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WSTĘP
Szanowni Państwo, oddajmy do Państwa rąk kolejny numer kwartalnika
Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
Poszczególne prace o charakterze badawczym (siedem) i teoretycznym
(dwadzieścia dwa), ujęte zostały w 7 działów: bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo wewnętrzne, psychologia, pedagogika, bezpieczeństwo zdrowotne,
zarządzanie oraz raporty, recenzje, sprawozdania.
W dziale bezpieczeństwo narodowe przedstawiamy cztery artykuły.
Pierwszy z nich, autorstwa Macieja Januszkiewicza, Jerzego Pykacza, oraz
Adama Krampichowskiego jest próbą przybliżenia różnych aspektów współpracy
pomiędzy „cywilami” i „mundurowymi”. Omówiono w nim system bezpieczeństwa
i porządku publicznego, oparty na rozwiązaniach przyjętych w naszym kraju.
Głównym celem współpracy jest koordynacja działań jednostek i cywilnej nad nimi
kontroli, współdziałanie w sytuacjach kryzysowych oraz skrócenie czasu reagowania
na zaistniałe wydarzenia, jak również kierowanie niezbędnych sił i środków do
działania w czasie kryzysu.
Z kolei Marian Kopczewski oraz Tomasz Smal podejmują zagadnienia
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (WOP). Najważniejszym zadaniem
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej jest gaszenie pożarów i prowadzenie akcji
ratowniczych na terenach i obiektach zarządzanych przez armię, ale w razie
potrzeby strażacy wojskowi wspomagają również w akcjach kolegów z Państwowej
Straży Pożarnej, działając w ramach KSR-G. Uczestniczą także w działaniach poza
granicami naszego kraju, w ramach kontyngentów wojskowych. Kluczowym
aspektem dla sprawnego realizowania tych zadań jest zabezpieczenie logistyczne.
Rola, jaką odgrywa system logistyczny w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej
jest niewątpliwie bardzo duża, a o jej znaczeniu przekonuje się codziennie tysiące
strażaków w toku prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. Współcześnie
sprawnie działający system logistyczny jest podwaliną do efektywnego niesienia
pomocy osobom poszkodowanym w sposób niezakłócony i nieprzerwany. Staje się
źródłem ulepszeń wewnątrz strukturalnych oraz argumentem do redukowania
kosztów związanych z tworzeniem szeroko pojętego potencjału ratowniczego.
W następnej pracy Aleksandry Zając „W stronę kultury pokoju i bezpieczeństwa
– ewolucja doktryn NATO” autorka zwraca uwagę na fakt, że NATO jest paktem
obronnym i jako taki z założenia powinien realizować przede wszystkim działania
zabezpieczające bezpieczeństwo i pokój. Na przestrzeni ponad 60 lat Sojusz
wypracował różne strategie. Niektóre z nich planowały głównie działania zbrojne
w czasie ataku: zmasowanego odwetu, elastycznego reagowania. Nowa
pozimnowojenna koncepcja strategiczna NATO zmierzała już bardziej w stronę
odstraszania i zapobiegania konfliktom. Można zauważyć tendencję do planowanie
działań z punktu widzenia zachowania cennych dóbr, jakimi są bezpieczeństwo
i pokój. W artykule została przedstawiona w szczegółach ta ostatnia perspektywa
planowania w ramach NATO.
Celem artykułu Przemysława Ziętalaka jest przedstawienie, na tle etnicznego
konfliktu w Kosowie pomiędzy Serbami a Albańczykami, przyczyn oraz przebiegu
przeprowadzonej w 1999 roku operacji powietrznej NATO pk. Allied Force. Podczas
operacji obie strony konfliktu stosowały z różnym powodzeniem działania
informacyjne (INFO OPS) jako uzupełnienie działań kinetycznych. Autor
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przedstawia najważniejsze fakty z historii Serbii, podkreślając jej wielowiekową
walkę o niepodległość i niezawisłość. Opisuje wojnę NATO – Serbia, prowadzoną
w celu zmuszenia Serbii do zaprzestania czystek etnicznych. Szeroko omawia
działania informacyjne (INFO OPS) stosowane przez obie antagonistyczne strony,
podkreślając ich skuteczność w działaniach Serbii. Ukazuje też, jak działania
informacyjne są realizowane w ramach KFOR współcześnie. W zakończeniu autor
zawarł wyartykułowane przez siebie wnioski, które zaleca do stosowania przez
żołnierzy lub osoby cywilne zajmujące się problematyką INFO OPS w przyszłych
konfliktach.
W następnej części tematycznej, bezpieczeństwo wewnętrzne, liczącej pięć
prac, Mariusz Ciszek podejmuje zagadnienia z zakresu teologii bezpieczeństwa.
Autor podkreśla, że w obszarze nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności
uprawianych w Polsce, brakuje bezpośrednich odwołań do teologii. Ten stan rzeczy
w dużej mierze wynika z sytuacji, że nauki o bezpieczeństwie i obronności to nauki
stosowane, natomiast teologia jest nauką klasyczną o odmiennej specyfice.
W artykule uzasadniono potrzebę powołania tej nowej dyscypliny teologicznej
(tudzież teologiczno-filozoficznej), zaproponowanej przez autora niniejszego tekstu.
W pracy ukazano specyfikę, definicję, przedmiot, źródła oraz działy teologii
bezpieczeństwa. Tę dyscyplinę zaproponowano również jako jedną z nauk
o bezpieczeństwie (i obronności).
Z kolei Alicja Jabłońska podkreśla, że od dłuższego czasu znaczącą wagę
przywiązuje się do infrastruktury krytycznej oraz jej zabezpieczenia. Za podstawowy
dokument, służący jej ochronie w Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się Ustawę
o zarządzaniu kryzysowym. Niestety marginalizuje się przy tym znaczenie innych
aktów prawnych, których rola jest równie bardzo istotna. W publikacji autorka
przedstawