wiedzy; 
- przygotowanie do kształcenia ustawicznego; 
- wpływanie na kształtowanie się wartościowych społecznie postaw, które 

przejawiają się w przekonaniu o swoistych prawach, które rządzą światem, 
na przejawianie chęci do samodzielnego formułowania problemów, które 
prowadzą do poznania nowych elementów wiedzy, w szacunku do wielkich 
badaczy i w zaufaniu do nauki. Do lektury szkolnej należy zaliczyć 
następujące typy dzieł: 
1. Lektury obowiązkowe z zakresu języka polskiego i historii, które  

są określone programem nauczania; 
2. Lektury z literatury pięknej, które zostały zalecone jako 

nieobowiązkowe; 
3. Lektury z literatury popularnonaukowej wydawanej w seriach 

wydawniczych bądź w formie niezależnych publikacji, które obejmują 
zakresy wiedzy odpowiadające programom nauczania poszczególnych 
przedmiotów lub przedmiotów interdyscyplinarnych, które służyć mają 
integrowaniu wiedzy z różnych dziedzin nauczania; 

4. Książki o treści społeczno-politycznej; 
5. Lektury z literatury popularyzującej wiedzę z różnych dziedzin techniki  

i produkcji.7 
Głównym zadaniem każdej lektury szkolnej jest budzenie potrzeb 

czytelniczych u dzieci i u młodzieży, a także zachęcenie tych młodych czytelników 
do pogłębiania posiadanej już wiedzy. 

 
Infrastruktura czytelnicza w Koninie 
W 1997 roku obchodzono w mieście półwiecze bibliotekarstwa publicznego. 

Konin posiada dość bogatą infrastrukturę i historię czytelniczą. Dawniej, do roku 
1991, w mieście znajdowało się aż 21 placówek bibliotecznych, w których 
znajdowało się ponad 336 tys. woluminów, a placówki te miały 17 643 czytelników, 
którzy wypożyczyli prawie 310 tys. woluminów w ciągu jednego roku. Niestety 

                                                           
7 W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1997, s. 342 
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obecnie wszystkie te dane statystyczne biblioteki miejskiej uległy drastycznemu 
zmniejszeniu. Obecnie podstawą czytelnictwa w mieście jest znajdująca się  
tu Miejska Biblioteka Publiczna  oraz jej liczne filie. Miejska Biblioteka Publiczna 
znajdująca się od niedawna w nowym budynku przy ul. Dworcowej 13 jest 
największą publiczną biblioteką w Koninie.8 

Wypożyczalnia biblioteki gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz 
literaturę piękną dla dorosłych. Obecnie posiada ona ponad 85 800 woluminów. 
Wypożyczalnia Główna w 2012 roku obsłużyła 5 766 czytelników, którym 
wypożyczono 131 864 woluminów. W Czytelni Książki MBP znajduje się 
księgozbiór podręczny liczący ponad 10 000 egzemplarzy, w którego skład 
wchodzą: bibliografie i kompendia informacyjne, encyklopedie ogólne i specjalne, 
słowniki, monografie, podręczniki akademickie z różnych dziedzin wiedzy. 
Udostępnia się tu również książki wydane do 1945 roku (1 436 wydań), grafikę  
i mapy. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie na dzień dzisiejszy posiada 7 Filii. 

Filią MBP, która posiada najliczniejszy księgozbiór i najwięcej czytelników jest 
Filia „Starówka”. Stan księgozbioru biblioteki na koniec 2012 roku wynosił 38 615 
woluminów. Filia ta w 2012 roku obsłużyła 2 432 czytelników, którzy wypożyczyli 
47 348 książek. Drugą z największych filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie 
jest Filia „Siódemka”, której stan księgozbioru na koniec 2012 roku wynosił 25 207 
woluminów. Filia w zeszłym roku miała 1 277 czytelników, którzy wypożyczyli 34 
806 woluminów. Kolejną filią MBP w Koninie jest Filia „Medyk”. Filia ta posiada, 
według danych z końca 2012 roku, 24 986 woluminów. „Medyk” w roku 2012 
obsłużył 1 006 czytelników, którzy wypożyczyli 19 921 woluminów. Następną filią 
Miejskiej Biblioteki Publicznej jest Filia „Chorzeń”. W filii tej znajduje się 20 524 
woluminów. Natomiast Filia Dla Dzieci i Młodzieży posiada 19 630 woluminów 
oraz, co bardzo ważne, z roku na rok przybywa nowych egzemplarzy. Filia 
dziecięca w 2012 roku miała 768 czytelników, którzy wypożyczyli 16 212 
woluminów. Pierwszą w pełni zautomatyzowaną filią Miejskiej Biblioteki w Koninie 
jest Filia „Zamek”. Jest to niezbyt liczebna filia, która posiada księgozbiór w liczbie 
14 368 woluminów, Filia ta w roku 2012 obsłużyła 4 787 czytelników, którym 
udostępniono 370 woluminów. Filią MBP, która posiada najmniejszy księgozbiór 
jest Filia „Jedenastka”, w której znajdują się zaledwie 6 844 woluminy. 
„Jedenastka” posiadała w 2012 roku 322 czytelników, którzy wypożyczyli 3 678 
woluminów. 

Reasumując analizę MBP w Koninie oraz jej filii można zauważyć, iż znajdują 
się w nich 42 551 woluminy dla dzieci i młodzie ży, z których korzysta 861 dzieci  
w wieku od 6 do 12 lat oraz 881 czytelników z grupy wiekowej 13-15 lat. Łącznie 
biblioteki w roku 2012 miały 11 548 czytelników , w tym 6 730 użytkowników filii,  
i wypożyczono z nich 272 737 woluminów , z czego 140 873 woluminy z filii MBP. 
Ponadto wypożyczono 16 580 jednostek zbiorów audiowizualnych oraz 92 
woluminy zbiorów specjalnych czytelni Siedziby Głównej MBP. Wskaźnik 
wypożyczeń w MBP w Koninie w 2012 roku wynosił 350. Według danych biblioteki 
w poprzednim roku miało miejsce 388 wypożyczeń na 100 mieszkańców miasta.9 

Ponadto każda ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
znajdujących się na terenie miasta Konina posiada własną bibliotekę szkolną. 

                                                           
8 Dane uzyskane z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. 
9 Ibidem 
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Dodatkowo w Koninie znajduje się ogólnodostępna biblioteka należąca  
do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zbiory biblioteki wynoszą ponad  
72 tys. woluminów. Ostatnią biblioteką wchodzącą w skład infrastruktury 
czytelniczej w Koninie jest ogólnodostępna Publiczna Biblioteka Pedagogiczna,  
z której usług może skorzystać każdy, bez względu na wiek i wykształcenie.  
W bibliotece tej zgromadzono ponad 91 tysięcy woluminów w głównej siedzibie,  
a także prawie 80 tys. woluminów rozmieszczonych w filiach biblioteki.10 

 
Metodologiczne podstawy bada ń własnych 
Ogólne problemy badawcze danej pracy zostały sprowadzone do pytań: 
1. Jaka jest skala i zakres czytelnictwa dzieci w w arunkach miasta 

Konina? 
2. Jaka jest skala i zakres czytelnictwa młodzie ży w warunkach miasta 

Konina? 
Z racji dużej ogólności powyższych problemów badawczych zostały określone 

również problemy szczegółowe, a mianowicie: 
1. Jaki jest poziom infrastruktury czytelniczej w Koninie? 
2. Jakie są zasoby czytelnicze w Koninie? 
3. Ilu czytelników mają biblioteki w Koninie? 
4. Jakie są zasoby bibliotek domowych dzieci i młodzieży? 
5. Jakie pozycje literaturowe przeczytały dzieci i młodzież w latach 2011-

2012? 
6. Jakie czasopisma przeczytały dzieci i młodzież w latach 2011-2012? 
7. Skąd dzieci i młodzież otrzymują książki? 
8. Jaki rodzaj pozycji literaturowych preferują dzieci i młodzież? 
9. Jaki wpływ na dalsze czytelnictwo ma czytanie dziecku przez rodziców? 
Zmiennymi niezależnymi niniejszej pracy są: program kształcenia szkolnego 

dzieci i młodzieży w zakresie języka polskiego, a także zasoby czytelnicze, które 
dostępne są w mieście Koninie. Natomiast zmienną zależną pracy jest poziom,  
na którym utrzymuje się czytelnictwo dzieci i młodzieży w Koninie. 

Wskaźnikami zmiennej niezależnej w danej pracy są: liczba godzin nauczania, 
kanon lektur, wykształcenie nauczyciela, warunki lokalowe, środki dydaktyczne.  
Z kolei wskaźnikami zmiennej zależnej niniejszej pracy są: liczba wypożyczonych 
książek, liczba książek w domu, tytuły przeczytanych książek, tytuły przeczytanych 
czasopism, sposoby nabywania książek. 

Metody badań, które zostały wykorzystane w niniejszej pracy to: 
- metoda indywidualnych przypadków; 
- analiza dokumentów; 
- sondaż diagnostyczny. 
Techniki badań, które zostały wykorzystane w pracy to: 
- badania ankietowe; 
- rozmowa i wywiad; 
- badanie dokumentów; 
- analiza treści; 
- obserwacja skategoryzowana; 
- obserwacja anegdotyczna. 

                                                           
10 Dane uzyskane z biuletynu informacyjnego miasta Konina. 
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Badania ankietowe w szkole podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków 

oraz w szkole gimnazjalnej nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie zostały 
przeprowadzone w lutym 2013 roku podczas godzin wychowawczych, przy 
obecności ankietera, który nadzorował przebieg badań. Próba, która została 
poddana badaniu wynosiła 103 uczniów danych szkoły w wieku 10-13 lat oraz  
107 uczniów w wieku 13-16 lat. 

 
Czytelnictwo dzieci i młodzie ży w świetle bada ń 
Czytelnictwo na tle innych form spędzania czasu wolnego 
Obecnie zmieniła się istotnie struktura sposobów spędzania czasu wolnego 

przez dzieci w stosunku do poprzednich dekad. Dzieci szkolne pobierają  
z otoczenia o wiele więcej negatywnych dla ich zdrowia i rozwoju bodźców, czego 
główną przyczyną jest wszechobecna technika, media oraz coraz szybszy tryb 
życia. Przeprowadzone badania wykazały, iż wśród chłopców czytanie książek 
znajduje się dopiero na 8 miejscu listy sposobów spędzania wolnego czasu,  
a czytanie czasopism na miejscu jedenastym. Najpopularniejszym sposobem 
spędzania przez nich wolnego czasu jest granie w gry komputerowe. Takiej 
odpowiedzi udzieliło 35 chłopców, czyli aż 81% uczestników badania płci męskiej 
ze szkoły podstawowej. Niewiele mniej osób wskazało oglądanie TV – 33 osoby,  
to jest 77% ogółu. Na trzecim miejscy znajduje się uprawianie sportu  
(75% wszystkich chłopców). Czytelnictwo książek natomiast wskazało 17 osób,  
co daje 40% ogółu, a czytelnictwo czasopism jedynie 8 osób, czyli 19% wszystkich 
chłopców. 

Sytuacja czytelnictwa o wiele lepiej wygląda w przypadku dziewczynek, które 
czytelnictwo (na równi z robieniem zakupów) umieściły na pozycji czwartej. 
Najwięcej dziewcząt ogląda TV – 30 osób, czyli 72% ogólnej liczby. Drugie miejsce 
zajęło uprawianie sportu – dzięki odpowiedzi 29 dziewcząt (69%). Na drugim 
miejscu w tej grupie badanych znajduje się uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne. 
Takiej odpowiedzi udzieliło 26 dziewcząt, to jest 62% ogółu. Czytanie książek oraz 
robienie zakupów deklaruje 25 osób (60% badanych), a czytanie czasopism 
zaledwie dwie osoby mniej, czyli 55 ogólnej liczby dziewcząt. Na ostatnich 
miejscach zarówno u badanych chłopców, jak i u dziewcząt znajduje się 
harcerstwo oraz uczęszczanie na zajęcia w Konińskim Domu Kultury. 

 
Rysunek nr 1: Sposób spędzania wolnego czasu przez dziewczęta w szkole 

podst./The manner of spending free time by girls in primary school. 
 

 
Źródło:  opracowanie własne. 
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Rysunek nr 2: Sposób spędzania wolnego czasu przez chłopców w szkole podst./ 

The manner of spending free time by boys in primary school. 
 

Źródło : opracowanie własne. 
 
Jak wynika z badań, czytanie książek i czasopism u chłopców w wieku 

gimnazjalnym znajduje się dopiero na dziewiątym miejscu, natomiast u dziewcząt 
na miejscu ósmym, a czytanie czasopism aż na miejscu dziesiątym. Na pierwszym 
miejscu spośród podanej w badaniu listy sposobów spędzania wolnego czasu  
u dziewcząt zajmuje przeglądanie stron internetowych, co wskazało 96% 
badanych, czyli 64 osoby. 

 
Rysunek nr 3: Sposób spędzania wolnego czasu przez chłopców w gimnazjum/ 

The manner of spending free time by boys in junior high school. 
 

 
Źródło : opracowanie własne. 
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Rysunek nr 4: Sposób spędzania wolnego czasu przez dziewczęta w gimnazjum/ 

The manner of spending free time by girls in junior high school. 
 

 
Źródło:  opracowanie własne. 
 
Na drugim miejscu mieści się oglądanie programów telewizyjnych oraz 

spacerowanie z rówieśnikami, co wynika z odpowiedzi 48 osób (73%). Trzecie 
miejsce, dzięki odpowiedzi 71% badanych dziewcząt, zajmuje robienie zakupów 
(47 osób). Pierwsze miejsce w sposobie spędzania czasu wolnego u chłopców, 
podobnie jak u dziewcząt zajmuje przeglądanie stron internetowych, co wskazało 
95% badanych chłopców, czyli 40 osób. Natomiast drugie miejsce zajęło granie  
w gry komputerowe, według opinii 83% badanych (35 osób). Trzecia pozycja  
to oglądanie programów telewizyjnych, jak odpowiedziało 31 osób, czyli 73% ogółu 
badanych chłopców. Na ostatniej pozycji zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt 
jest harcerstwo. 

 
Uwarunkowania czytelnictwa ksi ążek wśród dzieci i młodzie ży 
Według badań zdecydowana większość dzieci czyta książki, mimo wielu 

innych obowiązków, którym muszą sprostać, takim jak zajęcia pozalekcyjne, 
odrabianie prac domowych czy pomoc rodzicom. Wiele dzieci, mimo częstego 
braku czasu, szuka kontaktu z książką. Jako motywator do czytania książek 
większość badanych podaje chęć zdobywania wiedzy , gdyż odpowiedź taką 
podało 27% badanych dzieci. Na drugim miejscu plasuje się chęć przeniesienia 
się do innego świata  (20%). Młody czytelnik, który uczy się żyć, często jest 
zawiedziony monotonią otaczającej go przestrzeni, dlatego decyduje się sięgnąć 
po książkę, która pozwoli mu zaspokoić ciekawość świata oraz pobudzić 
wyobraźnię. Z kolei na trzecim miejscu umieszczona została przez badanych 
odpowiedź, iż książki dostarczają tym młodym czytelnikom wielu emocji. 
Niedoświadczeni czytelnicy dzięki książką oraz perypetiom bohaterów mogą uczyć 
się pozytywnego przeżywania nowych emocji. Najmniej dzieci przyznaje, iż czyta 
książki jedynie dlatego, że czują przymus ze strony innych ludzi. Takiej odpowiedzi 
udzieliły tylko 4 osoby. Zdecydowana większość dzieci w wieku szklonym posiada 
bogatą biblioteczkę domową. 60% badanych deklaruje, iż posiada w domu ponad 
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30 książek, a zaledwie 10% twierdzi, że nie ma w domu ani jednej książki. W obu 
pytaniach odpowiedzi dziewcząt plasują się tak samo jak odpowiedzi chłopców,  
co wykazuje brak wyraźnych różnic u dzieci w tym wieku w kwestii uwarunkowania 
czytelnictwa. 

Badania wykazały, iż najczęstszym powodem sięgania po książkę przez 
młodzież, podobnie jak u dzieci, jest chęć przeniesienia si ę do innego świata , 
który jest kreowany przez autora. Odpowiedzi takiej udzieliło 31% badanych, czyli 
40 osób. Drugą z najpopularniejszych odpowiedzi u dziewcząt była chęć 
dostarczenia  sobie nowych emocji , na co wskazało 22% osób badanych. 
Podczas czytania młode dziewczęta wczuwają się w sytuacje bohaterów, którzy 
odbywają ciekawe przygody czy przeżywają romantyczną miłość, co pozwala  
im utożsamiać się z nimi, współczuć im i marzyć. Aż 20% badanych dziewcząt 
traktuje czytanie książek jako sposób zapełnienia wolnego czasu , a 13% 
motywuje miłość zarówno do książek, jak i do samego czytania. Jedna z dziewcząt 
napisała, iż czyta książki, aby móc lepiej rozumieć innych ludzi, ich decyzje  
i problemy. Z kolei drugim najczęstszym powodem czytania książek przez 
chłopców jest chęć zapełnienia czasu wolnego. Takiej odpowiedzi udzieliło  
24% badanych. Na trzeciej pozycji znalazła się chęć poszerzenia wiedzy, według 
opinii 14% chłopców. Łącząc odpowiedzi chłopców oraz dziewcząt można 
zauważyć, iż ogólnie na drugim miejscu motywacji czytania książek znajduje się 
chęć zapełnienia sobie czasu wolnego, według 22% badanych uczniów 
gimnazjum, a na miejscu trzecim poszerzenie wiedzy, jak odpowiedziało  
12% badanych. 

 
Miejsce lektury szkolnej w czytelnictwie ksi ążek wśród dzieci i młodzie ży 
Lektura szkolna jest często pierwszą, poza bajkami czytanymi w dzieciństwie 

przez rodziców, książką, z którą ma kontakt dziecko. Jeśli lektury są niewłaściwie 
dobrane lub nieodpowiednio omawiane przez nauczyciela, często zniechęca  
to dzieci do książek w przyszłym życiu. Z powodu braku negatywnych doświadczeń 
z przeszłości, wszystkie dzieci z klas 4 szkoły podstawowej, w których prowadzone 
zostały badania przeczytały komplet lektur zadanych przez nauczyciela.  
W wyższych klasach sytuacja wygląda coraz mniej korzystnie. Z ogółu badanych 
61% deklaruje przeczytanie wszystkich lektur obowiązkowych. Na szczęście 
zaledwie 2% nie przeczytało żadnej z nich. Pozwala to mieć nadzieję  
na przyszłość, iż jeśli nastawienie tych dzieci nie ulegnie zmianie, to będą one 
czytać książki, również te nieobowiązkowe. Z przeprowadzonych przez badacza 
rozmów z uczniami wynika, iż głównym powodem nieczytania lektur 
obowiązkowych jest negatywne podejście nauczyciela, który po pierwsze daje 
uczniom zbyt mało czasu na czytanie, po drugie nie motywuje ich do czytania 
żadnych książek, a po trzecie omawia lektury w sposób nieciekawy i mało 
zachęcający. Dlatego z każdą zadaną do przeczytania lekturą zmniejsza się liczba 
osób czytających. Z kolei osoby, które deklarują przeczytanie wszystkich książek 
również uważają, iż sposób ich omawiania nie jest zbyt interesujący, a lektury  
w większości przypadków czytają z powodu chęci otrzymania dobrej oceny  
z języka polskiego, a nie z powodu zaciekawiania czy pasji, w przeciwieństwie  
do motywatorów czytania innych książek poza lekturami obowiązkowymi. 

Jako ulubione lektury szkolne większość osób badanych podaje: 
- Dzieci z Bullerbyn, Astrid Lindgren (62% badanych); 
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- Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa, C. S. Lewis  

(60% badanych); 
- Akademia Pana Kleksa, Jan Brzechwa (40% badanych); 
- Pinokio, Carolo Collodi; 
- Koziołek Matołek, Kornel Makuszyński; 
- O psie, który jeździł koleją, Roman Pisarski; 
- Ten obcy, Irena Jurgielewiczowa. 
Ulubione lektury wskazane przez dzieci ukazują, jaki typ książek jest dla nich 

interesujący. Z całego kanonu lektur, jako ulubione wybierają książki o przyjaźni, 
wielkich przygodach oraz rozmaitych perypetiach. Są to książki, w których mogą 
odnaleźć samych siebie, wczuć się w emocje bohaterów, przenieść się do świata 
opisanego przez autora i przeżywać wspólnie z ulubionymi bohaterami niezwykłe 
historie, co pobudza ich niezmierzoną wyobraźnię. 

Wiele osób uważa, iż brak zainteresowania młodzieży czytaniem 
spowodowany jest nieodpowiednim doborem lektur obowiązkowych z zakresu 
języka polskiego. Jedynie 7% badanej młodzieży zadeklarowało, iż czytanie 
obowiązkowych lektur dostarcza im nowej wiedzy i czytają je chętnie. Ponad 33% 
badanych przyznaje, iż nie czyta lektur, ponieważ są zbyt długie, a czytanie ich 
uznaje za stratę czasu, dlatego wybierają streszczenia i gotowe opracowania lub 
oglądają filmy. Prawie 30% odpowiedziała, iż czyta lektury, lecz robi to pod 
przymusem. Wiele osób poddanych badaniu, oprócz przygotowanych przez 
ankietera odpowiedzi dodawało, iż uważa kanon obowiązkowych lektur szkolnych 
za źle dobrany, a lektury w nim zawarte w większości są zbyt trudne  
do zrozumienia i nie poruszają tematów, które interesowałyby młodego odbiorcę. 
Tylko 19% młodzieży zadeklarowało, iż przeczytało wszystkie lektury 
obowiązkowe. Niespełna połowa pytanych (43%) odpowiedziała, iż przeczytali 
zdecydowaną większość lektur, a 30% stwierdziło, iż przeczytali mniej niż połowę. 
Tylko 7% badanych nie przeczytało żadnej z zadanych lektur obowiązkowych. 
Lekcje języka polskiego powinny być przyjemnym i ciekawym spotkaniem  
i literaturą, a nie pospiesznym kursem, mającym przygotować do egzaminów. 
Według Ewy Horwath winę za taki stan rzeczy ponosi podstawa programowa oraz 
nieodpowiednie podejście nauczyciela do omawianych pozycje. Współczesna 
młodzież jest zafascynowana światem przygody przedstawianym w książkach, 
który to pobudza ich wyobraźnię. Wielu młodych ludzi czyta bardzo dużo książek  
z zakresu fantasy. Ministerstwo, chcąc sprostać wymaganiom tych młodych 
czytelników, wprowadziło również takie pozycje do kanonu lektur. Jednak 
nieodpowiednie omawianie tych lektur przez nauczyciela może przynieść skutek 
odwrotny od oczekiwanego i jeszcze bardziej zniechęcić młodzież do czytania, 
nawet tych lektur, które mieszczą się w zakresie ich zainteresowań. 

 
Skala czytelnictwa czasopism w śród dzieci i młodzie ży 
Przeprowadzone badania wykazały, iż im starsze są dzieci, tym chętniej 

sięgają po rozmaite czasopisma. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest 
zapewne zdobywanie nowych wiedzy, umiejętności oraz hobby, w czym pomocne 
stają się specjalistyczne czasopisma. Drugim możliwym powodem jest coraz 
większa świadomość z korzyści, jakie może przynosić czytanie czasopism. Aż 71% 
przebadanych dzieci deklaruje, iż w ciągu ostatniego roku przeczytało choć jedno 
czasopismo. Uczniowie szkoły podstawowej podawali liczne powody, dla których 
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czytają czasopisma. Jako najczęstszy powód wśród dziewcząt wymieniane były 
ciekawe artykuły , które są w nich zawarte (wg odpowiedzi 32% uczestniczek 
badania). Drugą z najpopularniejszych odpowiedzi dziewcząt było pod ążanie  
za obecn ą mod ą (19%). Z kolei na trzecim miejscu plasuje się zdobywanie 
nowych informacji (16%). Natomiast najczęstszymi motywatorami czytania 
czasopism podanymi przez chłopców było poszerzenie własnych zainteresowa ń 
oraz, podobnie jak w przypadku dziewcząt, interesuj ące artykuły . Odpowiedzi 
takich udzieliło 28% chłopców, którzy wzięli udział w badaniu. Na drugim miejscu  
u chłopców, wg opinii 25% osób, znalazły się kolorowe ilustracje , które znajdują 
się w czasopismach, po które sięgają. 

 
Rysunek nr 5: Motywacja dzieci do czytania czasopism./The motivation of child for 

reading magazine. 
 

 
Źródło:  opracowanie własne. 
 
Jeśli chodzi o dzieci, które zadeklarowały iż nie czytają czasopism,  

to podobnie jak w przypadku czytelnictwa książek, głównym powodem, dla którego 
nie sięgają po czasopisma jest brak czasu . Takiej odpowiedzi udzieliło 47% osób, 
które zadeklarowało, iż nie czyta czasopism. Jako drugi powód podawana była 
zbyt wygórowana cena , która uniemożliwia dzieciom, a nawet ich rodzicom, 
nabywanie czasopism. Podobnie jak przy analizie czytelnictwa książek wśród 
dzieci zauważyć można, iż chcą one czytać zarówno książki, jak i czasopisma, lecz 
jest to często uniemożliwione z przyczyn, na które oni sami nie mają niestety 
wpływu z powodu niezwykle młodego wieku. 

Przeprowadzone badania wykazały, iż sprawa czytania czasopism ma się 
zdecydowanie lepiej niż czytanie książek wśród młodzieży. Aż 83% badanych 
zadeklarowało, iż przeczytało czasopismo w ciągu ostatniego roku. Przyczyny tego 
zjawiska mogą być różne. Z rozmów z uczniami wynika, iż główną tego przyczyną 
jest lepsza dostępność czasopism i ciekawsze ich treści, a także większa 
aktualność. Podawane przez uczniów przyczyny sięgania po czasopismo są różne. 
Najwięcej osób twierdzi, iż czyta czasopisma z powodu zawartych w nich 
ciekawych artykułów. Odpowiedź tą wybrało 36% badanych uczniów. Drugą  
z najpopularniejszych odpowiedzi jest chęć zdobywania nowych informacji (18% 
ogółu odpowiedzi). Równie popularnym motywatorem czytania czasopism jest 
hobby, które uczniowie mogą pogłębiać dzięki lekturze czasopism (również 18% 
badanych podało taką odpowiedź). Z kolei niespełna 15% badanych stwierdziło,  
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iż czyta czasopisma nie ze względu na ich treści, lecz z powodu zawartych w nich 
kolorowych ilustracji. Z kolei, podobnie jak przy czytaniu książek, najczęściej 
podawaną barierą w czytaniu jest brak czasu, według odpowiedzi 55% badanych. 
Drugą z najpopularniejszych odpowiedzi jest brak interesujących artykułów 
zawartych w czasopismach. Tak odpowiedziało 29% badanych. Trzecią  
w kolejności odpowiedzią jest zbyt wysoka cena czasopisma, która uniemożliwia 
jego zakup i czytanie (10% osób). 

 
Zakres czytelnictwa ksi ążek wśród dzieci i młodzie ży 
Dzieci, jako najmłodsi i najmniej doświadczeni odbiorcy literatury są z jednej 

strony najłatwiejszym do zmanipulowania czytelnikiem, a z drugiej strony 
najtrudniej jest ich zadowolić w taki sposób, aby pokochały książki i czytanie. 
Pozycje literaturowe przeznaczone dla dzieci ze szkoły podstawowej muszą 
wychodzić naprzeciw ich licznym i zróżnicowanym oczekiwaniom. Niemalże 
połowa badanych dzieci zarówno dziewczynek, jak i chłopców, czyli aż 45%, jako 
ulubiony gatunek czytanych przez siebie książek wskazała ksi ążki przygodowe . 
To właśnie w tego typu pozycjach najlepiej się odnajdują, są zainteresowane ich 
treścią oraz perypetiami bohaterów. Często się z nimi utożsamiają, wyobrażają 
sobie siebie samych biorących udział w tych niezwykłych i ciekawych historiach. 
Drugim gatunkiem wybieranym przez dzieci są książki fantasy , wg odpowiedzi 
21% dzieci biorących udział w badaniu. Gatunek ten przenosi dzieci  
do niezwykłego nierealnego świata, pozwala dostać się do innej przestani, która 
całkowicie różni się od tego, co otacza je na co dzień. Z kolei trzecim gatunkiem  
są książki sensacyjno-kryminalne  (14% dzieci), w których młody czytelnik wraz  
z bohaterami rozwiązuje niezwykłe tajemnice i zagadki, wyrusza w pościgi  
za złoczyńcami i pomaga w walce o dobro na świecie. 

Dziewczynki ze szkoły podstawowej, które wzięły udział w badaniu wymieniły 
zaledwie 32 tytuły książek, które przeczytały w ciągu ostatniego roku. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się takie pozycje jak: 

- cykl Opowieści z Narnii C. S. Lewisa. Powieści te przeczytało  
12 dziewcząt; 

- saga Zmierzch Stephenie Meyer: 11 osób; 
- seria Harry Potter autorstwa J. K. Rowling: 10 dziewcząt; 
- Charlie i fabryka czekolady napisana przez Roalda Dahla: 7 dziewczynek; 
- Pinokio Carlo Collodi – 5 osób. 
Z kolei chłopcy ze szkoły podstawowej, którzy wzięli udział w badaniu 

wymienili 32 tytuły dzieł, które przeczytali w ciągu ostatniego roku. Książki 
przeczytane przez najwięcej chłopców to: 

- Pinokio, której to książki autorem jest Carlo Collodi: 12 chłopców; 
- Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren: 10 chłopców; 
- Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy – 9 osób; 
- seria Harry Potter J. K. Rowling: 9 osób; 
- Opowieści z Narnii C. S. Lewis: 7 osób; 
- O psie, który jeździł koleją Romana Pisarskiego przeczytało 6 chłopców. 
Współczesna młodzież posiada bardziej dojrzałe zainteresowania czytelnicze 

niż młodzi ludzie w poprzednich dekadach. Wybierane przez nich pozycje często 
poruszają poważniejsze treści oraz nakłaniają do refleksji. Przeważnie  
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są to książki, które pomagają im oderwać się od rzeczywistości, odpocząć, 
pobudzić ich ciekawość i wyobraźnię. 

 
Rysunek nr 6: Zainteresowanie gatunkami książek przez dziewczęta./The interest  

of girls in different sorts of books. 

 
Źródło:  opracowanie własne. 
 
Badania wykazały, iż dziewczęta najczęściej sięgają po książki przygodowe. 

Taką odpowiedź podało 30 z nich, co oznacza, że 27% badanych czyta książki 
przygodowe. Drugim z najpopularniejszych gatunków książek czytanych przez 
młode dziewczyny są książki fantasy, wybrane przez 18 osób, co stanowi 17% 
ogółu. Coraz większe jest również zainteresowanie książkami sensacyjno-
kryminalnymi. Czytanie tego typu książek deklaruje 17 dziewcząt, czyli 16% 
badanych dziewcząt. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszą się wśród tej 
grupy badanych książki obyczajowe, które czyta 14 osób, co stanowi 13%. 

Dziewczęta wymieniły ponad 80 różnych tytułów książek, które przeczytały  
w ciągu ostatniego roku. Najwięcej osób przeczytało książki takie jak: 

- seria Harry Potter autorstwa J. K. Rowling: 32 osób; 
- saga Zmierzch autorstwa Stephenie Meyer: 8 dziewczyn; 
- cykl Opowieści z Narnii C. S. Lewisa: 7 dziewcząt; 
- Czarna owca autorstwa Iwony Sobolewskiej: 6 dziewczyn; 
- My, dzieci z dworca ZOO autorstwa Kai Herman i Horsta Riecka:  

5 dziewcząt; 
- Pamiętnik Narkomanki Barbary Rosiak, wymieniona przez 4 osoby. 
Z kolei chłopcy, jako najczęściej czytany przez nich gatunek książek wskazali 

literaturę fantasy (według odpowiedzi 28%), na drugim miejscu umieścili powieści 
przygodowe (22%), a na trzecim miejscu książki sensacyjno-kryminalne (15%). 
Również 15% badanych deklaruje, iż żadnych książek nie czyta chętnie. 

Badani chłopcy w wieku gimnazjalnym, w przeciwieństwie do dziewcząt, 
wymienili zaledwie 16 pozycji literaturowych. Największą popularnością, podobnie 
jak u płci przeciwnej cieszyła się seria Harry Potter autorstwa J. K. Rowling. 
Przeczytanie tej serii deklaruje 7 osób, czyli 14%. Drugą najbardziej wziętą książką 
wśród badanych chłopców była saga Igrzyska śmierci Suzanne Collins, którą 
przeczytało 5 osób (12%). 

Inne wymienione przez chłopców książki, które przeczytali w ciągu ostatniego 
roku, to: Opowieści z Narnii C. S. Lewis, Dwa lata wakacji Juliusz Verne, Video girl 
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Masakazu Katsura, Stary człowiek i morze Ernest Hemingway, Bionicle: kres 
podróży Grega Farshteya, kryminały Agathy Christie, kryminały Joanny 
Chmielewskiej, biografie piłkarskie, Dr House Henry’ego Jacoby’ego, Leo Messi, 
chłopiec, który zawsze się spóźniał, a dziś jest pierwszy Faccio Leonardo, saga 
Zmierzch Stephenie Meyer, saga Miecz prawdy Terry Goodkind, Gra Endera O. S. 
Carda, Mroczna połowa Stephena Kinga. Chłopcy zdecydowanie najczęściej 
wybierają książki fantasy oraz kryminalne. Preferują pozycje trzymające  
w napięciu, pobudzające wyobraźnię, a także motywujące do konstruktywnego 
myślenia. 

 
Zakres czytelnictwa czasopism w śród dzieci i młodzie ży 
Oferta wydawcza współczesnych czasopism dla dzieci jest niezwykle bogata 

oraz urozmaicona. Wydawnictwa prześcigają się w coraz to nowszych, lepszych  
i ciekawszych tytułach, które przyciągną młodych czytelników. Mimo tak bogatej 
oferty przeznaczonej specjalnie dla dzieci, one często wybierają te przeznaczone 
dla osób starszych, niejednokrotnie zawierające treści, do których nie powinny  
w tak młodym wieku mieć dostępu. Dzieci w wieku szkolnym, nie posiadające 
znaczących oszczędności czy też własnych pieniędzy, na szczęście najczęściej 
otrzymują czasopisma od osób starszych, które to osoby powinny czuć się 
odpowiedzialne za czytanie przez dzieci treści dla nich niedozwolonych  
i nieodpowiednich. Najwięcej dziewcząt, które zostały poddane badaniu, wybiera 
czasopisma przyrodnicze (21% ogółu dziewcząt biorących udział w badaniu). Na 
drugim miejscu plasują się czasopisma sportowe (18%), a na trzecim miejscu 
czasopisma o tematyce przeznaczonej dla dzieci (16% ogółu badanych 
dziewcząt). Najmniej dziewczynek (zaledwie jedna osoba) czyta czasopisma 
informatyczne. Z kolei najwięcej chłopców (aż 48% ogółu badanych osób tej płci) 
czyta czasopisma o tematyce sportowej. Na drugim miejscu w tej grupie znajdują 
się czasopisma przyrodnicze (15% badanych), a na trzecim miejscu te o tematyce 
przeznaczonej dla dzieci (11% wszystkich chłopców). Natomiast najmniej chłopców 
sięga po czasopisma o kulturze (zaledwie 5% wszystkich chłopców). 

Analizując konkretne wybory młodych czytelniczek w zakresie czasopism 
można zauważyć, iż największym zainteresowaniem cieszą się takie tytuły jak: 
Bravo: 19 osób, Bravo Girl: 16 osób, Winx Club: 13 osób, Victor Junior: 12 osób, 
Bravo Sport: 12 osób, National Geographic: 9 osób, Disney: 8 osób, Kropla:  
7 osób, Popcorn: 5 osób, Świat Wiedzy, XXI wiek, Party, Viva. 

Z przekroju czytanych przez dziewczynki czasopism wynika, iż w większości 
wybierają one pozycje o zróżnicowanej tematyce, przeznaczone głównie dla 
młodzieży, a także czasopisma o modzie, urodzie, plotkarskie oraz dotyczące 
filmów animowanych i przyrody. 

Natomiast chłopcy w ciągu ostatniego roku przeczytali takie czasopisma jak: 
Bravo Sport: 18 osób, Młody Technik: 14 osób, Victor Junior: 11 osób, Kaczor 
Donald: 10 osób, National Geographic: 9 osób, Science Fiction: 7 osób, Kosmos:  
5 osób, Zielone Brygady, XXI wiek, Młody Zawodowiec, Świat Młodych. Z analizy 
czasopisma wybierane przez chłopców w wieku szkolnym jasno wynika, iż czytają 
oni tytuły bardziej dojrzałe niż dziewczynki. 

Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach mają do dyspozycji niezwykle bogatą 
ofertę czasopism skierowanych do ich grupy wiekowej. Niestety, dość często 
zdarza się, iż nie korzystają z tego przywileju i podobnie jak dzieci, wybierają inne 
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pozycje z kanonu czasopism dostępnych na rynku, które nie są dostosowane  
do młodego wieku czytelnika. 

Najwięcej dziewcząt (42%) wybiera czasopisma skierowane do młodzieży.  
Na drugim miejscu plasują się czasopisma dotyczące mody i urody (19%). Trzecią 
pozycję zajęły czasopisma popularnonaukowe, które wybrało 15% badanych 
dziewcząt. Z kolei najwięcej chłopców wskazało na czasopisma popularnonaukowe 
(29%). Nie mniej osób wybrało czasopisma sportowe – również 29% chłopców 
poddanych badaniu. Natomiast 17% czyta czasopisma poświęcone informatyce  
i nowoczesnej technologii. 

Przyglądając się wyborom czytelniczym wśród czasopism u dziewcząt  
w wieku gimnazjalnym można zauważyć, iż najczęściej sięgają one po czasopisma 
takie jak: Bravo – 12 dziewcząt, Popcorn – 9 dziewcząt, Glamour – 8 dziewcząt, 
Cosmopolitan – 7 osób, ELLE – 4 dziewczęta, Cogito – 4 osoby, Świat Wiedzy –  
3 osoby. 

Chłopcy natomiast przeczytali w ciągu ostatniego roku takie czasopisma jak: 
Bravo Sport – 28 osób, Świat Nauki – 18 osób, Piłka Nożna – 16 osób, Młody 
Technik – 15 osób, Komputer Świat – 15 osób, Just Kick It – 14 osób, Kosmos – 
12 osób, Świat Techniki – 11 osób, Przegląd sportowy – 10 osób. 

Z przekroju przeczytanych przez młodzież czasopism wynika,  
iż niejednokrotnie sięga ona po czasopisma przeznaczone dla starszych 
odbiorców, poruszające takie tematy jak erotyka, co może powodować ich 
przyspieszony rozwój w niekorzystnych kierunkach. Jest to niepokojące zjawisko, 
które świadczyć może o zbyt łatwym dostępie młodych ludzi o treści dla nich 
nieodpowiednich. Jednak w większości przypadków młodzież sięga  
po czasopisma, które zawierają ciekawe artykuły na tematy mieszczące się  
w obszarze ich zainteresowań, takie jak sport, moda, informatyka, życie sławnych 
ludzi. Czasopisma są tym źródłem zdobywania nowych informacji, które jest dużo 
bardziej dostępne, tańsze oraz bardziej aktualne niż książki. 

Przeprowadzone badania wykazują, iż nie do końca zgodne z prawdą jest 
stwierdzenie mówiące o tym, iż młodzież i dzieci nie są zainteresowane czytaniem 
książek i czasopism. Czytelnictwo nadal zajmuje istotne miejsce w życiu większość 
nastolatków i młodszych uczniów, którzy wzięli udział w badaniu. 

 
Podsumowanie 
Celem przeprowadzonych badań było przede wszystkim poznanie i ukazanie 

zakresu oraz skali czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w warunkach miasta 
powiatowego, jakim jest Konin. Cel ten udało się zrealizować dzięki badaniom 
ankietowym przeprowadzonym w dwóch konińskich szkołach. 

Zgodnie z założeniami, skala czytelnictwa dzieci i młodzieży w Koninie  
ma tendencję zniżkową. Im starsze są dzieci, tym w większości przypadków 
zmniejsza się liczba przeczytanych przez nie książek. Wyjątkiem są osoby, które 
czytają dużo pozycji literaturowych. W klasie VI szkoły podstawowej oraz  
w III klasie gimnazjum można wyraźnie podzielić uczniów na osoby czytające 
książki oraz czasopisma w znacznej ilości i na osoby nie czytające wcale. 

Tematyka dotycząca czytelnictwa młodych ludzi wciąż wymaga nowych, 
uaktualnianych badań. Dziecko powinno kojarzyć czytanie książek czy czasopism 
z przyjemnością i odpoczynkiem, a nie z przymusem. Powinno również mieć 
możliwość wyboru pozycji literaturowych, które będzie czytać. Dotyczy to także 
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kanonu lektur. Należy uświadamiać rodziców i nauczycieli, jak istotna jest ich rola 
w przyszłym czytaniu dzieci i młodzieży. Jeśli będą skutecznie zachęcać dzieci  
i młodzież do czytania, to uzyskana w badaniach suma 30% osób nieczytających 
będzie się systematycznie zmniejszać, co oznaczać będzie niezmierny sukces 
wychowawczy. Dziecko powinno znać wartość literatury, zwłaszcza tej klasycznej, 
dbać o dorobek kulturowy kraju i świata. Równie ważne jest, aby zmniejszyć liczbę 
osób, które czytają z powodu przymusu innych ludzi, czyli aby przymus ten 
zamienić na pozytywną i skuteczną zachętę. Należy jak najlepiej i najczęściej 
ukazywać niezliczone korzyści, które płyną z czytania. Mimo iż badania objęły tylko 
niewielką grupę, uzyskane wyniki są odzwierciedleniem sytuacji w całym kraju. 
Książka nie cieszy się już dużym zainteresowaniem. Dzieci i młodzież wolą 
oglądać i słuchać zamiast czytać książki lub czasopisma. 

 
Streszczenie 
Czytelnictwo dzieci i młodzieży to często zaniedbywana gałąź edukacji. 

Nauczyciele i rodzice nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest, aby wykształcić  
w młodych ludziach nawyk czytania. Pierwsza część niniejszego artykułu opisuje 
najważniejsze pojęcia związane z tematyką czytelnictwa. Druga część ukazuje 
infrastrukturę czytelniczą w Koninie, natomiast trzecia część przedstawia 
metodologiczne podstawy badań wykorzystanych przez badaczy. Ostatnia część 
to opis wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów szkoły podstawowej  
i gimnazjalnej. 

 
Summary 
Reading among children and adolescents is often neglected area  

of education. Teachers and parents do not realize, how important it is to develop 
reading habits in young people. The first section of this article describes the key 
concepts related to the topic of reading. The second chapter presents the structure 
of the readership in Konin, and the third part shows the methodological bases  
of research used by the researcher. The last chapter is a description of the results 
of the survey conducted among primary school pupils and secondary school 
students. 
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Jadwiga MI ĘKINA-PINDUR 
Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej 
 

W KRĘGU DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH „POWIE ŚCI PEDAGOGICZNYCH” 
DLA DORASTAJ ĄCYCH DZIEWCZĄT 

 
 
Początki literatury dla dzieci i młodzieży, czyli utworów pisanych intencjonalnie 

dla młodego czytelnika sięgają – jak wiadomo – w Europie Zachodniej XVII wieku, 
a w Polsce – wieku XVIII, przy czym rozwój literatury oryginalnej nastąpił dopiero 
wieku XIX, gdy rodzima twórczość stopniowo wypierała przekłady (zwłaszcza  
z języka francuskiego). Literatura ta, z wpisanym w ich strukturę literacką 
„dziecięco-młodzieżowym” adresem czytelniczym, posiada swoistą poetykę, 
odrębne gatunki literackie i własny obieg czytelniczy.1 Traktuje się ją obecnie jako 
obszar autonomicznych badań, niezależnie od literatury dla dorosłych. Swoistość 
literacka opisywanej literatury polega m.in. na tym, że łączy w sobie funkcje 
edukacyjne (wychowawcze) z odpowiednim nacechowaniem artystycznym. 

 
„Powie ść pedagogiczna” El żbiety z Krasi ńskich Jaraczewskiej 
Dziś na próżno można by szukać w opracowaniach historycznoliterackich czy 

też w podręcznikach historii wychowania Elżbiety z Krasińskich Jaraczewskiej 
(1791-1832), autorki powieści pedagogicznej pt. Zofia i Emilia (1827).2 Dawniej 
pamiętano o niej,3 później zapomniano zupełnie, a brak informacji na temat jej 
koncepcji pedagogicznej dotyczącej edukacji i wychowania młodych panien oraz 
dyskursu z Jeanem Jacquesem Rousseau i Johnem Lockiem spowodował lukę, 
jaka istnieje w historii wychowania w związku z kwestią kształcenia dziewcząt  
w XIX wieku.4 W ostatnich kilku latach zdaje się odżywać zainteresowanie 
Jaraczewską, o czym świadczy ukazanie się w 2008 r. monografii pisarki.5 Jej 
autorka, Anastazja Śniechowska-Karpińska gruntownie i wyczerpująco analizuje 
zarówno walory literackie utworów Jaraczewskiej, jak i jej związki z europejską 
myślą pedagogiczną. 

„Autorka Zofii i Emilii – pisze Śniechowska-Karpińska – odwzorowując  
w ramach świata przedstawionego w sposób niezwykle drobiazgowy rzeczywistość 
obyczajową swojej epoki, dostrzegła możliwość niesprzecznego połączenia poetyki 

                                                           
1 Na temat specyfiki tej literatury pisze m.in. Anita Romulewicz w: Status oraz wyznaczniki współczesnej 

literatury dla dzieci i młodzieży: „Literatura dla dzieci i młodzieży realizuje szereg wartości właściwych 
całej literaturze, jednak pełni ona również role typowe tylko dla siebie. W stereotypowym odniesieniu 
do niej mówi się o wartościach dydaktycznych i wychowawczych, których istnienie wynika z potrzeby 
oddziaływania na czytelników ze względu na przyjęty system wartości i zakładany ideał człowieka. 
Wartości dydaktyczne przekazywane są poprzez dostarczane wzorce osobowe, tendencje moralne 
czy kształtowanie określonych umiejętności i nastawień. Podobną funkcję przypisuje się wartościom 
informacyjnym i poznawczym.” Artykuł naukowy dostępny na stronie: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/ 
3-4_04-ie/lit2.html (pobrano 19.07.2012) 

2 Powieść dostępna w wersji elektronicznej, http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30039 (pobrano 
10.11.2012) 

3 Por. P. Chmielowski, Autorki polskie wieku XIX, t. 1. Warszawa 1885, s. 194-225 
4 Pisze o tym szerzej w artykule pt. Elżbieta Jaraczewska o wychowaniu kobiet (na podstawie powieści 

„Zofia i Emilia”) A. Michalkiewicz-Gorol, „Konteksty Kultury”, Bielsko-Biała 2011, nr 7, s. 150-164 
5 A. Śniechowska-Karpińska, Między rozsądkiem a uczuciem. Twórczość literacka Elżbiety  

z Krasińskich Jaraczewskiej (1791-1832). Szczecin 2008 
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wierności wobec pozafikcjonalnego wzoru z charakterystyczną dla powieści 
schyłku XVIII wieku tendencją dydaktyczną, co prowadziło jej utwory w kierunku 
odmiany powieściowej (…) [zwanej „powieścią pedagogiczną” – przyp. J. M.-P.]. 
Jaraczewska (…) stworzyła własną wizję tej odmiany gatunkowej. (…) Powieści 
Jaraczewskiej należą do utworów tendencyjnych, w których: ciąg zdarzeń 
fabularnych, sposób kreacji bohaterów i świata przedstawionego oraz język 
narracji są prymarnie podporządkowane celom pozaartystycznym. Powyższa 
odmiana powieściowa realizuje się zatem w dwóch aspektach: prezentuje ona 
model edukacji, uzasadniając go przez przywołanie przykładów i antywzorów;  
a jednocześnie (i to należy traktować jako drugą cechę dystynktywną) podejmuje 
trud „wychowania” czytelnika, wierząc w siłę oddziaływania werbalnego. 
Jednocześnie autorka Zofii i Emilii zrezygnowała z dość tradycyjnego modelu 
wypowiedzi o charakterze pedagogicznym w formie bezpośrednich pouczeń 
dawanych wychowankowi przez mentora. (…) Warstwa fabularna i sposób kreacji 
bohaterów (pozytywnych i negatywnych w układzie kontrastowym) zostały 
podporządkowane wyłożonym w partii inicjalnej tezom pedagogicznym. 
Jednocześnie poza częścią wstępną zasada „unaoczniania” słuszności 
przeświadczeń pedagogicznych przez sposób kształtowania fabuły dominuje nad 
wykładem expressis verbis swoich tez”.6 

Należy w tym miejscu wspomnieć, iż w omawianym utworze oprócz wzorców 
pozytywnych autorka wykreowała również negatywne, które skontrastowane  
z pożądanymi zdają się przemawiać w sposób jeszcze bardziej dobitny i wyrazisty. 
Antywychowawcze poczynania matki bohaterek powieści (Delfiny) w stosunku  
do jednej z córek (Zofii) stają się antywzorem edukacyjnych i moralnych działań. 
Egoizm i lenistwo starszej, wynikające ze złego ukształtowania charakteru, 
skonfrontowane zostało z pracowitością i altruizmem młodszej (Emilii), 
wychowywanej przez ojca (Edwarda) w szacunku dla wiedzy i w zgodzie z naturą, 
gwarantującą poczucie wolności. Praca nad sobą, nad własnym rozwojem, miała 
być drogą wyjścia z niedojrzałości nie tylko dla młodych panien, lecz i dla 
dojrzałych kobiet (Delfina7), a „samo-istnienie” – jak twierdzi A. Michalkiewicz-
Gorol8 – kluczowy dla pedagogiki autorki termin, o którym Jaraczewska wspomina 
już na początku utworu, jest obowiązkiem kobiety, od którego nie powinna nigdy 
odstąpić.9 

O antywzorach matek pisał z troską pedagog z przełomu wieków XIX i XX 
Gustaw Doliński,10 autor pracy pt. Jak u nas chowano dzieci? Zarys dziejów 
pedagogii polskiej:11 

                                                           
6 Ibidem, s. 14 oraz 18-19 
7 A. Śniechowska-Karpińska tak skomentowała konstrukcję tej postaci u Jaraczewskiej: „…istotnym 

przedmiotem rozważań narratorskich będzie edukacja dorosłych (w tym przypadku kobiet), zaś rangę 
kluczową zyskuje w tym kontekście postać Delfiny, która pod wpływem osobistego nieszczęścia 
zmienia się z >>damy modnej<< w ucieleśnienie obywatelskiego ideału.” Ibidem, s. 22 

8 A. Michalkiewicz-Gorol: Elżbieta Jaraczewska o wychowaniu kobiet…., op. cit., s. 161-162 i 164 
9 Pierwszy monografista Elżbiety Jaraczewskiej – Sławomir Czerwiński, uważał, iż to właśnie autorce 

Zofii i Emilii należy przyznać miano pisarki, która wprowadziła do powieści „zagadnienia 
wychowawcze jako zasadniczy motyw w kompozycji romansu”. (S. Czerwiński: Elżbieta z Krasińskich 
Jaraczewska. Studium z dziejów powieściopisarstwa polskiego. Kraków 1930, s. 15) 

10 Gustaw Doliński (1846-1906) – lekarz, społecznik i literat, kolega szkolny Bolesława Prusa i Juliana 
Ochorowicza, związany z Lublinem i Warszawą, okresowo latem pełnił funkcję lekarza 
uzdrowiskowego w Nałęczowie. 
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„Zaniedbanie przez matki ich macierzyńskich obowiązków dla zabaw, redut, 

strojów i romansideł bez sensu – tworzy złe wychowane dzieci, pełne wad, 
kaprysów i chorobliwego usposobienia. Córki, chowane przez nauczycielki 
niepowołane, tworzą zastęp kosmopolitek i nieszczęśliwych istot do niczego 
niezdolnych i nic prócz paplania nie umiejących. Daj Boże, aby matki same kiedyś 
nauczycielkami córek się stały, aby troskliwości o własną krew, o dzieci swoje nie 
kupowały u obcych, zwłaszcza jako modny towar sprowadzonych z zagranicy 
mistrzyń.”12 

Zjawisko opisywane przez Jaraczewską nie było zatem czymś odosobnionym 
i w kilkadziesiąt lat po wydaniu Zofii i Emilii nieaktualnym. Nadal budziło niepokój  
o kształt wychowania młodego pokolenia. 

 
Zofii Urbanowskiej walka o pozytywny wzór wychowawc zy 
Dydaktyzm i artyzm w piśmiennictwie dla dzieci i młodzieży nie zawsze  

są pojęciami przeciwstawnymi. Pierwszy wynika z poczucia swoistego 
posłannictwa autorów, by wychowywać i pouczać, drugi natomiast realizuje 
postulat obcowania z tekstem literackim, w którym dominuje funkcja estetyczna 
(artystyczna). Oba postulaty próbowała połączyć Zofia Urbanowska,13 autorka 
powieści pt. Księżniczka,14 laureatka konkursu ogłoszonego w 1882 r. przez 
„Tygodnik Ilustrowany” na utwór o tematyce ściśle związanej z aktualnymi 
sprawami współczesnego życia. Nieprzypadkowy był patronat tego konkursu: 
zmarła w lutym tego samego roku Paulina Krakowowa była oddaną sprawie 
wychowania dziewcząt publicystką i redaktorką, działaczką społeczną oraz 
założycielką i przełożoną pensji dla dziewcząt.15 W Warunkach konkursu…16 
określono wyraźnie nie tylko objętość, ale także gatunek („powieść, pamiętnik lub 
listy”), cel („idzie o przedstawienie dziewczęcia i w ogóle kobiety na polu 
właściwego jej działania, w rodzinie lub poza jej obrębem”) oraz „cnoty czy 
przymioty” osób, które „nie mają być doskonałe od razu” („winny się uczyć, jak 
pojmować swoje obowiązki względem Boga, kraju, bliźniego i dalszego otoczenia; 
jak pielęgnować cześć dla ideału narodowego domowego życia; rozumieć 
znaczenie cichej, a wytrwałej pracy i nauczyć się spełniać cnoty, których świat 
słusznie się od kobiet domaga”).17 Najlepiej wywiązała się z tego zadania  
Z. Urbanowska, której nagrodzona powieść ukazała się drukiem w cztery lata 
później. 

Doświadczenia życiowe Urbanowskiej: utrata majątku przez rodziców, 
nieporadne próby zarobkowania zubożałego ojca, społeczne niedostosowanie 

                                                                                                                                                    
11 G. Doliński, Jak u nas chowano dzieci? Zarys dziejów pedagogii polskiej, z przedmową Juliana 

Ochorowicza. Warszawa 1899. Wersja elektroniczna dostępna na stronie Kujawsko-Pomorskiej 
Biblioteki Cyfrowej: http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=1144&from=FBC, s. 76 (pobrano 
19.07.2012) 

12 Ibidem, s. 76 (pobrano 19.07.2012) 
13 Z. Urbanowska (1849-1939), publicystka i pisarka, autorka powieści Księżniczka, Gucio zaczarowany 

i Róża bez kolców. Współpracowała z „Gazetą Polską”, „Przeglądem Tygodniowym” i „Wieczorami 
Rodzinnymi”, była członkiem kolegium redakcyjnego „Przeglądu Pedagogicznego”. 

14 Warszawa 1999 
15 P. Krakowowa żyła w latach 1813-1882. 
16 Warunki konkursu ogłoszonego przez przełożone prywatnych pensji żeńskich dla uczczenia Pauliny 

Krakowowej, (w:) K. Kuliczkowska, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. Warszawa 
1981, s. 258-259 

17 Wszystkie cytaty: ibidem, s. 258 
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przyzwyczajonej do wielkopańskiego stylu życia matki i podjęta przez 
szesnastoletnią Zofię decyzja o zarobkowaniu, wpłynęły na ukształtowanie 
światopoglądu młodej pisarki. Zamieszkała w Warszawie, z dala od rodziców,  
u siostry redaktora „Gazety Polskiej”, do której pisała teksty. Pracowała też jako 
korektorka w drukarni. Musiała całkowicie zmienić swoje dawne nawyki  
i przyzwyczajenia, a gorzkie doświadczenia pierwszych dni w stolicy opisała jako 
przeżycia Helenki Oreckiej, bohaterki Księżniczki. Helenka, wielokrotnie nazywana 
jest przez autorkę „protagonistką”, co czyni z niej nie tylko „główną bohaterkę 
utworu”, ale także „człowieka przodującego, wyróżniającego się w czymś lub 
walczącego o coś; bojownika, przywódcę”.18 Początkowo nic nie zapowiadało,  
że rozpieszczona panna z ziemiańskiego dworu może nadawać się do ciężkiej 
pracy; państwo Radliczowie, u których zamieszkała i którzy zapewnili jej 
mieszkanie oraz zajęcie, litując się nad losem pozostawionych bez środków  
do życia Oreckich, sądzili, że niewiele będą mieli pożytku z dziewczyny 
wychowanej w zbytku, przyzwyczajonej do wygód i myślącej wyłącznie o balach  
i strojach. Popełniając kolejne uchybienia, dotyczące zachowania, przestrzegania 
porządku domowego i regulaminu pracy, bohaterka stopniowo uczy się  
na własnych błędach. Nie jest to dla niej nauka łatwa ani przyjemna: musi obejść 
się bez wygód i bez towarzystwa, do którego przywykła, a pozbawiona go czuje się 
samotna i nieakceptowana. Stopniowa rezygnacja Helenki z luksusów zbiega się  
w czasie z wyzbyciem się przez nią egoistycznych przyzwyczajeń; bohaterka 
przechodzi mentalną przemianę: wyzbywa się cech rozkapryszonej panienki  
z dobrego domu, tytułowej Księżniczki, a staje się poważną i umiejącą walczyć  
o własne cele młodą kobietą. K. Kuliczkowaka pisała o tej metamorfozie: 
„…przełom wewnętrzny Helenki ma pewne cechy psychologicznego 
prawdopodobieństwa – jest to w istocie pierwsza bohaterka powieści tendencyjnej 
godna bardziej szczegółowej analizy. Rezonerskie tyrady, których wysłuchuje  
na co dzień [w domu Radliczów – przyp. J. M.-P.], nabierają jakiegoś wyrazu dzięki 
temu, że Helenka prawdziwie je przeżywa, konfrontuje z otaczającą 
rzeczywistością i reaguje na nie w prosty, ludzki sposób. Budzi się w niej ambicja, 
chęć sprostania trudnościom, do których nie przystosowało jej wychowanie, 
pragnienie ukształtowania własnego charakteru według wzoru, który uznała  
za słuszny i godny naśladowania. Dlatego też, mimo uproszczeń w warstwie 
bezpośrednich haseł ekonomiczno-społecznych, nie można książce tej odmówić 
walorów moralno-wychowawczych.”19 Powieść ta świadczy jednoznacznie o tym, 
że także w literaturze dla młodego czytelnika jak w „zwierciadle przechadzającym 
się po gościńcu”20 odbijają się problemy ówczesnego życia społecznego, że nie 
tylko tendencyjna beletrystyka dla dorosłych obfitowała w pozytywistyczne hasła.21 
O ile jednak przerost funkcji instrumentalnej (ilustracyjnej) i impresywnej 
(formowanie modelu zachowań) w utworach dla dorosłych drażnił, gdy narrator 
swoim mentorskim tonem pouczał i wskazywał jedynie słuszne postawy, o tyle  

                                                           
18 Wg definicji z Multimedialnego słownika wyrazów obcych PWN, hasło: protagonista. 
19 K. Kuliczkowska, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. Warszawa 1981, s. 35 
20 Określenie Stendhala (właśc. Henriego Beyle’a), pisarza francuskiego, prekursora realizmu  

w odniesieniu do powieści realistycznej, które pada w jego utworze pt. Czerwone i czarne (1830): 
„Powieść to jest zwierciadło przechadzające się po gościńcu. To odbija lazur nieba, to błoto 
przydrożnej kałuży.” 

21 Por. Humoreski z teki Worszyłły H. Sienkiewicza czy Martę E. Orzeszkowej. 
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w utworach dla dzieci i młodzieży był do pewnego stopnia uzasadniony. Stąd w tej 
odmianie powieści mniej drażnią wyraźne wskazania wyboru właściwej drogi czy 
przejaskrawienia w kreowaniu kontrastów (Radliczowie to chodzące ideały, 
pozbawione wad). Nie jest to jednak twórczość, po którą sięgnęłyby dzisiejsze 
młode czytelniczki, mimo że K. Kuliczkowska umieściła Księżniczkę na liście 
„klasyków >>do czytania<<”.22 Autorzy opracowań, dotyczących polskich powieści 
dla dziewcząt,23 ambiwalentnie wypowiadają się o powieści Urbanowskiej: jedni 
krytycznie (np. Jan Kott czy Anna Kruszewska-Kudelska), zarzucając autorce 
podporządkowanie prawdy psychologicznej tendencji i brak dbałości o wyraz 
artystyczny, inni (np. Elżbieta Kruszyńska) – dosyć obiektywnie, dostrzegają 
barwnie przedstawiony obraz życia zubożałej rodziny szlacheckiej, choć także 
schematyzm w kreacjach bohaterów drugoplanowych i moralizatorski ton. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że w czasie, gdy utwór powstał, odegrał niemałą rolę  
w kształtowaniu postaw dorastających dziewcząt w trudnej sytuacji społecznej 
(zubożenie ziemian po konfiskacie majątków, brak perspektyw na zmianę sytuacji 
wobec nieprzygotowania dziewcząt i młodych kobiet do pracy zarobkowej itp.). 
Ponadto, o czym warto również pamiętać, uznany został za powieść najlepiej 
spełniającą narzucone przez jury konkursowe zadania (to również w znacznym 
stopniu ograniczało swobodę twórczą autorki); Księżniczkę przetłumaczono 
wkrótce po jej wydaniu na j. francuski i czeski, co przeczy jej wyłącznie polskiemu 
kolorytowi, a rozszerza zasięg na istniejące w utworze wartości uniwersalne. 
Kształtowanie postaw poprzez literacką ilustrację pracowitości, oszczędności, 
zaradności, praktycyzmu życiowego i wrażliwości na potrzeby innych wykracza 
poza ramy rodzimej pedagogiki i granice dawnego państwa polskiego. 

 
Literacka kreacja Klementyny z Ta ńskich Hoffmanowej 
Zjawiskiem rzadko spotykanym w historii literatury jest uczynienie autora 

tekstów bohaterem literackim przez powieściopisarza innej epoki. Tak się stało  
w wypadku Jadwigi Papi,24 zapomnianej dzisiaj (podobnie jak w przypadku  
E. Jaraczewskiej) pozytywistycznej autorki utworów dla dorastających dziewcząt, 
m.in. Klementyny,25 której jednocześnie główną i tytułową bohaterką uczyniła 
Klementynę z Tańskich Hoffmanową.26 Powieść ukazała się drukiem w 1905 roku 
(czyli już w wieku XX), ale obowiązująca w niej formuła realistyczna (a nawet 
tendencyjna) sytuuje ją wśród utworów pozytywistycznych. Nie zaskakuje wybór 
bohaterki, przede wszystkim ze względu na podobieństwo losów i zbieżność 

                                                           
22 K. Kuliczkowska, W szklanej kuli. Szkice o literaturze dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1970 
23 Por. J. Kott, O „Księżniczce” Zofii Urbanowskiej. (w:) Pozytywizm, cz. 1. Wrocław 1950, s. 245;  

A. Kruszewska-Kudelska, Polskie powieści dla dziewcząt po roku 1945. Wrocław 1972, s. 24-25,  
E. Kruszyńska, Dydaktyczny charakter powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Toruń 2009, s. 40 

24 Jadwiga Papi (1844-1906), pisała pod pseud. Teresa Jadwiga, Teresa Gałęzowska, nauczycielka  
i autorka ok. stu książek. Były to najczęściej powieści dla dzieci i młodzieży o różnej tematyce (także 
historycznej, której poświęciła ok. 20 utworów). 

25 Pełny tytuł: Klementyna. Powieść dla dorastających panien osnuta na tle życia Klementyny  
z Tańskich Hoffmanowej. Utwór w wersji elektronicznej dostępny na stronie: 
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=44104&s=1 (pobrano 10.11.2012) 

26 Klementyna z Tańskich Hoffmanowa (1798-1845) odegrała istotną rolę w historii kształtowania się 
modelu polskiej dziewczyny za sprawą umoralniającego traktatu dla młodzieży pt. Pamiątka po dobrej 
Matce. Oprócz niego najsłynniejsze jej utwory to: Listy Elżbiety Rzeczyckiej, Dziennik Franciszki 
Krasińskiej oraz Wiązanie Helenki. 
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zainteresowań J. Papi i autorki Pamiątki po dobrej Matce. Obie oddały się 
twórczości i pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Ich książki konstruowane były w taki 
sposób, by przekazywać przesłanie moralne, ilustrować model życia lub postawy 
(najważniejsza była praca, która mogła doprowadzić do prawdziwego szczęścia). 
Obie też prowadziły działalność wychowawczą, starając się pracować nad 
rozwojem młodego czytelnika, którego charakter wobec braku ostatecznego 
ukształtowania był szczególnie podatny na nowe wartości. Ze względu na brak 
źródeł niewiele wiadomo o życiu osobistym Jadwigi Teresy; jednak działalność 
pedagogiczna prowadzona osobiście (przez 15 lat Papi była przełożoną pensji),  
a szczególnie za pośrednictwem literatury oraz publicystyki drukowanej w pismach 
literackich przesądziła o roli, jaką odegrała ona w tym okresie.27 Henryk 
Markiewicz, autor monografii pozytywizmu, tak ocenił jej działalność: „Zwalczała 
próżniactwo i lekkomyślność, niezaradność i sentymentalizm, zachęcała do pracy  
i nauki przygotowującej do samodzielnej i pożytecznej społecznie egzystencji.”28 
Miała wielu zwolenników, do których należał m.in. Walery Przyborowski, autor 
powieści historycznych. W latach 90. XIX wieku cieszyła się – jak twierdzi Jerzy 
Cieślikowski – popularnością równą samemu Przyborowskiemu, a jej powieści 
historyczne, przeznaczone dla młodzieży, były przyjmowane wśród czytelników  
i krytyków z łaskawością. Taką opinię zyskała dzięki zręcznemu zarysowaniu tła 
obyczajowego, a także zawarciu w tym gatunku haseł wychowawczych epoki.29 
Nieco inne zdanie w tej kwestii prezentowała Krystyna Kuliczkowska, 
najwybitniejsza chyba badaczka literatury dla młodego czytelnika z tego okresu: 
„Ton moralizatorski, natrętne kreowanie >>wzorów do naśladowania<<, a przede 
wszystkim ckliwość i sentymentalizm nie zjednywały autorce zbyt wielkiej 
popularności czytelników. Powieści zawierały dość dużo materiału historyczno-
obyczajowego, brak im było natomiast ciekawych wątków fabularnych.”30  
Z dzisiejszego punktu widzenia wypada stwierdzić, iż jej powieści obyczajowe nie 
wytrzymały próby czasu, stąd ich zapomnienie. Wspomniana wyżej  
K. Kuliczkowska pisała, że utwory J. Papi: „…są dziś dla nas jedynie dokumentem, 
pouczającym zarówno dla historyka literatury, który może tu znaleźć realizację 
haseł pozytywistycznych w formie prymitywnej i jaskrawej, jak i dla pedagoga – 
jako ilustracja tendencji panujących wówczas w wychowaniu domowym.”31 J. Papi 
miała wiele naśladowczyń,32 których utwory niewiele różniły się od wypracowanego 
przez nią schematu; w zbeletryzowanej formie propagowały ideały 
organicznikowskie, prezentując szablonowych bohaterów w celu zilustrowania  
z góry założonej tezy. 

Wracając do powieści pt. Klementyna J. Papi, warto zastanowić się nad 
kreacją głównej bohaterki. Klementyna znajduje się początkowo w wieku 
dorastania, poznaje świat dzięki swoim zainteresowaniom, doznaniom, 
przeżyciom, jej zachowanie i wychowanie wpisuje się w normy ówczesnego świata 

                                                           
27 Do szkoły prowadzonej przez nią uczęszczała m.in. Stefania Sempołowska, nauczycielka, działaczka 

oświatowa i pisarka, a do grona pedagogicznego tejże szkoły należał Jakub Ksawery Potocki, twórca 
bibliotek. 

28 H. Markiewicz, Pozytywizm. Warszawa 2008, s. 475 
29 J. Cieślikowski, Walerego Przyborowskiego powieść historyczna dla dzieci. (w:) K. Kuliczkowska 

(red.), Rozprawy z historii literatury dla dzieci i młodzieży. Wrocław 1958, s. 92 
30 K. Kuliczkowska, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918, op. cit., s. 44 
31 Ibidem, s. 33 
32 Np. B. Porawską, M. J. Zaleską czy Z. Morawską. 
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– jej nauka odbywa się w języku francuskim. Mimo, że bohaterka jest dzieckiem 
doby romantyzmu, jej przykład posłużył do przedstawienia wzorca w okresie 
pozytywizmu. W powieści Papi Klementyna to przykładna, dobrze wychowana 
córka, która nie sprawia rodzicom i wychowawcom żadnych problemów, 
bezwzględnie podporządkowuje się ich woli. Jest nieśmiała, ale nie boi zapytać  
o to, co ją ciekawi. Ciekawość świata to zresztą jedna z dominujących cech tej 
bohaterki w okresie dzieciństwa. Nauka staje się jej ulubionym zajęciem; poświęca 
jej nie tylko wyznaczony czas, ale również ten przeznaczony na odpoczynek.  
Na uwagę zasługuje jej niezwykła powaga jak na tak młody wiek (nie zajmują jej 
lalki, lecz wydarzenia historyczne). Tym samym autorka realizuje postulaty 
programowe polskich pozytywistów: przekazywanie dzieciom wiedzy historycznej, 
w tym wypadku o czasach Napoleona i ówczesnej Warszawie, rozbudzanie uczuć 
patriotycznych i świadomości narodowej oraz niesienie pomocy potrzebującym. 
Charakter i postawa Klementyny nie zmieniają się nawet wtedy, gdy dorasta. 
Wtedy również odstaje od typowego obrazu dziewczyny w okresie dojrzewania. 
Nie liczą się dla niej stroje i wygląd zewnętrzny, nie dba o suknie i fryzury, woli 
raczej rozwijać swoje zainteresowania, a także wyrażać swoje zdanie. Jest osobą 
skrupulatnie dążącą do wyznaczonego celu; pisze, by stać się sławną. Szybko 
uzyskuje niezależność finansową, gdy wydaje pierwszą książkę. Jako dorosła 
kobieta staje się reprezentantką postępu – uczy (za darmo), a praca ta sprawia jej 
przyjemność. Zachęca do wytrwałości i nauki, gani natomiast próżniactwo  
i lekkomyślność. Dba o wartości moralne, niezwykle ważne dla wychowania 
młodego pokolenia. Najważniejszą wartością pozostaje dla niej jednak rodzina;  
to dla męża opuszcza ukochany kraj i nigdy już do niego nie wraca (umiera  
na obczyźnie). Z ideologicznego punktu widzenia zarówno autentyczna 
Klementyna, jak i jej literacka kreacja stały się idealnymi parenetycznymi wzorcami 
dla młodych dziewcząt obu epok, tym bardziej, że główna bohaterka powieści 
posiadała wiele cech rzeczywistej Hoffmanowej, a czytelniczki mogły podjąć próbę 
jej naśladowania. Należy dodać w tym miejscu, że zwłaszcza u młodego czytelnika 
procesy identyfikacji z głównym bohaterem utworu występują w stopniu bardzo 
silnym. 

Literatura dla dzieci i młodzieży w epoce pozytywizmu stała się środkiem 
oddziaływania wychowawczego, stąd taki sposób kreowania głównej bohaterki. 
Chodziło o stworzenie postaci, która swoim życiem wyznacza drogę, jaką powinni 
kroczyć czytelnicy. Uzasadnienie dla takiej koncepcji znaleźć można w literaturze 
pedagogicznej tamtego okresu, np. u wspomnianego wyżej Gustawa Dolińskiego: 
„Dzieci mają bystrość obserwacyjną, nic ich uwagi nie uchodzi. Dzieci chętnie 
naśladują to, co widzą i mają dar do tego wielki. Skorzystać z tego winni 
wychowawcy i otaczać dzieci dobrymi przykładami i wzorami, aby je prowadzić  
do czystości obyczajów i miłości dobra. Dobry przykład wpłynie na moralność  
i nauczy pracy – trudu, znoszenia niewygód, niedostatku, zimna, gorąca i głodu. 
Najlepsze wychowanie, zawarte w przestrogach i ustnych przepisach, na nic się 
nie zda, jeśli dzieci widzą co innego w przykładach.”33 

 

                                                           
33 G. Doliński, Jak u nas chowano dzieci? Zarys dziejów pedagogii polskiej, op. cit., s. 75-76 (pobrano 

19.07.2012 r.) 
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Beletrystyka w wielu wypadkach pełniła w tym okresie również rolę 

podręcznika, szczególnie w zakresie historii, geografii czy języka ojczystego 
(funkcja instrumentalna); w fabułę utworów wplatano podstawowe wiadomości  
z różnych dziedzin, a narrator wedle koncepcji pozytywistów stawał się (podobnie 
jak wykształcony autor) profesjonalistą, nauczycielem prawd moralnych  
i społecznych. Ówczesny program wychowawczy nawiązywał do tradycji 
oświeceniowych, a wartość książki dla dziecka mierzona była aktualnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Dlatego też w pozytywistycznej prozie dla młodego 
czytelnika (w przeciwieństwie do utworów dla dorosłych34) dominują bohaterowie 
pod względem psychologicznym spłyceni, wygładzeni, podporządkowani głównej 
tendencji utworu. 

 
Podsumowanie 
Młody czytelnik, do którego adresowane były przywołane powieści,  

za pośrednictwem literatury uczył się wartościować ludzkie zachowania  
i postępowanie wobec innych. Przykłady literackich bohaterów implikowały dzieci  
i młodzież do poszukiwania własnego miejsca w świecie wartości, uczyły 
rozpoznawania dobra i zła, dokonywania wyborów: akceptacji jednego,  
a odrzucenia drugiego. Teksty kultury, jakimi niewątpliwie są dzieła literackie, 
sprzyjają rozwijaniu osobowości człowieka zarówno w sferze intelektualnej,  
jak i moralno-społecznej; ponadto stwarzają okazję do formowania u czytelnika 
wrażliwości estetycznej, rozpoznawania specyficznych wartości sztuki. 
Wprowadzenie do tekstu literackiego zewnętrznych wobec niego zagadnień 
filozoficznych, pedagogicznych czy psychologicznych nie usuwa z pola widzenia 
ani jego swoistości, ani też wielofunkcyjności.35 

Kreacje parenetycznych wzorców w dziewiętnastowiecznych „powieściach 
pedagogicznych” dla dziewcząt spełniają zasadniczy postulat, jaki  
im przypisywano: kształtują modelowe postawy, wychowują poprzez określone 
wartości. Mimo pewnej schematyzacji w odtwarzaniu realiów i zachowań, utwory  
te stanowią ważny czynnik w procesie międzypokoleniowej transmisji wzorów 
kulturowych. 

 
Summary 
The article presents examples of nineteenth – century “pedagogical novels” 

for girls. It was discussed in the works: Elżbieta z Krasińskich Jaraczewska’s, Zofia 
Urbanowska’s and Jadwiga Papi’s (in connection with the heroine of her novel, 
Klementyna z Tańskich Hoffmanowa’s). The authorship of the term "educational 
novel" is attributed to E. z Krasińskich Jaraczewska, who lived at the turn  
of the eighteenth and nineteenth centuries. From the novel by Sophie and Emilia 
(1827) there are more and more works that create role models for imitation 
 

                                                           
34 Por. przejmujące portrety dzieci w utworach najwybitniejszych polskich pozytywistów, np. B. Prusa 

(Antek, Anielka), H. Sienkiewicza (Janko Muzykant, W pustyni i w puszczy), M. Konopnickiej (Nasza 
szkapa, Martwa natura), E. Orzeszkowej (Tadeusz). 

35 Pisała o tym Maria Kwiatkowska-Ratajczak w rozdziale pt. Teoria wartości a formacyjna funkcja 
utworu literackiego (Z perspektywy wartości. O prozie dla dzieci i młodzieży. Poznań 1994) 
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by young readers. Less important are artistic values, educational message 
dominates. In later works, of Zofia Urbanowska and Jadwiga Papi, similar trend  
is maintained, considering that these novels are subordinated to positivistic 
assumptions: utilitarianism and work in all its manifestations. Young readers,  
to whom these novels were addressed, learned to estimate human behavior and 
treatment of others through literature. Examples of literary heroes tended children 
and young people to look for their own place in the world of values, learn  
to recognize good and evil and to make choices. Cultural texts, which are certainly 
works of literature, influence human personality, in terms of intellectual, moral and 
social development. 

 
Bibliografia 
1. Chmielowski P., Autorki polskie wieku XIX, t. 1. Warszawa 1885 
2. Cieślikowski J., Walerego Przyborowskiego powieść historyczna dla dzieci. 

(w:) K. Kuliczkowska (red.), Rozprawy z historii literatury dla dzieci  
i młodzieży. Wrocław 1958 

3. Czerwiński S., Elżbieta z Krasińskich Jaraczewska. Studium z dziejów 
powieściopisarstwa polskiego. Kraków 1930 

4. Doliński G., Jak u nas chowano dzieci? Zarys dziejów pedagogii polskiej,  
z przedmową Juliana Ochorowicza. Warszawa 1899. Wersja elektroniczna 
dostępna na stronie: http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=1144&from=F 
BC (pobrano 19.07.2012 r.) 

5. Jaraczewska E. z Krasińskich, Zofia i Emilia. Wersja elektroniczna 
dostępna na stronie: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30039 
(pobrano 10.11.2012 r.) 

6. Kott J., O „Księżniczce” Zofii Urbanowskiej. (w:) Idem: Pozytywizm, cz. 1. 
Wrocław 1950 

7. A. Kruszewska-Kudelska, Polskie powieści dla dziewcząt po roku 1945. 
Wrocław 1972 

8. Kruszyńska E., Dydaktyczny charakter powieści dla dziewcząt  
w dwudziestoleciu międzywojennym. Toruń 2009 

9. Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. 
Warszawa 1981 

10. Kuliczkowska K., W szklanej kuli. Szkice o literaturze dla dzieci  
i młodzieży. Warszawa 1970 

11. Kwiatkowska-Ratajczak M., Z perspektywy wartości. O prozie dla dzieci  
i młodzieży. Poznań 1994 

12. Markiewicz H., Pozytywizm. Warszawa 2008 
13. Michalkiewicz-Gorol A., Elżbieta Jaraczewska o wychowaniu kobiet  

(na podstawie powieści „Zofia i Emilia”), „Konteksty Kultury”, Bielsko-Biała 
2011, nr 7 

14. Multimedialny słownik wyrazów obcych PWN. Płyta CD, hasło: 
protagonista 

 

 



280 
___________________________________________________________________________________ 

 
15. Papi J., Klementyna. Powieść dla dorastających panien osnuta na tle życia 

Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Utwór w wersji elektronicznej 
dostępny na stronie: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=44104&s=1 
(pobrano 10.11.2012 r.) 

16. Romulewicz A., Status oraz wyznaczniki współczesnej literatury dla dzieci i 
młodzieży. Artykuł na stronie: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_04-
ie/lit2.html (pobrano 19.07.2012 r.) 

17. Śniechowska-Karpińska A., Między rozsądkiem a uczuciem. Twórczość 
literacka Elżbiety z Krasińskich Jaraczewskiej (1791-1832). Szczecin 2008 

18. Z. Urbanowska: Księżniczka. Warszawa 1999 
19. Warunki konkursu ogłoszonego przez przełożone prywatnych pensji 

żeńskich dla uczczenia Pauliny Krakowowej. (w:) K. Kuliczkowska, 
Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. Warszawa 1981 

  



281 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

PSYCHOLOGIA 
 

  

 



282 
___________________________________________________________________________________ 

 
  

 



283 
___________________________________________________________________________________ 

 
Lucyna BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA 
Uniwersytet Gdański 
Magdalena GIERS 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

PROFIL INTELIGENCJI DZIECI Z ADHD W ODNIESIENIU DO KONCEPCJI 
INTELIGENCJI WIELORAKIEJ H.GARDNERA – IMPLIKACJE ED UKACYJNE 

 
 
Przejawy i przyczyny ADHD 
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (attention deficit/hyperactivity 

disorder, ADHD) należy do najpowszechniej występujących zaburzeń rozwoju  
u dzieci w wieku szkolnym. Również jest to zaburzenie, które stosunkowo 
wcześnie jest diagnozowane (pomiędzy 6 a 9 rokiem życia). Termin ADHD jest 
dobrze znany, ale jak podkreśla Lipowska1 często nadużywany. Szczególnie 
newralgicznym okresem dla trafności diagnozy ADHD jest rozpoczęcie nauki przez 
dziecko w szkole podstawowej. Wiele dzieci ma wtedy duże trudności  
z przestrzeganiem reguł, usiedzeniem spokojnie w ławce przez całą lekcję. 
Nauczyciele, którzy w takich przypadkach nie mają zbyt wiele cierpliwości do 
dziecka i nie podejmują wysiłku, by mogło się ono zaaklimatyzować, nadają 
dziecku etykietkę nadpobudliwego. Pomaga to nauczycielowi zdjąć 
odpowiedzialność za zachowanie ucznia, który jest „zaburzony”.2 

Termin nadpobudliwość psychoruchowa został w Polsce wprowadzony  
i spopularyzowany przez Hannę Nartowską.3 W popularnym dotychczas w Polsce 
DSM-IV-TR (APA)4 wymienia się takie osiowe objawy ADHD, jak nieuwaga oraz 
nadaktywność i impulsywność. Równolegle do klasyfikacji, zaproponowanej przez 
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, stosuje się w Polsce klasyfikację 
Światowej Organizacji Zdrowia. W obowiązującej klasyfikacji ICD-10(WHO)5 
występuje nazwa „zespół hiperkinetyczny” (HKD – skrót rzadko używany)  
i podobnie, jak w systemie DSM, akcentuje, że kłopoty z koncentracją uwagi, 
nadruchliwością i impulsywnością utrudniają funkcjonowanie dziecka. 

Nadruchliwość, czyli nadmierna aktywność ruchowa dziecka (w porównaniu  
z dziećmi na tym samym poziomie rozwoju), jest pierwszym dostrzegalnym 
objawem ADHD w rozwoju dziecka. W późniejszych stadiach rozwoju 
psychoruchowego widoczne są takie objawy, jak: niemożność usiedzenia, 
nerwowe ruchy kończyn, nadmierne rozbieganie lub wtrącanie się, przesadna 
hałaśliwość, niemożność odpoczynku. Zdaniem Lipowskiej6 w okresie 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym zauważane są przez otoczenie zachowania 

                                                           
1 M. Lipowska, Dysleksja i ADHD. Współwystępujące zaburzenia rozwoju. Neuropsychologiczna analiza 

deficytów pamięci. Warszawa 2011, s. 49 
2 M. Lipowska, Nadpobudliwość w oczach nauczycieli – temperament czy zaburzenie. (w:) Wojciszke, 

Plopa (red.), Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie. Kraków 2003, s. 405-421 
3 M. Lipowska, Dysleksja i ADHD. Współwystępujące…, op.cit., s. 48 
4 American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and statistical manual of mental disorders  

(wyd. 4 poprawione). Washington D.C. 2000 
5 World Health Organization (WHO), The ICD10 classification of mental and behavioural disorders: 

Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva 1993 
6 M. Lipowska, D. Dykalska-Bieck, Czy impulsywność w ADHD ma komponenty temperamentalne?, 

„Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2010, 10(3) 
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impulsywne, które wynikają z deficytów hamowania reakcji. Dzieci z ADHD reagują 
często w sposób natychmiastowy, automatyczny i nieadekwatny. Dzieci  
te udzielają odpowiedzi zanim pytanie zostanie dokończone, nie potrafią czekać  
w kolejce, wtrącają się do rozmów, przeszkadzają innym, są nadmiernie gadatliwe. 
Impulsywność związana jest z konfliktowością dzieci z ADHD, które łatwo się 
obrażają, są drażliwe i trudno przystosowują się do nowych sytuacji. Występuje  
u nich natychmiastowa reakcja motoryczna i emocjonalna na bodźce pod wpływem 
których się znajdują, nawet jeżeli nie jest to stosowne w danej chwili. Badania 
przedszkolaków przeprowadzone przez Hinshaw i Melnick7 dowiodły, że ADHD  
u dzieci cztero- i sześcioletnich najbardziej zaburzony nie jest ich rozwój 
poznawczy, ale ich relacje z rówieśnikami. Dzieci z ADHD nie uczą się negocjacji 
w grupie, ustępstw, przestrzegania reguł zabawy, zasady wzajemności  
w kontaktach. Skutkuje to faktem, że około połowa nadpobudliwych dzieci z ADHD 
w wieku szkolnym ma złe lub relacje z rówieśnikami lub jest odrzucana przez grupę 
rówieśniczą.8 Omawiając objawy ADHD w wieku przedszkolnym Kołakowski i in.9 
przytacza badania, które mówią o tym że objawy nadpobudliwości  
u przedszkolaków mogą stanowić niespecyficzne objawy poprzedzające inne 
zaburzenia charakterystyczne dla dzieci w starszym wieku i dorosłych. Należą do 
nich: choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, zespół tików ruchowych  
i głosowych, zaburzenia lękowe. 

Kiedy dziecko z ADHD rozpoczyna naukę szkolną, pierwszoplanowe stają się 
jego deficyty związane z koncentracją uwagi. U tych dzieci trwałość uwagi jest 
niewielka, a przerzutność nadmierna, co powoduje obniżenie zdolności do 
koncentracji uwagi na jednym zjawisku przez dłuższy czas. W szkole i podczas 
odrabiania zajęć dziecko nie zwraca uwagi na szczegóły (popełnia „głupie” błędy), 
unika wytrwałego wysiłku umysłowego, często gubi przedmioty, zapomina, nie 
stosuje się do instrukcji. Te problemy powodują, że nadpobudliwy uczeń nie 
korzysta w pełni z lekcji, ma coraz większe zaległości w nauce co może prowadzić 
do wycofywania się z aktywności szkolnej i pojawienia się zachowań opozycyjno-
buntowniczych.10 Trudną sytuację w szkole tych dzieci wzmacnia fakt 
współwystępowania z ADHD trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, 
dysgrafii i dyskalkulii). Szacuje się, że rozpowszechnienie występowania 
specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci nadpobudliwych jest większe niż  
u ich rówieśników i wynosi 8-39% (dysleksja) i 12-26% (dysgrafia). Badacze 
akcentują też, że pisanie „jak kura pazurem” i ogólna niechęć do pisania  
są cechami charakterystycznymi dla większości dzieci z ADHD.11 W sferze 
społecznej zauważalna jest u dzieci z ADHD mała liczba ich serdecznych przyjaciół 
lub ich brak.12 Związane jest to prawdopodobnie z mimowolnym sprawianiem 
przykrości innym przez te dzieci, ich chęcią do ciągłego kierowania grupą, 
przeszkadzaniem, niemożnością zaczekania na swoją kolej. 

                                                           
7 S. Hinshaw, S. Melnick, Peer relationships in boys with attention – deficit hyperactivity disorder with 

and without comorbid aggression, “Development and psychopathology”1995, 7 
8 A. Kołakowski, T. Wolańczyk, A. Pisula, ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. 

Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk 2007, s. 53 
9 Ibidem, s. 51 
10 Ibidem, s. 54 
11 Ibidem, s. 54 
12 C. Cunningham, Family functioning, time allocation and parental depression in the families of normal 

and ADDH children, ”Journal of Clinical Child Psychology”, 1988, 17 
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Szukając podłoża genetycznego ADHD, badacze zwracają uwagę nie  

na poszukiwanie „genu ADHD”, ale układu wielu genów, które modyfikują  
w nieznaczny sposób pracę mózgu.13 Największa ilość badań w przypadku tego 
zaburzenia dotyczy mutacji genów odpowiedzialnych za gospodarkę dopaminową. 
W mózgu istnieje co najmniej pięć różnych rodzajów dopaminy i pięć jej 
receptorów(D1-D5), które są kodowane przez inne geny. Szczególne znaczenie 
wydaje się mieć DRD4, który jako zmutowany gen został znaleziony u 30% 
zdrowych osób i aż u 50-60% osób z ADHD.14 Dopamina jest neuroprzekaźnikiem, 
który odpowiada za regulację funkcji ruchowych, procesy motywacyjne, uczenie 
się, zapamiętywania, kontrolę czynności emocjonalnych i zachowania 
nagradzające. Sagvolden, Johansen, Aase i Russell15 zaproponowali Dynamiczny 
Neurorozwojowy Model ADHD, który ukazuje związek podtypów ADHD  
z nieprawidłowym wydzielaniem dopaminy na różnych poziomach układu 
nerwowego. Niska aktywność dopaminy w układzie limbicznym powoduje 
zakłócenia wrażliwości na wzmocnienia i nieprawidłowe wygaszanie wcześniej 
karanych zachowań, co może powodować wzrost nadruchliwości w sytuacjach 
nowych, impulsywność, nieuwagę oraz problemy z hamowaniem reakcji.  
Na poziomie korowym nieprawidłowości w poziomie dopaminy wywołują 
zaburzenia koncentracji uwagi, trudności z procesem planowania i zakłócenia 
funkcji wykonawczych. Natomiast niski poziom dopaminy w prążkowiu 
odpowiedzialny jest za słabą kontrolę funkcji motorycznych, zaburzenia pamięci  
i uczenie się. 

Dzięki metodom neuroobrazowania struktury i czynności mózgu coraz więcej 
wiemy o właściwościach budowy mózgowia i jego funkcjonowaniu u osób z ADHD. 
Oceniając ogólną wielkość mózgu, stwierdzono jego zmniejszenie wraz  
z móżdżkiem o 3-4%.16 Uwaga badaczy szczególnie jest skupiona na budowie 
móżdżku w ADHD, którego funkcjonowanie związane jest z poziomem funkcji 
wykonawczych, szybkością i efektywnością funkcji ruchowych. Metody 
neuroobrazowania pozwoliły również na stwierdzenie, że metabolizm glukozy jest 
u mężczyzn z ADHD o 6%, a u nadpobudliwych kobiet o 12% niższy niż  
w porównawczej grupie kontrolnej.17 W tym nurcie badań zwrócono również uwagę 
na obniżoną aktywność płatów skroniowych, które są związane z procesami uwagi 
i odpowiadają za funkcje językowe.18 

 
Koncepcja inteligencji H. Gardnera na tle innych te orii inteligencji  
Pojęcie inteligencji należy w psychologii do najbardziej rozmytych pojęć  

w psychologii, a zarazem jest przymiotem, z którym związano wielkie nadzieje jako 

                                                           
13 M. Lipowska, Dysleksja i ADHD. Współwystępujące…, op. cit., s. 58 
14 J. Biederman, T. Spencer, T. Wilens, S. Faraone, Overview and neurobiology of Attention – 

Deficit/Hyperactivity Disorder, ”Journal of Clinical Psychiatry”, 2002, 63 
15 T. Sagvolden, E. Johansen, H. Aase, V. Russell, A dynamic developmental theory of attention – 

deficit/hyperactivity disorder (ADHD) predominantly hyperactive/impulsive and combined subtypes, 
“The Behavioral and Brain Sciences”, 2005, 28(3) 

16 F. Castellanos, Proceed, with caution, SPECT cerebral blood flow studies of children and adolescents 
with attention deficit hyperactivity disorder, ”Journal of Nuclear Medicine”, 2002, 43 

17 Ibidem 
18 K. Rubia, A. Smith, M. Brammer, E. Taylor, Temporal lobe dysfunction in medication – naïve boys 

with attention – deficit/hyperactivity disorder during attention allocation and its relation to response 
variability, ”Biological Psychiatry”, 2007, 62(9) 
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predyktora powodzenia życiowego.19 Jednakże zależność pomiędzy powodzeniem 
życiowym a inteligencją nie jest jednoznaczna. Jakkolwiek poziom inteligencji 
mierzony testami pozwala dość dobrze przewidzieć powodzenie w nauce szkolnej  
i uniwersyteckiej, to nie dotyczy to radzenia sobie z poważnymi kłopotami 
życiowymi.20 

Jako pierwszy dociekań nad inteligencją podjął się Galton21 pod koniec  
XIX wieku, który podlegał silnym wpływom ewolucjonizmu. Doszukiwał się on istoty 
zdolności umysłowych („geniuszu”) w zdolności do długotrwałego wysiłku oraz 
podwyższonej wrażliwości zmysłowej. Bineta nie interesował fenomen 
„geniuszu”,22 ale jego przeciwieństwo, czyli upośledzenie umysłowe. Został  
on poproszony ma początku XX wieku przez francuskie władze oświatowe, aby 
opracować metody diagnozy uczniów opóźnionych, którzy byli niezdolni  
do korzystania z nauki w szkołach publicznych. Uważał on, że najbardziej istotną 
zdolnością umysłową jest umiejętność dokonywania sądów, którą określał jako 
zdrowy rozsądek. Jego zdaniem myślenie ludzi inteligentnych charakteryzuje się: 
ukierunkowaniem (planowaniem procesu myślenia i składających się nań operacji 
mentalnych), przystosowaniem (przyjęciem właściwego sposobu rozwiązywania 
zadania) i kontrolą (umiejętnością krytykowania własnych myśli i zadań). 

W latach 20. XX wieku Stern23 wprowadził pojęcie ilorazu inteligencji, który 
oznaczał iloraz wieku umysłowego dziecka do wieku życia, pomnożony przez 100. 
Wiek umysłowy określał względny poziom rozwoju intelektualnego dziecka  
na tle innych dzieci. Obecnie, szczególnie w odniesieniu do osób dorosłych stosuje 
się tak zwany dewiacyjny iloraz inteligencji, w którym wynik przeciętny przyjmuje 
wartość 100, a odchylenie standardowe wynosi 15. W myśl tezy, że człowiek 
rozwija tylko część swoich potencjalnych zdolności, Hebb24 wprowadził podział  
na inteligencję A (wrodzone możliwości) i inteligencję B (możliwości rzeczywiście 
rozwinięte). Inni badacze, tacy jak Eysenck i Vernon,25 wskazują jeszcze  
na inteligencję C, która ujawnia się w testach inteligencji. 

Wśród wielu koncepcji inteligencji ważną rolę odgrywają czynnikowe 
koncepcje inteligencji, w których badacze pytają się o wewnętrzna strukturę 
inteligencji. Wyróżniamy modele hierarchiczne inteligencji oraz modele czynników 
równorzędnych. Pierwszą hierarchiczną koncepcją czynnikową inteligencji była 
koncepcja Spearmana,26 który w latach 20- tych XX wieku na podstawie obserwacji 
osiągnięć uczniów wyodrębnił czynnik g (general) i czynniki s (specific). Czynnik  
g była to naczelna zdolność intelektualna, natomiast czynnikami s były zdolności 
specjalne. Zdaniem Spearmana każda czynność umysłowa lub zadanie jest  
w różnym stopniu wysycona czynnikiem g i s. Cattell27 również opracował 
hierarchiczny model inteligencji, w którym rozbił czynnik g na inteligencję płynną  
i skrystalizowaną. Inteligencja płynna to rodzaj wyposażenia biologicznego, który  
w trakcie rozwoju i edukacji „krystalizuje się” w postaci określonych umiejętności. 

                                                           
19 S. Karwowski, Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność. Kraków 2005, s. 14 
20 Ibidem 
21 E. Nęcka, Inteligencja. (w:) Strelau (red.), Psychologia. Gdańsk 2000, t. 2, s. 721 
22 Ibidem, s. 722 
23 Ibidem, s. 723 
24 Ibidem, s. 724 
25 Ibidem 
26 Ibidem, s. 727 
27 Ibidem, s. 728 
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Inteligencja płynna przejawia się jako zdolność dostrzegania złożonych relacji 
między symbolami i wykonywania manipulacji na symbolach, natomiast inteligencja 
skrystalizowana to dysponowanie wiedzą i umiejętnościami ważnymi w danej 
kulturze. Jednym z modeli czynników równorzędnych inteligencji jest model 
Thurstone’a,28 który wyróżnił siedem podstawowych, niezależnych czynników.  
Są nimi: rozumienie informacji słownych, płynność słowna, zdolności numeryczne, 
zdolności pamięciowe, szybkość spostrzegania i rozpoznawania obiektów, 
rozumowanie indukcyjne i wizualizacja przestrzenna. Najbardziej znany model 
czynników równorzędnych pochodzi z lat 70. XX wieku i został opracowany przez 
Guilforda.29 Wychodząc z modelu teoretycznego Guilford oparł się  
na założeniu, że każda zdolność umysłowa odnosi się do określonego materiału 
testowego, który może mieć charakter figuralny, symboliczny, semantyczny lub 
behawioralny. Zdolność umysłowa to uruchomienie określonego procesu 
poznawczego w celu otrzymania określonego wytworu. Do procesów poznawczych 
zaliczył Guilford: poznawanie, operacje pamięciowe, wytwarzanie dywergencyjne, 
wytwarzanie konwergencyjne, ocena efektów myślenia. W obszarze wytworów 
wyróżnił: jednostki, klasy, relacje, systemy, przekształcenia i implikacje. 

Do jednej z najnowszych teorii inteligencji (obok teorii Gardnera) należy 
koncepcja Sternberga.30 Jego triadowa teoria inteligencji opiera się na subteorii 
komponentowej. Wyróżnia się w tym obszarze komponenty nabywania wiedzy, 
komponenty wykonawcze oraz metakompnenty. Do komponentów nabywania 
Sternberg zaliczył umiejętność swoistego filtrowania informacji oraz zdolność  
do kombinowania różnych elementów nabytej wiedzy w całość istotną z punktu 
widzenia celów stawianych przez zadanie. Komponenty wykonawcze odpowiadają 
za realizację konkretnego zadania i zalicza się do nich: przyswajanie, 
wnioskowanie, umiejscowienie, sprawdzenie i wykonanie. Metakomponenty zaś 
odpowiadają za decydowanie o istocie zadania, wyborze komponentów niższego 
rzędu, wyborze strategii, czyli są to struktury integrująco-kontrolujące 
funkcjonowanie umysłowe i rozwiazywanie problemów. Na subteorii 
komponentowej Sternberg nadbudował subteorię kontekstualną  
i doświadczeniową. Podstawowym założeniem subteorii kontekstualnej jest 
przyjęcie relatywizmu w ocenianiu inteligencji ludzi, który wynika z ich różnego 
doświadczenia, innego wyposażenia kulturowego. Pociąga to za sobą postulat 
opracowywania takich metod diagnozowania, które są trafne ekologicznie.  
W ramach subteorii kontekstualnej Sternberg wyróżnił inteligencję społeczną oraz 
praktyczną. Subteoria doświadczeniowa podkreśla znaczenie doświadczenia  
i automatyzacji oraz reagowania w sytuacjach nowych. Sternberg wskazuje,  
że osoby inteligentne w nowych sytuacjach reagują szybciej i trafniej. 

Teoria inteligencji wielorakich Gardnera31 powstała niejako w opozycji  
do tradycyjnych koncepcji inteligencji, które preferują myślenie abstrakcyjne 
mierzone testami inteligencji. Gardner uważa, że ponieważ testy inteligencji mierzą 
zdolności logiczno-językowe, społeczeństwo przeszło coś w rodzaju „prania 
mózgu”, które doprowadziło do tego, że ogranicza się pojęcie inteligencji tylko  
do umiejętności wykorzystywanych przy rozwiązywaniu zadań logicznych  

                                                           
28 Ibidem, s. 731 
29 Ibidem, s. 731 
30 S. Karwowski, Konstelacje zdolności. Typy inteligencji…, op. cit., s. 18-20 
31 H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Poznań 2002, s. 33-62 
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i językowych. Gardner32 definiuje inteligencję – „jedną z wielu – jest zdolnością 
rozwiązywania problemów lub tworzenia produktów, które mają konkretne 
znaczenie w danym środowisku, czy też kontekście kulturowym lub społecznym. 
Ta umiejętność rozwiązywania problemów pozwala jednostce na podejście  
do sytuacji, w której trzeba osiągnąć pewien cel w taki sposób, by znaleźć 
właściwą drogę do niego prowadzącą. Wytworzenie produktu kulturowego  
ma kluczowe znaczenie dla takich funkcji, jak zdobywanie i przekazywanie wiedzy 
lub wyrażanie poglądów i uczuć jednostki. Produkty kulturowe to zarówno teorie 
naukowe, jak i kompozycje muzyczne czy skuteczne kampanie polityczne.” 

Wyróżniając siedem typów inteligencji, Gardner33 oparł się na wiedzy:  
o normalnym rozwoju i rozwoju jednostek utalentowanych, zakłóceniach 
poznawczych wynikających z uszkodzenia mózgu, funkcjonowaniu „cudownych 
dzieci”, dzieci autystycznych i upośledzonych umysłowo typu idiot savant, danych 
na temat ewolucji poznania, międzykulturowych opisach właściwości 
poznawczych, badaniach psychometrycznych. 

Pierwszym typem inteligencji, wyróżnionej przez Gardnera34, jest inteligencja 
muzyczna. Gardner uważa, że muzyka odrywała ważną role jednoczącą  
w społecznościach z epoki neolitycznej.  

Wskazuje przy tym na określoną lokalizację funkcji muzycznych w mózgu, 
których uszkodzenie powoduje amuzję, czyli utratę zdolności muzycznych. 
Inteligencja muzyczna pozwala ludziom rozumieć, tworzyć i przekazywać dźwięki 
.Ważną rolę odgrywa notacja muzyczna, która stanowi system symboliczny. 
Dowodem na istnienie kolejnego typu inteligencji – inteligencji cielesno-
kinestetycznej jest zdaniem Gardnera apraksja, która pojawia się wskutek 
uszkodzenia określonych obszarów w korze ruchowej. Osoby z tego typu 
uszkodzeniem nie są w stanie wykonać sekwencji ruchów, mimo że dobrze 
wiedzą, co mieliby zrobić i posiadają fizyczną możliwość wykonania każdego ruchu 
osobno. Inteligencja cielesno-kinestetyczna przejawia się zdolnością  
do wykorzystywania swojego ciała do wyrażania emocji (np. w tańcu), udziału  
w grze sportowej albo do wytworzenia nowego produktu i jest to świadectwem 
poznawczych cech posługiwania się ciałem. Inteligencja logiczno-matematyczna 
według Gardnera tworzy podstawę tradycyjnych testów inteligencji. W ramach 
tradycyjnej psychologii jest ona archetypem „inteligencji surowej”, związana jest  
z różnymi dziedzinami i nie ma określonego zakresu. Rozwój tej inteligencji 
udokumentował Piaget,35 który dowiódł, że myślenie abstrakcyjne rozwija się 
poprzez kolejne fazy. Gardner zwraca uwagę na fakt, że w operacjach 
matematycznych są bardziej zaangażowane pewne obszary mózgu niż inne,  
co jest jednym z dowodów na autonomię tej inteligencji. Innym dowodem są osoby, 
które potrafią wykonywać skomplikowane obliczenia, działając jak kalkulatory,  
a w innych obszarach zdolności poznawczych wykazują znaczne braki. 
Wyodrębnienie inteligencja językowej, podobnie jak inteligencji matematyczno-
logicznej, jest zgodne z tradycyjnym stanowiskiem psychologii. Gardner dowodzi 

                                                           
32 Ibidem, s. 36 
33 Ibidem, s. 37 
34 Ibidem, s. 39-50; M. Wróblewska, Zróżnicowanie typów zdolności i umiejętności – analiza 

wyznaczników w świetle teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera. (w:) Limont, Cieślikowska (red.), 
Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Kraków 2005, s. 141-152 

35 Ibidem, s. 143 
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niezależności tej inteligencji, analizują zjawisko afazji w wyniku uszkodzenia 
ośrodka Broca, w której osoba rozumie dobrze słowa i zdarzenia, ale ma problemy 
z utworzeniem nawet najprostszej wypowiedzi. Psychologia rozwojowa dostarcza 
dowodów na uniwersalność porozumiewania się werbalnego, którego rozwój 
następuje podobnie w różnych kulturach. Ponadto nawet w populacjach osób  
z różnymi typami uszkodzeń ludzie wynajdują sposoby porozumiewania się. 
Kolejny typ inteligencji, inteligencja przestrzenna, związany jest z półkulą prawą, 
której uszkodzenie (tylnych rejonów) powoduje upośledzenia zdolności 
znajdowania drogi, rozpoznawania twarzy i scen oraz zauważania szczegółów. 
Inteligencja przestrzenna umożliwia transformowanie, modyfikowanie i odtwarzanie 
wrażeń wzrokowych bez odniesienia się do pierwotnego bodźca fizycznego.36 
Uniwersalność tej inteligencji potwierdzają miedzy innymi obserwacje osób 
niewidomych, które rozpoznają kształt przedmiotu badając go dłonią i przekładając 
czas trwania tej czynności na wielkość tego przedmiotu. Korzenie inteligencji 
interpersonalnej, zdaniem Gardnera, sięgają czasów społeczeństw 
prehistorycznych, w których takie czynności jak tropienie, polowanie i zabijanie 
wymagały udziału dużej liczby osób. Takie grupy charakteryzowały się dużą 
spójnością, solidarnością i przywództwem. Inteligencja ta odpowiada  
za rozpoznawanie i dostrzeganie uczuć, przekonań, zamiarów i pragnień innych 
ludzi i związana jest z płatami czołowymi mózgu. Ostatni typ inteligencji 
wyróżnionej przez Gardnera to inteligencja intrapersonalna. Autor definiuje ją jako 
wiedzę o wewnętrznych aspektach samego siebie, obejmującą dostęp do życia 
uczuciowego i odczuwanych przez siebie emocji oraz zdolność ich rozróżniania, 
określania oraz zrozumienia na ich podstawie własnego zachowania i kierowania 
nim.37 Inteligencja ta pozwala na zrozumienie siebie i pracę nad sobą, jej 
funkcjonowanie związane jest z płatami czołowymi. 

 
Metoda bada ń 
W badaniu brała udział grupa rodziców dzieci posiadających diagnozę ADHD 

(N=28). Przedział wiekowy badanych dzieci wynosił od 6 do 14 lat, a średnia wieku 
wynosiła 9,9 lat. Rodzice zostali poproszeni o wypełnienie Kwestionariusza 
Wielorakiej Inteligencji (wg. A. Smith „Accelerated Learning In the Classroom”) 
zgodnie z instrukcją. Rodzice dokonywali oceny swoich dzieci wedle własnej 
oceny. 

 
Analiza wyników 
Na podstawie analizy wszystkich uzyskanych wyników należy stwierdzić,  

iż badane dzieci wykazują bardzo zróżnicowany poziom oraz profile inteligencji 
wielorakiej. Metody ilościowe pozwoliły na wyznaczenie dominującego typu 
inteligencji w badanej grupie – jest to inteligencja wizualna (x=15,4). Na ocenę tego 
typu inteligencji składają się pytania kwestionariusza dotyczące między innymi 
orientacji przestrzennej, preferencji uczenia się wzrokowego za pomocą różnego 
rodzaju tablic i pomocy wizualnych, spostrzegawczości i umiejętności obserwacji. 

Cztery typy inteligencji uzyskały bardzo zbliżone, przeciętne wyniki. Średnia 
badanej grupy w zakresie inteligencji kinestetycznej wynosi 12,9. Ocena dzieci  

                                                           
36 Ibidem, s. 144 
37 H. Gardner, Inteligencja. Wielorakie perspektywy. Poznań 2002, s. 49 
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w tej kategorii dotyczyła posiadanych uzdolnie
wykonywania prac, preferencji zabaw ruchowych, poczucia równowagi i niepokoju 
ruchowego. Inteligencja matematyczna, muzyczna i intrapersonalna 
zaprezentowane zostały na przeci
(x=12,6). Inteligencja matematyczna oceniana była na podstawie zdolno
logicznego myślenia, skutecznego operowania poj
rozwiązywania zadań
Umiejętności oceniane w ramach inteligencji muzycznej obejmowały łatwo
zapamiętywania piosenek, prawidłow
emocjonalnego utworów muzycznyc
i rozróżniania poszczególnych instrumentów współ brzmiej
Inteligencja intrapersonalna okre
swoich emocji, rozumienie przyczyn własnego post
samodzielne uczenie się

Najniższe wyniki dzieci z ADHD przejawiaj
interpersonalnej (x=11,4) oraz inteligencji lingwistycznej (x=11). Umiej
bazowe inteligencji interpersonalnej szacowane za pomoc
obejmowały między innymi: rozwi
wrażliwość na uczucia i nastroje innych osób, współdziałanie i korzystanie 
z doświadczeń innych osób. Inteligencja lingwistyczna badana była za pomoc
takich komponentów jak: umiej
posiadanie i używanie bogatego zasobu słownika, preferowanie sporz
notatek jako metody uczenia si

Zbiorcze zestawienie wszystkich wyników dla lepszego zobrazowania zostało 
zaprezentowane w formie graficznej na rysunku 1.

 
Rysunek nr 1:  Rozkład

inteligencji. 
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w tej kategorii dotyczyła posiadanych uzdolnień manualnych, samodzielnego 
wykonywania prac, preferencji zabaw ruchowych, poczucia równowagi i niepokoju 

teligencja matematyczna, muzyczna i intrapersonalna 
zaprezentowane zostały na przeciętnym poziomie, uzyskując jednakowe wyniki 
(x=12,6). Inteligencja matematyczna oceniana była na podstawie zdolno

lenia, skutecznego operowania pojęciami matematycznymi, 
zywania zadań wymagających myślenia przyczynowo-skutkowego. 

ci oceniane w ramach inteligencji muzycznej obejmowały łatwo
tywania piosenek, prawidłową interpretację i odczuwanie nastroju 

emocjonalnego utworów muzycznych, umiejętności komponowania melodii 
niania poszczególnych instrumentów współ brzmiejących w danym utworze. 

Inteligencja intrapersonalna określana była poprzez świadomość samego siebie, 
swoich emocji, rozumienie przyczyn własnego postępowania, sku
samodzielne uczenie się i wykonywanie zadań indywidualnie. 

sze wyniki dzieci z ADHD przejawiają w zakresie inteligencji 
interpersonalnej (x=11,4) oraz inteligencji lingwistycznej (x=11). Umiej
bazowe inteligencji interpersonalnej szacowane za pomocą kwestionariusza 

dzy innymi: rozwiązywanie sporów, współpracy w grupie, 
 na uczucia i nastroje innych osób, współdziałanie i korzystanie 

 innych osób. Inteligencja lingwistyczna badana była za pomoc
takich komponentów jak: umiejętność wyjaśniania skomplikowanych zagadni

ywanie bogatego zasobu słownika, preferowanie sporz
notatek jako metody uczenia się. 

Zbiorcze zestawienie wszystkich wyników dla lepszego zobrazowania zostało 
zaprezentowane w formie graficznej na rysunku 1. 

Rozkład średnich wyników grupy dzieci z ADHD z uwzględnieniem typu 

__________________ 

 manualnych, samodzielnego 
wykonywania prac, preferencji zabaw ruchowych, poczucia równowagi i niepokoju 

teligencja matematyczna, muzyczna i intrapersonalna 
c jednakowe wyniki 

(x=12,6). Inteligencja matematyczna oceniana była na podstawie zdolności 
tematycznymi, 

skutkowego. 
ci oceniane w ramach inteligencji muzycznej obejmowały łatwość 

 i odczuwanie nastroju 
ci komponowania melodii  

cych w danym utworze. 
 samego siebie, 

powania, skutecznie 

 w zakresie inteligencji 
interpersonalnej (x=11,4) oraz inteligencji lingwistycznej (x=11). Umiejętności 

 kwestionariusza 
nie sporów, współpracy w grupie, 

 na uczucia i nastroje innych osób, współdziałanie i korzystanie  
 innych osób. Inteligencja lingwistyczna badana była za pomocą 

niania skomplikowanych zagadnień, 
ywanie bogatego zasobu słownika, preferowanie sporządzania 

Zbiorcze zestawienie wszystkich wyników dla lepszego zobrazowania zostało 

ędnieniem typu 

 



291 
___________________________________________________________________________________ 

 
Wnioski 
Badania własne profilu inteligencji wielorakiej według koncepcji Gardnera  

w grupie dzieci z ADHD wykazały, że ich nasilniejszą stroną jest inteligencja 
wizualna. W obliczu różnorodnych trudności jakie stoją przed tymi dziećmi  
w procesie nauczania, a spowodowanymi przez ich braki w koncentracji uwagi, 
nadruchliwość i impulsywność, powinno się w procesie edukacyjnym w dużej 
mierze opierać na tym typie ich zdolności. Uzasadnione wydaje się w tym 
przypadku stosowanie przez nauczycieli różnorodnego rodzaju tablic i pomocy 
wizualnych. Należy zachęcać te dzieci, aby podczas uczenia się korzystały  
z rysunków, obrazów, filmów, powtarzały i utrwalały materiał poprzez rysowanie 
map myśli, a także podkreślały na kolorowo ważne elementy do zapamiętania. 

Niepokojące są uzyskane wyniki, swiadczące o niskim poziomie inteligencji 
interpersonalnej i lingwistycznej w grupie dzieci z ADHD. Wyniki badań własnych 
są zgodne z doniesieniami Hinshaw i Melnick,38 które dowiodły że u dzieci cztero-  
i sześcioletnich z ADHD najbardziej zaburzony nie jest ich rozwój poznawczy, ale 
ich relacje z rówieśnikami. Dzieci z ADHD nie uczą się negocjacji w grupie, 
ustępstw, przestrzegania reguł zabawy, zasady wzajemności w kontaktach. 
Skutkuje to faktem, że około połowa nadpobudliwych dzieci z ADHD w wieku 
szkolnym ma złe lub relacje z rówieśnikami lub jest odrzucana przez grupę 
rówieśniczą.39 Utrzymywanie kontaktów interpersonalnych przez dzieci z ADHD 
jest również utrudnione przez gorsze niż w grupie rówieśniczej, rozpoznawanie 
wyrazu emocjonalnego twarzy.40 Osoby z ADHD mają także problemy  
ze stworzeniem samej sytuacji komunikacyjnej, ponieważ ich zaburzenia 
koncentracji uwagi utrudniają nawiązanie i utrzymanie, tak istotnego dla 
porozumienia z drugim człowiekiem, kontaktu wzrokowego.41 Te problemy natury 
interpersonalnej i komunikacyjnej powinny być przyczynkiem do objęcia dzieci  
z ADHD pomocą w formie zajęć socjoterapeutycznych na terenie szkoły lub poza 
nią. Umożliwiłoby to tym dzieciom przeniesienie wypracowanych w małych 
grupach, właściwych form zachowania, na większe zespoły rówieśnicze. 

 
Streszczenie 
W artykule zostały przedstawione podstawy teoretyczne koncepcji inteligencji 

według Gardnera na tle innych koncepcji inteligencji. Zaprezentowano również 
przejawy ADHD oraz jego etiologię i patomechanizm. Następnie przedstawiono 
wyniki badań nad profilem inteligencji w grupie dzieci z ADHD. Wykazano,  
że najwyższe wyniki uzyskiwane były w zakresie inteligencji wizualnej, a najniższe 
w interpersonalnej i lingwistycznej. 

 
 
 
 

                                                           
38 S. Hinshaw ,S. Melnick, Peer relationships in boys with attention – deficit hyperactivity disorder with 

and without comorbid aggression, “Development and psychopathology” 1995, 7 
39 A. Kołakowski, T. Wolańczyk, A. Pisula, ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. 

Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk 2007, s. 53 
40 E. Czaplewska, M. Lipowska, Perception of facially and vocally expressed emotions in children with 

ADHD, ”Acta Neuropsychologica” 2008, (6), 4 
41 Ibidem, s. 214 
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Summary 
In the article were presented theoretical base of H. Gardner’s multiple 

intelligence conception against the background of other conceptions of intelligence. 
In this article were demonstrated also symptoms, etiology and pathomechanism  
of ADHD. Next was shown results of research on profile of intelligence in the group 
of children with ADHD. Was demonstrated that the highest scores were achieved 
in the area of visual intelligence and the lowermost in interpersonal and linguistic 
intelligence. 
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Andrzej PIOTROWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

STRES ZAWODOWY A KONFLIKTY POMI ĘDZY PRACĄ A RODZINĄ 
PERSONELU MEDYCZNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

 
 
Wprowadzenie 
W ciągu ostatnich dekad wymagania środowiska pracy i rodziny uległy 

znaczącym przeobrażeniom. Czas, jaki obecnie przeznacza się na pracę i rodzinę, 
powoli ulega zacieraniu.1 Zmiany, jakich doświadczamy, są skutkiem przemian 
społecznych, ekonomicznych oraz kulturowych. Dominujący przez długi czas 
paradygmat badań nad funkcjonowaniem człowieka w środowisku pracy i rodziny 
nakazywał prowadzenie analiz w tych obszarach rozdzielnie. Człowiek nie jest 
jednak istotą, którą można nieskończenie analizować w taki sposób. Potoczne 
obserwacje, a z czasem i badania naukowe dostarczyły dowodów  
na to, że funkcjonowanie w miejscu pracy i w rodzinie wzajemnie na siebie 
wpływają.2 To, w jaki sposób funkcjonuje osoba w pracy ma wpływ na jej 
funkcjonowanie rodzinne i analogicznie – sytuacja rodzinna ma wpływ  
na funkcjonowanie w miejscu pracy. W obu tych przypadkach możemy mówić 
zarówno o facylitacji, jak i utrudnieniu w sytuacji, gdy jeden obszar oddziałuje na 
drugi. Sprzeczne wymagania środowiska pracy i środowiska rodzinnego wywołują 
konflikty, a te z kolei prowadzą do obniżenia się jakości życia.3 Zgodnie z wynikami 
badań przeprowadzonymi przez Barnett i Hyde jednoczesne pełnienie roli 
rodzinnej i zawodowej korzystnie wpływa na rozwój, skutecznie minimalizuje 
ryzyko depresji, wpływa pozytywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz  
na relacje interpersonalne. Zadowolenie z pracy i satysfakcja małżeńska pełnią 
rolę buforów stresu zawodowego, a te z kolei mogą być niwelowane przez 
satysfakcjonujące relacje małżeńskie.4 Wysoka jakość życia małżeńskiego  
i rodzinnego efektywnie chroni przed niekorzystnym wpływem stresu zawodowego, 
a dobre relacje w miejscu pracy mogą stać się nieocenionym źródłem wsparcia  
w sytuacji wystąpienia kryzysów rodzinnych. Aktualne wymagania, z jakimi 
współczesny człowiek musi się zmierzać coraz częściej, powodują jednak konflikty 
pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Badania przeprowadzone przez 
Grzywacza i Marks pokazują, że bezpośrednie skutki wynikające z pełnieniem obu 
ról są bardzo złożone. Jednoczesne pełnienie roli rodzinnej i zawodowej może  
z jednej strony prowadzić do rozwoju, wzrostu zasobów i kompetencji oraz 
lepszego funkcjonowania, ale także powodować konflikt ról, wywoływać napięcie  
i obciążenia związane z dzieleniem energii, czasu i zasobów na wypełnianie 

                                                           
1 K. Karasiewicz, A. Lewandowska-Walter, D. Godlewska-Werner, A. Piotrowski, Równowaga praca – 

dom według Polaków – prezentacja konstruktu i właściwości psychometrycznych kwestionariusza 
WLB. (w:) T. Rostowska, W. Budziński (red.), Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych 
okresach dorosłości. Perspektywa Psychologiczna. Toruń 2012, s. 38-63 

2 E. Demerouti, A. B. Bakker, P. Voydanoff, Does home life interfere with or facilitate performance?, 
„European Journal of Work and Organizational Psychology”, 19, 2010, s. 128-149 

3 L. Duxbury, C. Higgins, Work-life balance in the new millennium. Where are we? Where do we need 
go?. Ottawa 2001 

4 R. C. Barnett, J. S. Hyde, Women, men, work, and family. An expansionist theory, „American 
Psychologist”, 56, 2001, s. 781-796 

 



296 
___________________________________________________________________________________ 

 
sprzecznych zobowiązań. Nadmierne angażowanie się w pracę zawodową może 
utrudniać funkcjonowanie rodzinne i obniżać jego jakość, z czym mamy  
do czynienia w przypadku pracoholizmu.5 

 
Stres zawodowy w Słu żbie Więziennej 
Zawód funkcjonariusza Służby Więziennej zaliczany jest przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej do grupy zawodów trudnych i niebezpiecznych.6 
Najważniejszym kryterium zaliczenia zawodu do tej kategorii są wymagania 
związane ze szczególną sprawnością psychofizyczną, a także wykonywanie pracy 
związanej z narażeniem zdrowia i/lub życia osoby wykonującej zawód. Zagrożenie 
dla zdrowia i/lub życia wynikają z: 

• wysokiego poziomu obciążenia psychicznego; 
• specyfiki wykonywanych czynności; 
• występowania potencjalnych zagrożeń fizycznych w środowisku pracy. 
Czynnikami wpływającymi na powstawanie obciążeń psychofizycznych  

w SW są: styl zarządzania i relacje interpersonalne, ciągła dyspozycyjność, 
przeciążenie pracą, zachowania osadzonych, działanie pod presją czasu. Nie bez 
znaczenia jest także odpowiedzialność prawna za błędy lub zaniedbania.7 
Czynnikiem mocno obciążającym jest z pewnością praca w systemie zmianowym, 
a także w niedzielę i święta oraz możliwość odwołania z urlopu w przypadku 
niedoborów kadrowych. W specyfice pracy penitencjarnej personel liczyć musi się 
z wydarzeniami nadzwyczajnymi: głodówki, samobójstwo lub próba samobójstwa 
osadzonego, bunty, okupacje pomieszczeń, samouszkodzenia ciała, ucieczki, 
drastyczne przejawy podkultury więziennej, wystąpienia zbiorowe, wzięcie 
zakładnika oraz napaść fizyczna ze strony skazanego. Sztywna i zhierarchizowana 
struktura organizacji powodować może mobbing lub nepotyzm skutkujący 
nierównomiernym obciążeniem pracą. Pochodną nepotyzmu jest zatrudnianie 
kandydatów niespełniających wszystkich oczekiwań i w efekcie niskoefektywnych 
lub nieodpornych na stres. Ze strony skazanych funkcjonariusz spotkać się może  
z nieukrywaną niechęcią, biernym oporem, zachowaniem wulgarnym i agresywnym 
– aż do napaści fizycznej. Personel penitencjarny narażany jest także na groźbę 
szantażu i manipulacji ze strony osadzonych. Nie bez znaczenia dla poczucia 
stresu zawodowego jest także brak akceptacji pracy ze strony społeczeństwa8 oraz 
niski poziom prestiżu służby.9 Symptomatyczna jest wypowiedź naczelnego 
lekarza SW, że „sprawy pracowe przynoszone latami do domu generują trudności  
i kłopoty w rodzinie”. Nasilający się stres zawodowy jest głównym powodem 

                                                           
5 B. R. Brady, S. J. Vodanovich, R. Rotunda, The impact of workaholism on work-family conflict, job 

satisfaction, and perception of leisure activities, „The Psychologist – Manager Journal”, 11, 2008,  
s. 241-263 

6 A. Łuczak, Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. 
Warszawa 1998 

7 J. Pomiankiewicz, Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej, „Przegląd 
Więziennictwa Polskiego”, 67-68, 2010, s. 47-60 

8 G. Korwin-Szymanowski, Stres w służbie: domykajmy za sobą drzwi, „Forum Penitencjarne”, 06 (181), 
2013, s. 30 

9 A. Piotrowski, Wizerunek medialny Służby Więziennej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 67-68, 
2010, s. 85-93 
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rezygnacji ze służby.10 Głównymi obszarami stresu zawodowego są: obciążenie 
pracą, dyssatysfakcja z pracy, styl zarządzania, kontakty z osadzonymi, atmosfera 
w pracy.11 

Trudne do akceptacji jest dla personelu, że pan osadzony ma niejednokrotnie 
więcej praw niż sam funkcjonariusz, a na pewno więcej niż w opinii funkcjonariusza 
(a także społeczeństwa) powinien on dysponować. Mocno obciążające  
są roszczeniowe zachowania osadzonych, jak np. skuteczne pozywanie SW, ale 
także pojedynczych funkcjonariuszy (nie tylko przed rodzimym wymiarem 
sprawiedliwości) za przeludnienie, rzekome poniżanie, odbywanie wyroku w celi  
z palącymi. 

Według danych uzyskanych przez Zespół Służby Medycyny Pracy  
i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy SW najbardziej powszechnymi źródłami stresu 
są:12 

• negatywny odbiór społeczny zawodu więziennika; 
• brak szacunku ze strony osadzonych i przełożonych; 
• niewłaściwe stosunki między działami służby; 
• konflikty z przełożonymi, kolegami; 
• konflikty ról; 
• mobbing; 
• brak poczucia bezpieczeństwa; 
• brak satysfakcji z pracy; 
• niskie uposażenie (przypadki podejmowania dodatkowej pracy w czasie 

przeznaczonym na odpoczynek); 
• brak wsparcia ze strony przełożonych; 
• autokratyczny styl zarządzania; 
• nastawienie przełożonych na krytykę i surową ocenę; 
• poczucie niesprawiedliwości społecznej związane z nierównym 

obciążeniem obowiązkami; 
• nadmierna biurokracja; 
• konieczność realizacji przepisów, które nie uwzględniają realiów służby, 

szczególnie zaś deficytów kadrowych; 
• poczucie niesprawiedliwości wynikające z wyczulenia kierownictwa  

na prawa osadzonych bez uwzględnienia realiów służby; 
• frustracje wynikające z niemożliwości skorzystania z urlopu 

wypoczynkowego w okresie letnim; 
• konieczność stosowania środków przymusu bezpośredniego; 
• wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków; 
• protekcjonalizm kadrowy; 
• niemożliwość samorealizacji. 
 

                                                           
10 A. Piotrowski, Zmienne psychospołeczne charakteryzujące funkcjonariuszy Służby Więziennej 

rozważających rezygnację z pracy. (w:) J. Maciejewski, M. Liberadzki (red.), Rekrutacja do grup 
dyspozycyjnych – socjologiczna analiza problemu. Wrocław 2011, s. 267-277 

11 A. Piotrowski, Kwestionariusz Stresu Służby Więziennej. Podręcznik. Warszawa 2011 
12 J. Pomiankiewicz, Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej, „Przegląd 

Więziennictwa Polskiego”, 67-68, 2010, s. 47-60 
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Specyfika pracy personelu medycznego w Słu żbie Więziennej 
Polski system penitencjarny „opiekuje się” około 80 tys. osadzonych. Do grup 

funkcjonariuszy SW mających stały kontakt z więźniami zaliczamy personel działu 
penitencjarnego (pielęgniarek w SW jest około 900), ochrony oraz służby zdrowia. 
W rodzimych instytucjach penitencjarnych według statystyk zebranych przez  
SW na koniec 2013 r. osadzonych aresztowanych i skazanych za zabójstwa  
to ponad 5 tys. osób, skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 
powszechnemu i komunikacji również ponad 5 tys., za znęcanie się – kolejne  
5 tys., za rozboje i wymuszenia rozbójnicze ponad 12 tys.13 Także i w warunkach 
wolnościowych personel medyczny spotykać się może z osobami agresywnymi, 
tym niemniej kontakt ze specyficznymi pacjentami penitencjarnych oddziałów 
medycznych zwiększa ryzyko stresu i wypalenia zawodowego.14 

W trakcie służby rokrocznie można odnotować około 70 przypadków napaści 
na funkcjonariuszy.15 Część napaści nie jest rejestrowanych z uwagi  
na nieefektywną procedurę ukarania sprawcy. Najczęściej ofiarami napaści  
są funkcjonariusze działu ochrony, zdarzają się jednak również napaści  
na personel medyczny, którego przedstawiciele (głownie kobiety) z racji braku 
odpowiedniego treningu mają minimalną szansę obronienia się przed agresorem. 
Innym zagrożeniem, z jakimi stykają się pielęgniarki penitencjarne, jest celowe 
zranienie przez osadzonego będącego nosicielem wirusa HIV lub innej zakaźnej 
choroby.16 Skazanych ujawnionych zarażeniem HIV/AIDIS jest około 200, chorych 
na gruźlicę ponad 800, a na inne choroby zakaźne cierpi około ponad 20 tys. 
Powszechność chorób zakaźnych wśród osadzonych powoduje, że stresujące są 
także sytuacje, gdy w ramach wykonywanych zabiegów medycznych pielęgniarka 
sama przez przypadek ukłuje się igłą wykorzystywaną w trakcie zabiegu  
u osadzonego z wirusem HIV lub z wirusowym zapaleniem wątroby. Przypadki 
samookaleczeń, prób samobójczych (ok. 150 rocznie), bójek i pobić sprawiają, że 
pracę w instytucjach penitencjarnych trudno nazwać nudną. Niejednokrotnie 
zdarza się, że osadzeni zapisują się na badanie, aby przerwać monotonię 
wykonywania kary. 

Odrębną kategorię osadzonych stanowią kobiety, a zwłaszcza te, które z racji 
porodu czy opieki nad dzieckiem do lat 4 wymagają intensywniejszej uwagi 
medycznej. Często są to osoby o znacznych deficytach kompetencji 
interpersonalnych i rodzicielskich, dlatego też nieoceniona jest praca u postaw 
pielęgniarek w ich edukacji i wsparciu. 

Wspominając o różnych kategoriach osadzonych nie sposób pominąć 
młodocianych oraz więźniów tzw. „niebezpiecznych”, którzy z racji specyfiki 
swojego funkcjonowania wymagają dodatkowych nakładów pracy. Według 
wcześniejszych badań przeprowadzonych na żeńskim personelu medycznym SW, 

                                                           
13 Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej: Informacje o wykonywaniu kary 

pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, Roczna informacja statystyczna za rok 2013, 
http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystyka-roczna/ (pobrano 05.02.2014) 

14 A. Piotrowski, Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej. Warszawa 2010 
15 Ł. Stec, Raport: Coraz więcej napaści na funkcjonariuszy, „Forum penitencjarne”, 05, 2010, s. 13 
16 J. Cegielska, Zakłuty igłą, „Forum Penitencjarne”, 06, 2009, s. 8 
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pielęgniarki uważają, że osadzeni czują się bezpieczniej w więzieniu niż 
funkcjonariusze.17 

Spory odsetek osadzonych stanowią osoby uzależnione od alkoholu, środków 
odurzających i psychotropowych oraz z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeni 
umysłowo. Wszystko to powoduje, że praca personelu medycznego w instytucjach 
penitencjarnych znacznie różni się od tej, jaka jest wykonywana poza murami. 
Większy poziom dyspozycyjności, większy rygor bezpieczeństwa oraz zasady 
funkcjonowania SW, a także same zachowanie osadzonych powoduje, że praca 
personelu medycznego w zakładach karnych i aresztach śledczych jest bardzo 
specyficzna. 

 
Konflikty na styku pracy i życia rodzinnego 
Rozpoczęcie pracy zawodowej oraz podjęcie obowiązków rodzicielskich  

to nieodłączne wyznaczniki okresu dorosłości. Oczekiwania wobec pełnienia obu 
tych ról nie zawsze są ze sobą spójne, a konflikty między nimi pojawiają się, gdy 
wymagania jednej roli kolidują z wymaganiami drugiej.18 Konflikt pomiędzy tymi 
rolami został zdefiniowany jako przeciwstawne wymagania w pracy i w rodzinie 
polegające na tym, że angażowanie się w jedną rolę utrudnia angażowanie się  
w drugą. Według Greenhaus i Beutell istnieją dwa rodzaje konfliktów na styku 
rodzina – praca: 

- konflikt praca – rodzina (PR) – angażowanie się w pracę utrudnia pełnienie 
roli w rodzinie; 

- konflikt rodzina – praca (RP) – obowiązki rodzinne utrudniają angażowanie 
się w pracę zawodową. 

 
Antycedenty konfliktów obszaru pracy i rodziny 
W większości dostępnych badań zauważamy, że kobiety odczuwają większy 

poziom nasilenia konfliktów niż mężczyźni.19 Niektóre badania sugerują jednak,  
że to kobiety znacznie lepiej radzą sobie z konfliktami, są też dane przemawiające 
za tym, że płeć nie ma znaczenia.20 Z pewnością istotne są wymagania zawodu, 
jakiemu trzeba sprostać. Głównymi czynnikami prowadzącymi do zwiększenia 
konfliktów RP u kobiet jest przede wszystkim liczba godzin pracy, naciski w pracy, 
liczba posiadanych dzieci i ich wiek, nieporozumienia małżeńskie oraz krytyczny  
i negatywny stosunek małżonka.21 Do wzrostu poziomu konfliktów przyczynia się 
także liczba nadgodzin oraz praca zmianowa.22 Także i w przypadku konfliktów PR 

                                                           
17 A. Piotrowski, S. Pich, Sense of safety among mid-level medical personnel at polish penal institutions. 

(w:) P. Hamaj, M. Martinska, Z. Zawodna (red.), Komplexene socialne zabezpecenie vojenskeho 
profesionala. Liptovsky Mikuláš, 2010, s. 189-194 

18 J. H. Greenhaus, N. J. Beutell, Sources of conflict between work and family roles, „Academy  
of Management Review”, 10, 1985, s. 76-88 

19 G. Daalen van, T. M. Willemsen, K. Sanders, Reducing work – family conflict through different 
sources of social support, „Journal of Vocational Behavior”, 69, 2006, s. 462-476 

20 A. Zalewska, Konflikty „praca – rodzina” oraz ich źródła i skutki w zależności od płci i posiadania 
dzieci. (w:) A. Chybicka, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Kobiecość w obliczu zmian – studia 
interdyscyplinarne. Kraków 2009, s. 101-124 

21 J. G. Grzywacz, N. F. Marks, Reconceptualizing the work-family interface: An ecological perspective 
on the correlates of positive and negative spillover between work and family, „Journal of Occupational 
Health Psychology” 5, 2000, s. 111-126 

22 J. H. Pleck, G. L. Staines, L. Lang, Conflicts between work and family life, „Monthly Labor Review”, 
103, 1980, s. 29-32 
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kluczowa jest liczba godzin spędzana w pracy, obciążenia zawodowe, 
krytykanctwo małżonka. Według badań przeprowadzonych przez Jonathona 
Halbesleben konflikty praca – rodzina i rodzina – praca są negatywnie powiązane  
z zaangażowaniem w pracę.23 Wraz z nasilaniem się poziomu konfliktów 
zaangażowanie w pracę obniża się. 

 
Przegląd dotychczasowych bada ń 
Przeglądając badania przeprowadzone wśród personelu penitencjarnego  

na temat konfliktów sfery zawodowej i rodzinnej znajdujemy zaledwie kilka 
opracowań. Z badań przeprowadzonych przez Gallavana i Newman wynika,  
że konflikty praca – rodzina przyczyniają się do wypalenia zawodowego wśród 
terapeutów penitencjarnych.24 Podobne wyniki badań uzyskali Lambert, Hogan  
i Altheimer badając 160 więzienników pracujących z młodocianymi przestępcami.25 
Konflikty sfery zawodowej i rodzinnej najbardziej widoczne są u oficerów 
więziennictwa.26 W innym badaniu Lambert z współpracownikami wykazał także, 
że konflikty praca – rodzina zwiększają nasilenie stresu zawodowego,  
a zmniejszają satysfakcję z pracy, natomiast konflikty rodzina – praca znacząco 
zmniejszają przywiązanie organizacyjne.27 Dodatkowo wysoki poziom obu 
rodzajów konfliktów powiązany jest z niską satysfakcją z życia.28 Przytoczone 
powyżej badania zasadniczo wyczerpują ogólnie dostępne dane na ten temat. 
Całkowity brak takich badań w rodzimych jednostkach penitencjarnych był 
impulsem do przeprowadzenia opisanego poniżej badania. 

 
Metoda 
Cel badań 
Głównym celem badania było zidentyfikowanie nasilenia konfliktów pomiędzy 

pracą a rodziną a stresem zawodowym oraz związku pomiędzy nimi u pielęgniarek 
penitencjarnych w porównaniu z pielęgniarkami pracującymi w instytucjach 
cywilnych. 

 
Osoby badane 
Osobami badanymi było 29 pielęgniarek zatrudnionych w instytucjach 

penitencjarnych. Wykształcenie średnie posiada 55%, licencjackie 27%,  
a magisterskie 18%. Najliczniej reprezentowaną grupa były pielęgniarki ze stażem 

                                                           
23 J. R. B. Halbesleben, A meta-analysis of work engagement: Relationships with burnout, demands, 

resources, and consequences. (w:) M. P. Leiter, A. B. Bakker (red.), Work engagement: A handbook 
of essential theory and research. New York, 2010, s. 102-117 

24 D. B. Gallavan, J. L. Newman, Predictors of burnout among correctional mental health professionals, 
„Psychological Services”, 10, 2013, s.115-122 

25 E. G. Lambert, N. L. Hogan, I. Altheimer, The association between work-family conflict and job 
burnout among correctional staff: A preliminary study, „American Journal of Criminal Justice”, 35, 
2010, s. 37-55 

26 E. G. Lambert, N. L. Hogan, S. M. Barton, The Nature of Work-Family Conflict Among Correctional 
Staff: An Exploratory Examination, „Criminal Justice Review”, 29, 2004, s. 145-172 

27 E. G. Lambert, N. L. Hogan, S. D. Camp, L. A. Ventura, The impact of work-family conflict  
on correctional staff: A preliminary study, „Criminology & Criminal Justice: An International Journal”, 6, 
2006, s. 371-387 

28 E. G. Lambert, N. L. Hogan, O. O. Elechi, S. Jiang, J. M. Laux, P. Dupuy, A. Morris, A further 
examination of antecedents of correctional staff life satisfaction, „The Social Science Journal”, 46, 
2009, s. 689-706 
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pracy powyżej 15 lat – stanowiły one 75% próby. Jako grupę porównawczą do 
badania zaproszono pielęgniarki pracujące w instytucjach cywilnych dobrane tak, 
aby główne zmienne socjodemograficzne odpowiadały grupie pielęgniarek 
penitencjarnych. 

 
Pomiar 
Do pomiaru natężenia konfliktów praca – rodzina wykorzystany został Test 

Konflikty praca – rodzina i rodzina – praca Netemeyer, Boles i McMurrian,  
w opracowaniu Zalewskiej.29 Kwestionariusz ten składa się z 10 twierdzeń i mierzy 
nasilenie konfliktów praca – rodzina i rodzina – praca. Im wyższy wynik, tym 
większe nasilenie danego rodzaju konfliktu. 

Natężenie stresu zawodowego zmierzone zostało przy wykorzystaniu 
kwestionariusza Subiektywna ocena pracy.30 Kwestionariusz ten składa się  
z 55 twierdzeń i pozwala analizować poczucie stresu w następujących wymiarach: 
poczucie psychicznego obciążenia związane ze złożonością pracy, brak nagród  
w pracy, poczucie niepewności wywołane organizacją pracy, kontakty społeczne, 
poczucie zagrożenia, uciążliwości fizyczne, nieprzyjemne warunki pracy, brak 
kontroli, brak wsparcia, poczucie odpowiedzialności. Zsumowanie wyników  
z poszczególnych skal daje wynik ogólny. Im wyższy wynik, tym większe jest 
poczucie stresu osoby badanej. 

 
Wyniki 
Pierwszym etapem analizy statystycznej było ustalenie nasilenia poziomu 

konfliktów na styku pracy i rodziny w badanych grupach. Uzyskane dane znalazły 
miejsce w tabeli 1. 

 
Tabela nr 1:  Statystyki opisowe uzyskane w Teście Konflikty praca – rodzina i rodzina 

– praca w badanych grupach. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Z przeprowadzanych analiz wynikają dwie prawidłowości. Po pierwsze 

nasilenie konfliktów rodzina – praca jest znacznie niższe niż konfliktów praca – 
rodzina w obu badanych grupach. Po drugie poziom konfliktów praca – rodzina jest 
wyższy u pielęgniarek, które pracują w instytucjach cywilnych. Związane jest  
to prawdopodobnie z tym, że duża ich cześć pracuje więcej niż tylko w jednym 
miejscu pracy (zazwyczaj jest to etat i kontrakt). Konflikty rodzina – praca w obu 

                                                           
29 A. Zalewska, Konflikty „praca – rodzina” – ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów.  

(w:) L. Golińska, B. Dudek, I. Janicka (red.), Rodzina i praca w perspektywie wyzwań i zagrożeń. Łódź 
2008, s. 403-418 

30 B. Dudek, M. Waszkowska, D. Merecz, W. Hanke, Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami 
stresu zawodowego. Łódź 2004 

Konflikty Grupa badana M SD t p 

 
Konflikty praca – rodzina 

pielęgniarki penitencjarne 14,24 6,37  
-1,64 

 
0,02 pielęgniarki cywilne 17,06 8,17 

 
Konflikty rodzina – praca 

pielęgniarki penitencjarne 9,10 3,51  
-0,31 

 
0,58 pielęgniarki cywilne 9,39 4,46 
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grupach są na podobnym poziomie – sytuacja rodzinna ma zatem podobny wpływ 
na funkcjonowanie w miejscu pracy. W kolejnym etapie analizy statystycznej 
sprawdzone zostało, czy miejsce pracy (instytucja penitencjarna vs instytucja 
cywilna) różnicuje poziom poczucia stresu. Otrzymane dane umieszczone zostały 
w tabeli 2. 

 
Tabela nr 2: Statystyki opisowe uzyskane w kwestionariuszu Subiektywna ocena 

pracy w badanych grupach. 
 

Skale kwestionariusza 
Subiektywna ocena 

pracy  
Grupa badana  M SD t p 

Poczucie psychicznego 
obciążenia związane ze 

złożonością pracy 

pielęgniarki penitencjarne 20,31 6,67  
1,61 

 
0,11 pielęgniarki cywilne 17,97 6,44 

 
Brak nagród w pracy 

pielęgniarki penitencjarne 21,21 7,52  
1,91 

 
0,06 pielęgniarki cywilne 18,16 6,95 

Poczucie niepewności 
wywołane organizacją 

pracy 

pielęgniarki penitencjarne 17,76 5,86  
-0,24 

 
0,81 pielęgniarki cywilne 18,09 6,32 

 
Kontakty społeczne 

pielęgniarki penitencjarne 10,21 2,61  
0,23 

 
0,81 pielęgniarki cywilne 10,08 2,37 

 
Poczucie zagrożenia 

pielęgniarki penitencjarne 12,55 3,73  
0,91 

 
0,36 pielęgniarki cywilne 11,80 3,69 

 
Uciążliwości fizyczne 

pielęgniarki penitencjarne 1,69 0,93  
-1,26 

 
0,21 pielęgniarki cywilne 2,01 1,24 

Nieprzyjemne warunki 
pracy 

pielęgniarki penitencjarne 2,14 1,19  
1,12 

 
0,26 pielęgniarki cywilne 1,84 1,16 

 
Brak kontroli 

pielęgniarki penitencjarne 9,27 3,03  
0,58 

 
0,56 pielęgniarki cywilne 8,91 2,76 

 
Brak wsparcia 

pielęgniarki penitencjarne 5,93 2,11  
2,54 

 
0,01 pielęgniarki cywilne 4,84 1,82 

Poczucie 
odpowiedzialności 

pielęgniarki penitencjarne 11,07 2,78  
3,08 

 
0,00 pielęgniarki cywilne 9,16 2,77 

Subiektywna ocena pracy 
– Wynik ogólny 

pielęgniarki penitencjarne 117,0 31,45  
1,25 

 
0,21 pielęgniarki cywilne 108,8 28,23 

Źródło: opracowanie własne. 
 
W połowie analizowanych obszarów pielęgniarki penitencjarne uzyskały 

wyższe wyniki w porównaniu z pielęgniarkami „cywilnymi”. Ogólne nasilenie stresu 
zawodowego jest wyższe u pielęgniarek penitencjarnych. Obszarami, w którym 
odczuwają one istotny statystycznie wyższy poziom stresu zawodowego są: brak 
nagród w pracy, brak wsparcia i poczucie odpowiedzialności. Dla pielęgniarek 
zatrudnionych w zakładach karnych i aresztach śledczych bardziej od ich 
„cywilnych” koleżanek obciążające jest niewystarczające wynagrodzenie w miejscu 
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pracy, brak wsparcia społecznego oraz większe poczucie odpowiedzialności. 
Analizująca dane metryczkowe możemy stwierdzić, że praca w instytucjach 
więziennych nie jest ich pierwszą pracą – ogólny staż pracy jest dłuższy niż staż 
pracy w SW, co sugeruje, że wcześniej pielęgniarki takie przed rozpoczęciem 
pracy w SW pracowały w placówkach wolnościowych mają możliwość porównania 
obu miejsc pracy. Przeprowadzone dodatkowe analizy wykazały, że praca  
w systemie wielozmianowym dla pielęgniarek penitencjarnych jest bardziej 
obciążająca niż w systemie jednozmianowym, ale różnice nie uzyskały poziomu 
istotności statystycznej. Kolejnym etapem analiz statystycznych było ustalenie 
związku obszarów stresu zawodowego z konfliktami sfery zawodowej i rodzinnej. 
Uzyskane dane przedstawione zostały w tabeli 3. 

 
Tabela nr 3: Współczynniki korelacji r-Pearsona pomiędzy wynikami w Teście 

Konflikty praca – rodzina i rodzina – praca a kwestionariuszem Subiektywna ocena pracy  
w grupie pielęgniarek penitencjarnych. 

 
Korelacje 

 Konflikty  
praca – rodzina 

Konflikty  
rodzina – praca 

Poczucie psychicznego obciążenia 
związane ze złożonością pracy 

 
0,44(*) 

 
0,32 

Brak nagród w pracy 0,60(**) 0,20 
Poczucie niepewności wywołane 
organizacją pracy 0,52(**) 0,31 

Kontakty społeczne 0,45(*) 0,13 

Poczucie zagrożenia 0,62(**) 0,28 

Uciążliwości fizyczne 0,36 0,27 

Nieprzyjemne warunki pracy 0,33 0,23 

Brak kontroli 0,47(**) 0,20 

Brak wsparcia 0,44(*) 0,22 

Poczucie odpowiedzialności 0,52(**) 0,27 
Subiektywna ocena pracy – Wynik 
ogólny 0,59(**) 0,30 

** Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Przeprowadzone analizy korelacji ujawniły, że poczucie stresu zawodowego 

powiązane jest w istotny sposób tylko z konfliktami praca – rodzina (za wyjątkiem 
skal: uciążliwości fizyczne i nieprzyjemne warunki pracy). Podobnej zależności nie 
obserwujemy w przypadku konfliktów rodzina – praca. Wraz z nasileniem się 
subiektywnego poczucia stresu zawodowego rośnie wielkość konfliktu praca – 
rodzina. 

Aby dokonać precyzyjniejszych obliczeń co do kierunku i siły wpływu 
poszczególnych zmiennych przeprowadzona została analiza regresji liniowej,  
w której zmienną niezależną był poziom konfliktów praca – rodzina, a zmiennymi 
niezależnymi obszary stresu zawodowego: poczucie psychicznego obciążenia 
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związane ze złożonością pracy, brak nagród w pracy, poczucie niepewności 
wywołane organizacją pracy, kontakty społeczne, poczucie zagrożenia, 
uciążliwości fizyczne, nieprzyjemne warunki pracy, brak kontroli, brak wsparcia, 
poczucie odpowiedzialności. Aby uniknąć ujawnienia się wysokiego poziomu 
współczynnika współliniowości VIF do modelu nie wprowadzono ogólnego 
wskaźnika stresu zawodowego. Ponieważ predyktory, jakimi są: poczucie 
psychicznego obciążenia związane ze złożonością pracy, brak nagród w pracy, 
poczucie niepewności wywołane organizacją pracy, kontakty społeczne, 
uciążliwości fizyczne, nieprzyjemne warunki pracy, brak kontroli, brak wsparcia, 
poczucie odpowiedzialności nie wpływały istotnie na zmienną zależną usunięto  
je z modelu. Ostatecznie utworzony model zawiera jeden predyktor – poczucie 
zagrożenia, który samodzielnie pozwala wyjaśnić aż 37% wariancji zmiennej 
zależnej (skorygowane R2 wyniosło 0,369). Model był dobrze dopasowany  
do danych, lepiej niż średnia umożliwia przewidywanie zmiennej zależnej: F(1, 27) 
= 17,53; p < 0,000. Uzyskane współczynniki regresji zamieszczone zostały  
w tabeli 4. 

 
Tabela nr 4: Współczynniki regresji uzyskane w modelu. Zmienna zależna: poziom 

konfliktów praca – rodzina. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Jedynym, ale o dużej mocy wyjaśniającej predykatorem poziomu konfliktów 

praca – rodzina jest poczucie zagrożenia. Wraz ze wzrostem poczucia zagrożenia 
w miejscu pracy wzrasta poziom konfliktów praca – rodzina. 

 
Podsumowanie 
Wyzwania, jakim należy sprostać pełniąc rolę rodzinną i zawodową, nie 

zawsze są ze sobą zgodne. Pełnienie obu tych ról wzbogaca człowieka i jest 
impulsem do jego rozwoju oraz dobrostanu. Zdarza się jednak, że trudno jest 
pogodzić oba te obszary. Są profesje, które z racji swojej dyspozycyjności oraz 
szczególnego trybu i warunków pracy są bardziej narażone na stres oraz  
na konflikty sfery rodzinnej i zawodowej. W przedstawionym badaniu analizie 
poddano średni personel medyczny zatrudniony w instytucjach penitencjarnych. 
Interesującym jest ujawnienie, że doświadcza on niższego poziomu konfliktów  
w porównaniu z pielęgniarkami „cywilnymi”. Wymiarami stresu zawodowego,  
w którym pielęgniarki penitencjarne odczuwają wyższy poziom stresu zawodowego 
w porównaniu z ich cywilnymi koleżankami są: brak nagród w pracy, brak wsparcia 
i poczucie odpowiedzialności. Stres zawodowy mocno powiązany jest z konfliktami 
praca – rodzina, na które najbardziej wpływa poczucie zagrożenia. 

 
Streszczenie 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie relacji pomiędzy stresem 

zawodowym a konfliktami obszaru pracy i rodziny u pielęgniarek zatrudnionych  
w Służbie Więziennej. W części teoretycznej artykuł przedstawia wzajemne 
wpływanie na siebie pracy i rodziny, specyfikę pracy w SW oraz czynniki 

 B SE β t p 
Stała 0,82 3,35  0,24 0,809 
Poczucie zagrożenia 1,07 0,57 0,62 4,17 0,000 
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generujące w niej poczucie stresu zawodowego. Ważnym obszarem, na który 
zwrócona została uwaga są konflikty sfery zadaniowej i rodzinnej. Część 
teoretyczną kończy przegląd badań nad tymi konfliktami w SW. W części 
empirycznej przedstawione zostały wyniki badań analizujące natężenie stresu 
zawodowego oraz relacji pomiędzy tymi zmiennymi u pielęgniarek penitencjarnych. 
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RECENZJA 
Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleks androwicz (red. nauk.),  
Sieciocentryczne bezpiecze ństwo: wojna, pokój i terroryzm w epoce 
informacji, Wyd. , Difin SA. Warszawa 2014, ss. 223, bibliogr. ISBN 978-83-
7930-271-0 
 
 

Recenzowana publikacja wydana została w formie pracy zbiorowej pod 
redakcją: Krzysztofa Liedla, Pauliny Piaseckiej oraz Tomasza R. Aleksandrowicza  
i stanowi wnikliwe oraz bardzo ciekawe studium nad bezpieczeństwem 
współczesnego świata w dobie cyfrowej informacji. Opiekę redakcyjną nad 
publikacją roztoczyło trzech znakomitych ekspertów w zakresie badań nad 
bezpieczeństwem i społeczeństwem informacyjnym oraz terroryzmem 
międzynarodowym. 

Pierwszy z redaktorów to Krzysztof Liedel – polski prawnik, doktor nauk 
wojskowych, a przede wszystkim wybitny specjalista w zakresie terroryzmu 
międzynarodowego oraz bezpieczeństwa informacyjnego. Jego wielodziedzinowe 
wykształcenie oraz bogactwo doświadczeń zawodowych zdobytych w najwyższych 
instytucjach państwowych i naukowych,1 sytuują go w gronie największych 
polskich znawców tej tematyki. 

Drugim redaktorem jest Paulina Piasecka – absolwentka Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendystka rządu Stanów 
Zjednoczonych. Pełniła funkcję głównego specjalisty w Wydziale ds. 
Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa 
Publicznego MSWiA oraz Zastępcy Kierownika Instytutu Analizy Informacji 
Collegium Civitas. Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Centrum Bada ń 
nad Terroryzmem ds. Programowych , jak również obejmuje stanowisko 
Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego w Biurze Bezpieczeństwa 
Narodowego.2 
                                                           
1 Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji  

w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie 
bezpieczeństwa informacyjnego (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), nauk o polityce 
(Collegium Civitas w Warszawie) oraz organizacji i zarządzania (Wojskowa Akademia Techniczna  
w Warszawie). W 2009 r. obronił rozprawę doktorską nt. Zarządzanie zasobami informacyjnymi  
w warunkach zagrożeń terrorystycznych dla bezpieczeństwa państwa, napisaną pod kierunkiem  
prof. Piotra Sienkiewicza na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. 
Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe m.in. jako zastępca Dyrektora Departamentu 
Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dyrektor Centrum Badań nad 
Terroryzmem Collegium Civitas oraz kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Jest też 
wykładowcą Collegium Civitas w Warszawie, Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Krzysztof Liedel jest ponadto redaktorem 
naczelnym kwartalnika Terroryzm: zagrożenia – prewencja – przeciwdziałanie, jak również autorem 
wielu cenionych książek, monografii i ponad pięćdziesięciu artykułów na temat terroryzmu i jego 
zwalczania oraz bezpieczeństwa informacyjnego. Krzysztof Liedel: prywatna strona internetowa 
[Informacje o mnie] [online]. Dostępny w Internecie: http://www.liedel.pl/?page_id=2 (pobrano 
28.04.2014 r.) 

2 Eksperci CBnT: Paulina Piasecka [online]. Dostępny w Internecie: http://www.cbnt.collegium.edu.pl/ind 
ex.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=101 (pobrano 28.04.2014 r.) 
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Trzeci z redaktorów – Tomasz Aleksandrowicz – jest doktorem nauk 

prawnych, specjalistą w zakresie prawa międzynarodowego publicznego. Przez 
wiele lat był analitykiem politycznym łączącym działalność naukową z praktyką. 
Pracował w Urzędzie Ochrony Państwa i Zespole Doradców Prezydenta RP. Jego 
zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych  
z terroryzmem międzynarodowym, analizą informacji, rolą służb specjalnych  
w stosunkach międzynarodowych, zagadnieniami obowiązywania prawa Unii 
Europejskiej w krajowych porządkach prawnych oraz przemianami suwerenności 
państwa narodowego. Aktualnie pełni funkcj ę Przewodnicz ącego Rady 
Naukowej Centrum Bada ń nad Terroryzmem  oraz Przewodniczącego Rady 
Programowej Instytutu Analizy Informacji.3 

W obliczu złożoności i przenikania się różnych sfer otaczającej nas 
rzeczywistości istotne jest poznawanie owej rzeczywistości w różnych ujęciach. 
Niniejsza publikacja jest oryginalnym opracowaniem uwzględniającym złożoność 
zjawiska bezpieczeństwa w wymiarze sieciocentrycznym. Podejmuje rozważania 
na temat istoty społeczeństwa informacyjnego, tego jak ono funkcjonuje  
w środowisku sieci i przed jakimi zagrożeniami staje. Stanowi także próbę 
odpowiedzi na pytania o to, jak należy kształtować strategie bezpieczeństwa,  
by mogły one stanowić realną, efektywną odpowiedź na owe zagrożenia oraz  
by pozwoliły skutecznie im przeciwdziałać; jak aktorzy sceny międzynarodowej 
będą dbać o swoje bezpieczeństwo w dobie informacji cyfrowej; jak w przyszłości 
będzie wyglądał czas wojny i czas pokoju; jak państwo zabezpiecza się  
w cyberprzestrzeni; czy wojna przyszłości będzie się toczyć właśnie w wirtualnej, 
cyfrowej rzeczywistości. 

W recenzowanej publikacji podjęto także próbę spojrzenia na środki  
i narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa pod kątem zdolności ofensywnych 
państwa, niezbędnych w epoce sieciocentrycznych wojen i konfliktów cyfrowych 
(mających miejsce wyłącznie w cyberprzestrzeni). Zamierzeniem autorów 
poszczególnych rozdziałów nie była całościowa analiza tego szerokiego zjawiska, 
bo i jest to zapewne niemożliwe, celem było natomiast nakreślenie obszarów 
możliwych aktualnych i przyszłych zagrożeń związanych z sieciocentrycznością  
w wymiarze społecznym, technologicznym oraz politycznym. Zamierzeniem 
autorów było ponadto wywołanie debaty o tworzeniu się na naszych oczach 
dwoistego środowiska bezpieczeństwa, które przybiera zarówno charakter 
materialny, jak i cyfrowy, a które to płaszczyzny w dzisiejszym świecie nawzajem 
się przenikają (s. 7-8). W przekonaniu autorów książki można analizować 
bezpieczeństwa poszczególnych państw, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz 
budować skutecznych strategii przeciwdziałania zagrożeniom bez uwzględnienia 
sieciocentrycznego charakteru współczesnego świata. Wpływa on nie tylko  
na codzienne życie poszczególnych obywateli, ale także zmusza władze państwa 
oraz podmioty międzynarodowe do dbania o swoje bezpieczeństwo w dobie 
cyfrowej informacji. 

Praca, będąca przedmiotem analizy, składa się z czternastu fragmentów 
(rozdziałów), z których każdy stanowi odrębną refleksję autora/ów na wybrany 

                                                           
3 Eksperci CBnT: dr Tomasz Aleksandrowicz [online]. Dostępny w Internecie: http://www.cbnt.collegium. 

edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=101 (pobrano 28.04.2014 r.) 
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temat. Klamrą spinającą poszczególne teksty jest Wprowadzenie i Zakończenie 
autorstwa K. Liedla. 

W pierwszym rozdziale przeczytamy na temat zagrożeń rodzących się  
w związku z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych, które powodują, 
że nowym środowiskiem walki staje się cyberprzestrzeń, będąca areną działań 
wojskowych i wywiadowczych, sabotażowych, przestępczych, chuligańskich,  
a także działań o charakterze politycznym i propagandowym. Jest to z związane ze 
zmieniającym się charakterem społeczeństwa informacyjnego, sieci oraz 
cyberprzestrzeni (T. R. Aleksandrowicz, K. Liedel). Kolejne rozdziały traktują na 
temat strategii bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (T. R. Aleksandrowicz) jak 
również podejmują tematykę cyberbezpieczeństwa w świetle Strategii 
bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna  
i chroniona cyberprzestrzeń JOIN(2013)1 final (P. Rutkowski). W dalszej części 
recenzowanej publikacji analizowano, czy współczesna edukacja może stanowić 
tarczę przeciw BMM (Broni Masowej Manipulacji)? (W. Sokała), przedstawiono 
również aktualne wyzwania w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji  
(P. Szeptyński) oraz ukazano sposoby kształtowania zdolności ofensywnych  
w cyberprzestrzeni (K. Liedel). Kolejne rozważania dotyczyły metod prowadzenia 
walki w cyberprzestrzeni w postaci: cyberwojny (K. Boruc), wojny sieciocentrycznej  
(P. Piasecka; D. Mąka). W opracowaniu poruszono ponadto kwestię 
bezpieczeństwa sił zbrojnych RP w dobie zagrożeń cybernetycznych (E. Lichocki, 
T. Mirosław) oraz wskazano sposoby wywołania konfliktu w cyberprzestrzeni  
tj. cyberatak (P. Marczak), szpiegostwo, inwigilacja (M. Grzelak) oraz tzw. „biały 
wywiad” (B. Saramak). Ostatni rozdział pracy dotyczy zabezpieczania dowodu 
elektronicznego (A. Mroczek, A. Sułowska). 

Choć zamierzeniem autorów publikacji nie było całkowite wyczerpanie kwestii 
bezpieczeństwa w dobie sieciocentryczności ani ostateczne nakreślenie kierunku, 
w którym zmierzać będzie współcześnie globalne środowisko bezpieczeństwa, to 
udało im się zwrócić uwagę na ważniejsze zjawiska zagrażające bezpieczeństwu 
w cyberprzestrzeni oraz pokazać różnorodność i złożoność owego środowiska. 
Obiektywnym okiem specjalistów i znawców tematu autorzy nakreślili charakter  
i obszar aktualnych i przyszłych wyzwań jakie stoją przed organizacjami 
państwowymi w dobie społeczeństwa informacyjnego. Rozpoczęli również debatę 
na temat roli sieci, cyberprzestrzeni zarówno w wymiarze społecznym, 
technologicznym oraz informacyjnym w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego 
i międzynarodowego. 

Warto podkreślić, że publikację cechuje jasna, klarowna konstrukcja, 
różnorodność poruszanych kwestii, co zasługuje na szczere uznanie. Zauważyć 
należy fakt, że w opracowaniu wykorzystano bogatą literaturę fachową zarówno  
w języku polskim, jak i angielskim. Ponadto logicznie zbudowana narracja, trafne 
uwagi i prognozy, uczyniły z omawianej książki pozycję  o dużej wartości 
naukowej, otwierającą nowe obszary badawcze dla zainteresowanych tą tematyką 
naukowców. 
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Należy jednakże zwrócić uwagę na pewne drobne uchybienia zarówno  

w sferze formalnej, jak i merytorycznej pracy. Struktura formalna nie jest do końca 
zborna, gdyż artykuł pierwszy (T. R. Aleksandrowicz, K. Liedel) zajmuje 30 stron, 
podczas gdy część rozdziałów obejmuje ok. 10-14 stron, część nawet do 20 stron, 
natomiast artykuł autorstwa E. Cichockiego i T. Mirosława usytuowany jest tylko  
na 9 stronach. Należałoby zatem zachować większą równowagę w objętości 
poszczególnych artykułów. 

Istotnym uchybieniem, w moim przekonaniu, jest brak jasnego zdefiniowania 
pojęcia sieciocentryczności w kontekście bezpieczeństwa tym bardziej, że termin 
ten występuje w tytule publikacji. O ile pojęcie cyberprzestrzeni czy cyberwojny 
wyjaśnione zostało w pracy w kilku nawet artykułach, o tyle terminowi 
sieciocentryczność, zdaniem recenzentki, nie poświęcono należytej uwagi.  
W artykule pierwszym, co prawda, przeprowadzono krótką analizę pojęcia sieć, 
struktury sieciowe, jednak nie wskazano jasnej i klarownej definicji zjawiska 
sieciocentryczności, nie przedstawiono stanu badań nad tym procesem, co może 
budzić pewien niedostatek szczególnie u słabo wprawionego w tej tematyce 
czytelnika. 

W poszczególnych rozdziałach zaobserwowano ponadto pewne nieścisłości 
terminologiczne. Wydaje się, że niektórzy autorzy nie rozróżniają pojęć tj. wojna 
sieciocentryczna, wojna informacyjna, cyberwojna, cyberprzestępczość, cyberatak, 
ale traktują owe terminy jako tożsame (synonimy). Słusznie jednak w jednym  
z rozdziałów (s. 27) zwrócono uwagę, że są to pojęcia odrębne o odmiennym 
znaczeniu. 

Pomimo znacznej różnorodności poruszanych w książce kwestii, autorka 
recenzji odczuwa jednak pewien niedosyt. Nie uwzględniono bowiem kilku 
istotnych problemów jakie, w przekonaniu recenzentki, powinny się znaleźć  
m.in. szersze potraktowanie kwestii przestępstw komputerowych, zwrócenie 
większej uwagi na aspekty prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa w sieci, 
narzędzia zapobiegania cyberprzestępczości etc. Niektóre tematy dotyczące  
np. konkretnych rodzajów cyberataków zostały potraktowane dość skrótowo  
(s. 149-154), inne kwestie pojawiały się natomiast stosunkowo często w kilku 
nawet artykułach różnych autorów. Za przykład niech posłuży chociażby częste 
definiowanie tych samych pojęć w różnych rozdziałach np. cyberprzestrzeń (s. 23-
27; s. 182-183), cyberwojna (s. 31-37; s. 98-102), cyberterroryzm (s. 139-143;  
s. 153; s. 182-183). Kilkukrotnie także w różnych artykułach, analizowano te same 
przykłady cyberataków np. Tallin w 2007 r. (s. 102; s. 157-158) czy Gruzja  
w 2008 r. (s. 102-106; 158-161). Te drobne nieścisłości i powtórzenia wydają się 
trudne do uniknięcia w przypadku pracy zbiorowej, kiedy publikacja jest dziełem 
kilku autorów. W przekonaniu recenzentki należałoby jednak w przyszłości zwrócić 
uwagę również na te aspekty. 

Powyższe uwagi nie zmierzają jednak do podważenia dużej wartości 
naukowej pracy jako całości. Książka, w moim przekonaniu, może liczyć na sporą 
grupę odbiorców, wykraczającą poza krąg badaczy zajmujących się tematyką 
społeczeństwa informacyjnego oraz cyberterroryzmu. Decyduje o tym przede 
wszystkim nowatorska tematyka, odważne prognozy wobec kierunków przyszłych 
konfliktów i zagrożeń państw oraz związanej z tym konieczności zapewnienia 
bezpieczeństwa, różnorodne i ciekawe przykłady zjawisk funkcjonujących  
w cyberprzestrzeni oraz przystępność języka, jakim książka została napisana. 
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W sumie otrzymaliśmy pracę, która w znacznym stopniu pogłębia  

i poszerza stan naszej wiedzy na temat skomplikowany, cały czas żywy i tym 
samym coraz bardziej zróżnicowany. Opracowanie posiada niewątpliwe walory 
eksplanacyjne, stanowi ważne uzupełnienie literatury przedmiotu, będąc 
jednocześnie źródłem wiedzy o społeczeństwie informacyjnym, mechanizmach  
i narzędziach walki w cyberprzestrzeni oraz o kierunku wyzwań, przed jakimi stoją 
instytucje państwowe i społeczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
narodowego. Skłania do wielu refleksji i otwiera nowe pola badawcze zarówno dla 
specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa, jak również dla politologów, socjologów, 
informatyków i innych uczonych, podejmujących zainteresowanych problematyką 
bezpieczeństwa w świecie cyfrowym. 
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Piotr SOBOL-KOŁODZIEJCZYK 
Uniwersytet Rzeszowski 
Marek ZIELIŃSKI 
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 
 

OMÓWIENIE 
Sławomir Lewandowski, Hanna Machi ńska, Jacek Petzel (red.), Prawo, j ęzyk, 
logika. Ksi ęga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego,  Warszawa: 

LexisNexis 2013, ss. 324 
 
 
Charakterystyczną cechę różnego rodzaju ksiąg jubileuszowych czy też ksiąg 

pamiątkowych stanowi pragnienie uczczenia dokonań postaci wybitnej  
w określonym obszarze ludzkiej działalności. Nie inaczej też jest w przypadku 
Księgi jubileuszowej Profesora Andrzeja Malinowskiego ofiarowanej z okazji  
70 urodzin, albowiem „(…) stanowi [ona – przyp. autorów] potwierdzenie szerokich 
zainteresowań Pana Profesora teorią prawa, logiką, informatyką prawniczą, 
statystyką i teorią podejmowania decyzji” (s. 7). Należy przy tym wyraźnie 
zaznaczyć, że dorobek jubilata w wyżej wymienionych dziedzinach wiedzy jest 
bogaty zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym, na co Redaktorzy 
książki zwracają uwagę w części poświęconej omówieniu drogi zawodowej jubilata 
(s. 9-13).1 Tezę tę potwierdzić może chronologicznie uporządkowany wykaz jego 
prac naukowych (s. 15-18). Na tej choćby podstawie można wnosić, iż pomysł 
gloryfikacji dokonań prof. zw. dra hab. Andrzeja Malinowskiego w postaci księgi 
jubileuszowej nie jest przedsięwzięciem jałowym. 

Na zasadniczą część liczącej 324 strony pracy składa się 20 artykułów 
niepowiązanych ze sobą ani zależnościami treściowymi, ani przyczynowymi. 
Stwierdzenia tego nie można jednakże traktować jako zarzut. Byłoby tak, gdyby 
recenzowana praca była w założeniach monografią na temat określonego 
problemu czy stanowiska teoretycznego. Tymczasem, w przypadku ksiąg 
jubileuszowych zwykle bywa, iż teksty w nich zamieszczone stanowią wynik 
arbitralnego wyboru ich autorów przez co trudno o ich uporządkowanie. 

Autorami większości prac zawartych w recenzowanej pracy są polscy uczeni 
reprezentujący Uniwersytet Warszawski, a w szczególności kierowany przez 
jubilata Zakład Logiki i Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji.2 
Warszawskie środowisko naukowe jest reprezentowane także przez pracowników 
Akademii Leona Koźmińskiego. Inni autorzy związani są z Uniwersytetem 
Szczecińskim, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. 

W artykule Uwagi na temat sposobów wzbogacania leksyki tekstów aktów 
prawnych (s. 19-28) – w tekście otwierającym Księgę jubileuszową – Agnieszka 
Choduń podejmuje problematykę językowej realizacji aktów prawnych. Wychodząc 
od ogólnej charakterystyki słownictwa zawartego w polszczyźnie ogólnej autorka 
zgłasza tezę, że język tekstów aktów prawnych jest konglomeratem złożonym  

                                                           
1 Najważniejszą z nich stanowi niewątpliwie następująca praca: Andrzej Malinowski (red.), Logika dla 

prawników. Warszawa: LexisNexis 2002 (wyd. 1), 2013 (wyd. 8). 
2 Więcej informacji na ten temat na, http://www2.wpia.uw.edu.pl/290,Zaklad_Logiki_i_Informatyki_Praw 

niczej.html 
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ze zbioru wyrażeń wspólnoodmianowych i swoistych. Tezę tę należy traktować 
jako oczywistą, jeżeli zważy się, że język polskich tekstów prawnych jest po prostu 
językiem polskim (aspekt wspólnoodmianowy) zawierającym neologizmy  
i profesjonalizmy (aspekt swoistości). Autorka jest przy tym świadoma, że język 
tekstów prawnych stanowi strukturę dynamiczną ze względu na nieustanne zmiany 
zachodzące na poziomie polszczyzny ogólnej. 

Artykuł Iwony Gębusi i Józefa Okólskiego Wykładnia oświadczeń woli  
w prawie spółek (s. 29-48) wskazuje, że wykładnia tekstów umów spółek jest 
regulowana przez reguły interpretacyjne wynikające z przepisu art. 65 ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.3 Ponadto dyrektywy oświadczeń woli 
składanych przez korporacje bywają modyfikowane na podstawie art. 2 ustawy  
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.4 Zdaniem autorów nie jest 
jednak możliwe jednoznaczne wskazanie metody wykładni umów spółek. Wynika 
to zarówno ze złożoności praktyki życia gospodarczego, jak i typu i struktury danej 
spółki, czy odmiennych założeń aksjologicznych prawa spółek. 

Hubert Izdebski w artykule „Publikacja” i „dzieło opublikowane” w przepisach 
dotyczących stopni naukowych i tytułu naukowego. Przyczynek do praktyki 
wykładni przepisów prawa w warunkach braku poprawności legislacyjnej (s. 49-58) 
podejmuje nadzwyczaj istotne zagadnienie dotyczące rozumienia terminu 
„publikacja naukowa”. Autor zwraca uwagę, że legislatorzy ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym5 nie wykazali staranności i troski  
w doprecyzowaniu znaczenia pojęcia „publikacja” jako terminu będącego 
materialno-prawną przesłanką nadania stopni naukowych i tytułu naukowego. 
Dotyczy to szczególnie publikacji elektronicznych. Toteż – można dodać – 
kontynuując wywód autora, iż w zakresie tym niezbędne są daleko posunięte 
zmiany, które przyczynią się do przejrzystości i standaryzacji życia naukowego. 

Jolanta Jabłońska-Bonca w pracy Policentryczność źródeł norm prawa  
w zakresie bezpieczeństwa obywateli. Problem czy margines? (s. 59-74) 
zastanawia się nad naturą konsekwencji, która wynika ze zmiany tożsamości 
prawa z monocentrycznej na policentryczną. Wskazując na wszechobecność 
procesów globalizacyjnych autorka jest zdania, że obywatele dostrzegają 
rozpościerającą się sieć prawa, lecz równocześnie „(…) tracą też demokratyczną, 
przedstawicielską kontrolę nad wieloma ważnymi, wcale nie wyłącznie prywatnymi, 
obszarami regulacji życia, jakie wypełniają oka tej sieci” (s. 60). Jej zdaniem fakt 
ten jest ściśle powiązany z tendencją do prywatyzacji wielu zadań państwa, w tym 
również ochrony bezpieczeństwa obywateli. Tezę tę autorka ilustruje licznymi 
instruktywnymi przykładami, co niewątpliwie uznać należy za zaletę omawianego 
tekstu w aspekcie jego walorów poznawczych i dydaktycznych. 

Tekst Jacka Janowskiego Wpływ technologii informacyjnych na prawo  
(s. 75-91) uświadamia czytelnikowi, że wpływ ów jest wieloaspektowy i przenika 
niemal wszystkie sfery tej dziedziny wiedzy, poczynając od komputeryzacji 
stanowisk pracy, poprzez digitalizację informacji zawartych w tekstach prawnych,  
a kończąc zaś na automatyzacji czynności prawnych. Zdaniem autora ten stan 
rzeczy jest związany z wirtualizacją prawa, która polega na kształtowaniu się teorii  

                                                           
3 Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm. 
4 Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm. 
5 Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm. 
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i praktyki elektronicznego obrotu prawnego (np. podpis elektroniczny, Biuletyn 
Informacji Publicznej), co wynika z kolei z procesów globalizacyjnych. 

Anna Jopek-Bosiacka w artykule Modalność deontyczna w polskich  
i angielskich tekstach prawnych. Implikacje translatoryczne (s. 93-108) wychodzi 
od podstawowych ustaleń na temat znaczenia wyrażeń modalnych 
sformułowanych w ramach logik epistemicznych i deontycznych. Analiza dystynkcji 
pojęciowych w odniesieniu do translatoryki polskich i angielskich tekstów prawnych 
prowadzą autorkę do wniosku, iż pojęcie modalności deontycznej implikuje istotne 
problemy interpretacyjne związane z różnorodnością form językowych 
reprezentujących modalność tego rodzaju i z potencjalną ekwiwokatywnością 
znaczeń. Z tego powodu tłumacz tekstów prawnych znajduje się w sytuacji trudnej 
pomiędzy „młotem” postulatu ścisłości norm prawnych, a „kowadłem” 
wieloznaczności języka prawnego. Według autorki jest jednak możliwe adekwatne 
tłumaczenie przepisów prawa, co uwzględnia z kolei konieczność rozumienia 
syntaktycznych, semantycznych i pragmatycznych różnic językowych. 

Tekst Roberta Lewandowskiego Pytanie w postępowaniu sądowym  
z perspektywy retorycznej (s. 109-122) dotyczy zastosowania figur retorycznych 
(aporii, erotezy, diaforezy) w praktyce sądowej. Autor słusznie stwierdza,  
iż z jednej strony pomijając aspekty twórczego wykorzystania dorobku retoryki 
prawniczej dokonuje się zubożenia dyskursu prawniczego, z drugiej strony 
stosowanie figur retorycznych w żadnym razie nie przesądza o wyniku procesu 
sądowego. 

Hanna Machińska w artykule Wybrane problemy implementacji prawa ochrony 
środowiska Unii Europejskiej do porządku prawnego państwa członkowskiego  
(s. 123-136) wskazuje na różne źródła nieimplementacji prawa ochrony środowiska 
przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Należą do nich: dysfunkcje 
państwa, brak nadzoru instytucji krajowych nad wdrożeniem prawa europejskiego 
do porządku prawa krajowego, czy wysokie koszty implementacji dyrektyw Unii 
Europejskiej. 

Z kolei Jan Majchrowski w tekście Rządy wielkie i małe, czyli o pisowni 
terminu „rząd” w polskich przepisach konstytucyjnych (s. 137-149) omawia 
historyczne perturbacje związane z pisownią tytułowego wyrażenia „Rząd” i „rząd” 
na gruncie prawa polskiego. Autor wyraża przy tym opinię, że nie jest konieczne 
hermetyczne traktowanie tego terminu i jednolite tłumaczenie go we wszystkich 
kontekstach. Uważa również, iż koncepcja wykładni lingwistycznej nie zastępuje 
innych rodzajów wykładni, co należy traktować jako stwierdzenie słuszne  
ze względu na implicite założony postulat komplementarności różnego typu 
wykładni stosowanych w teorii i praktyce prawa. 

Koncepcja wielokrotnych ugruntowań (multiple groundings) i warunki jej 
zastosowania do języka prawnego (s. 151-168) Marcina Matczaka stanowi próbę 
aplikacji teorii przyczynowego odniesienia (semantyki Kripkego-Putnama)  
do rozstrzygnięcia następującej kwestii, kto decyduje o znaczeniu tekstu 
prawnego. Pozostając w zgodzie z wykładnią eksternalistyczną autor skłania się  
ku stwierdzeniu, że znaczenie tekstu prawnego jest konstytuowane w przestrzeni 
społecznej. Nie jest ono więc stanowione przez indywidualną decyzję prawodawcy. 
Stwierdzenie to wydaje się jednak dyskusyjne, jeśli zważy się, że nie istnieje jedna 
tylko teoria przyczynowego odniesienia; w ostatnich zaś latach na gruncie 
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semantyki pojawiają się dwuczynnikowe teorie znaczenia,6 o czym autor nie 
wspomina w swoim artykule. 

Praca Michała Pełki Prawa a prawda. Analiza koncepcji Dennisa Pattersona 
(s. 169-183) omawia pewną wersję antyrealizmu w kwestii definicji znaczenia  
i prawdy oraz jej implikacje w teorii prawa. Stwierdza on, że rdzeniem koncepcji 
Pattersona jest przekonanie, iż zdanie prawne jest prawdziwe, o ile kompetentny 
uczestnik praktyki jest zdolny do uzasadnienia jego stwierdzenia. Pełka jest 
oczywiście świadom wpływu myśli „późnego” Wittgensteina na podejście 
Pattersona. Autor omawianego artykułu dostrzega przy tym trudności związane  
z utrzymaniem tego stanowiska, co traktować należy jako wyraz jego erudycji  
i ostrożności badawczej. 

Artykuł Jacka Petzela Qvo vadis informatyko prawnicza? (s. 185-201) zawiera 
omówienie rozwoju tej przecież młodej, a wymienionej w jego tytule subgałęzi 
prawa. Nawiązując do różnych definicji pojęcia „informatyka prawnicza” autor 
wskazuje na trudność określenia zależności łączących tę subgałąź prawa  
z prawometrią, informatyką prawniczą i prawem informatycznym. Wyraża również 
sprzeciw względem traktowaniu informatyki prawniczej jako subgałęzi wyłącznie 
aplikacyjnej, ponieważ wiele badań w ramach niej prowadzonych ma charakter 
teoretyczny. Dlatego też konieczne jest – jego zdaniem – uwzględnienie owych 
dwóch aspektów w namyśle nad metodologicznym statusem informatyki 
prawniczej. 

Diana Pietruch-Reizes w Informacji w działalności międzynarodowych 
instytucji parlamentarnych (s. 203-220) podnosi zagadnienie informacyjnej funkcji 
tych organizacji. Dokonując drobiazgowego opisu struktury i rodzaju 
międzynarodowych organizacji parlamentarnych autorka analizuje sposoby 
przechowania i gromadzenia materiałów niezbędnych dla ich działalności, 
wskazując jednocześnie, że wskutek postępu technologicznego następuje 
dynamiczny rozwój w zakresie przekazywania informacji parlamentarnych, co jest 
ściśle powiązane z powstającym społeczeństwem informacyjnym. 

W artykule Demokratyczne państwo prawne a wojna. Uwagi  
o doświadczeniach polskich (s. 221-237) Ryszard Piotrowski stara się uzasadnić 
tezę, że skutki wojny są szkodliwe dla państwa demokratycznego w tym sensie,  
że naruszają zarówno porządek konstytucyjny, jak i podstawowe wartości 
demokratyczne, na których państwo prawa powinno być oparte. Dostrzega przy 
tym sprzeczność zachodzącą pomiędzy możliwością prowadzenia działań 
wojennych przez państwo demokratyczne, a postulatem konieczności ochrony 
praw człowieka i obywatela przez owo państwo. Stwierdzenie to może więc 
stanowić przyczynek do dyskusji na temat etycznych i aksjologicznych zobowiązań 
oraz funkcji państwa prawa. 

Tekst Tomasza Staweckiego Prawo w książkach i prawo na dyskach – 
konsekwencje dla praktyki i wykładni prawa (s. 237-259) podejmuje ważny wątek 
związany z funkcjonowaniem źródeł wiedzy o prawie publikowanych i dostępnych 
w Internecie. Nawiązując do badań jubilata i jego współpracowników wywodzących 
się z kierowanego przez niego zakładu w zakresie informatyki prawniczej Stawecki 

                                                           
6 W sprawie szczegółów zob. np. Zbysław Muszyński, Komunikacja a znaczenie. Semantyczny aspekt 

komunikacji, Wyd. UMCS. Lublin 2000, passim; Robert Piłat, Doświadczenie i pojęcie, Wyd. IFiS 
PAN. Warszawa 2007, passim. 
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zwraca uwagę, że korzystanie z elektronicznych baz wiedzy może służyć lepszemu 
stosowaniu prawa, zmienić metody jego interpretacji, pogodzić ideologię związanej 
decyzji sędziowskiej z niekontrolowaną działalnością sądów i determinować kulturę 
prawną określonego społeczeństwa. Sedno argumentacji mającej na celu 
uzasadnienie wymienionych postulatów oparte jest o obserwację sposobu 
wykorzystania baz aktów prawnych i orzeczeń sądowych przez przedstawicieli 
praktyki prawniczej. Odnosząc się pozytywnie do implementacji instrumentów 
elektronicznych do praktyki prawniczej autor wyraża jednakże obawę, że owo 
„cyfrowe” podejście do rozwiązywania problemów społecznych może przesłonić 
rozumienie prawa jako postaci kultury ludzkiej, co – dopowiadając myśl 
Staweckiego – przyczynić się może do zupełnej technokratyzacji tej dziedziny. 

Troska o język (s. 261-265) autorstwa Marii Szyszkowskiej jest apelem 
przeciwko prymitywizacji języka prawniczego. W związku z tym autorka postuluje 
powrót do powszechnego nauczania filozofii prawa na studiach prawniczych, 
ponieważ w jej opinii filozofia prawa jest tą subgałęzią prawa, która poszerza 
horyzonty myślowe i naucza „porządnego myślenia”. Szyszkowska nie proponuje 
jednak żadnych konkretnych sposobów realizacji podniesionej przez nią idei. Nie 
wiadomo zatem, czy komentowany artykuł traktować wypada jako zbiór pobożnych 
życzeń sformułowanych przez autorkę, czy też jako pewną propozycję systemowej 
reformy studiów prawniczych. 

Artykuł Marka Wierzbowskiego Ewolucja prawa administracyjnego  
i postępowania administracyjnego (s. 267-271) jest postrzegany przez samego 
autora jako przyczynek do nauczania prawa administracyjnego i postępowania 
administracyjnego. Ujmuje on te subgałęzie prawa w kontekście historycznym  
z uwzględnieniem ich miejsca w systemie prawa na kontynencie europejskim, 
także w odniesieniu do rozwiązań w prawie Unii Europejskiej i prawie 
międzynarodowym. Cenne są uwagi autora prognozujące rozwój w obszarze 
prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w Europie i w Unii 
Europejskiej. W stosunku do rozwiązań administracyjnoprawnych w tej ostatniej 
zabiera on głos zdecydowanie krytyczny z licznymi bardzo skonkretyzowanymi 
postulatami reform, dostrzegając silne oddziaływanie prawa unijnego na polskie 
prawo administracyjne i postępowanie administracyjne, zmuszając polskiego 
ustawodawcę do przyszłych koniecznych zmian w ramach procesu zbliżania 
systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Natomiast tekst Piotra Winczorka Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  
z 1997 roku nie wymaga wielu zmian (s. 273-286) pozostaje w opozycji do dyskusji 
(toczonych głównie przez polityków) o potrzebie zmiany aktualnie obowiązującej 
ustawy zasadniczej. Autor argumentuje, iż potrzeba tego rodzaju istnieje  
w zasadzie tylko w odniesieniu do art. 227 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.7 
w związku z perspektywą przyłączenia się Polski do państw strefy euro. 
Porzucenie waluty narodowej musi się bowiem wiązać ze zmianą konstytucyjnych 
uprawnień Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej. 

Maciej Zieliński w artykule Iura novit curia a wykładnia prawa (s. 287-303) 
analizuje treść idealizującego założenia głoszącego, że sądy znają prawo. 
Dokonując rozróżnienia na potencjalną i realną znajomość prawa autor dostrzega, 
iż formuła zawarta w tytule artykułu wyraża obowiązek przynajmniej potencjalnej 

                                                           
7 Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm. 



320 
___________________________________________________________________________________ 

 
znajomości prawa w postaci reguł wykładni, co z kolei nakłada na sędziów 
obowiązek posiadania aktualnej wiedzy o wykładni i dyrektywach społecznie 
akceptowalnych oraz ich konkretnego urzeczywistnienia w praktyce (s. 291). 
Zieliński proponuje przy tym swoisty, rozbudowany „algorytm” wykładni, który – 
można mieć nadzieję – zostanie właściwie rozpoznany i doceniony przez 
przedstawicieli zawodów prawniczych. 

Inicjowanie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (s. 305-322) 
Marka Zubika – tekst strukturalnie wieńczący Księgę jubileuszową – traktuje  
o konstytucyjnych mechanizmach kontroli celów i działalności partii politycznych. 
Omawiając aktualny stan prawny i obowiązujące orzecznictwo sądowe autor 
postuluje konieczność ponownego przemyślenia przez ustawodawcę niektórych 
zapisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych,8 ponieważ 
obecne rozwiązania nie przewidują chociażby gradacji sankcji za naruszenie 
ustawy zasadniczej, która ex definitione służyć ma ochronie interesów państwa 
demokratycznego. 

Powyższe z konieczności skrótowe omówienie treści zawartych w artykułach 
składających się na Księgę jubileuszową prowadzą do wniosków o charakterze 
ogólnym. 

Po pierwsze, można zauważyć znaczną rozpiętość tematyczną tekstów 
zamieszczonych w recenzowanej pracy. Obejmują one zagadnienia zarówno  
z semantyki, retoryki, teorii państwa i prawa, jak i prawa administracyjnego i prawa 
konstytucyjnego. Jak już zostało stwierdzone, zakres ten jest pokłosiem wyboru 
autorów, którzy właśnie takie, a nie inne prace postanowili ofiarować jubilatowi.  
W tym kontekście jednak wątpliwość budzi tytuł książki Prawo, język, logika. 
Oddaje on wprawdzie przedmiot głównych zainteresowań jubilata, lecz zupełnie 
nie odzwierciedla stosunku zakresowego tych pojęć. Można się co najwyżej 
domyślać niż wyraźnie to przeczytać, że chodzi o stosunek zakresowego 
krzyżowania się, co z kolei oznacza, iż jubilat w swojej pracy naukowo-
dydaktycznej twórczo łączy rozstrzygnięcia prawa, logiki i lingwistyki, o czym 
redaktorzy tomu nie wspominają, ograniczając się jedynie do wymienienia dziedzin 
pozostających w centrum jego naukowych zainteresowań (s. 7). 

Po drugie, tytuł Księgi jubileuszowej budzi rozterki z logicznego punktu 
widzenia. Wprawdzie każdy z trzech użytych w nim terminów jest nazwą ogólną  
i abstrakcyjną zarazem, to należy zważyć, że terminy „prawo” i „logika” denotują 
określone dyscypliny nauki. Natomiast terminowi „język” nie można przypisać 
kwalifikacji tego rodzaju przez co odnosi się wrażenie pewnego zamętu 
pojęciowego. 

Po trzecie, wypada podkreślić, że edytorsko recenzowana praca jest 
wykonana niemal znakomicie. Wydana jest starannie, estetycznie, z dbałością  
o szczegóły. Dziwi jednak nie zamieszczenie na końcu książki stosownych 
indeksów (chociażby indeksu rzeczowego), które znacznie ułatwiłby lekturę 
potencjalnemu czytelnikowi. Szkoda również, że w Księdze jubileuszowej  
na początku każdego artykułu nie został zamieszczony abstrakt (przynajmniej  
w języku polskim). Zezwoliłoby to bowiem na zaznajomienie się przez czytelnika  
z treścią prezentowanego artykułu, a przez to umożliwiłoby w sposób jawny 
selekcję tych zagadnień, którymi jest zainteresowany. 

                                                           
8 Dz. U. z 1997 r., nr 98, poz. 604 z późn. zm. 
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Reasumując: stało się dobrze, że została wydana Księga jubileuszowa 

Profesora Andrzeja Malinowskiego. Koronuje ona nie tylko osiągnięcia 
znakomitego polskiego uczonego, ale może być również traktowana jako swoista 
kronika środowiskowa. Wysoki poziom zamieszczonych artykułów wskazuje  
na aktualne problemy i próby ich rozwiązań w subgałęziach prawa powyżej 
wymienionych. Różnorodność wątków i zagadnień podjętych w recenzowanej 
pracy może stanowić początek wielu pasjonujących dyskusji i polemik, jak również 
być punktem wyjścia dla podejmowania jeszcze bardziej pogłębionych badań.  
Z tego powodu po Księgę jubileuszową prawdopodobnie chętniej sięgną teoretycy 
prawa, aniżeli praktycy prawa. Wynika to jednak z jej typowo akademickiego 
charakteru. Można mieć jedynie nadzieję, że lektura ta będzie nie tylko stricte 
poznawcza, lecz również twórcza i zachęci chociażby do zapoznania się z pracami 
samego jubilata, których teoretycznego i praktycznego waloru przecenić nie 
sposób. 
 

 


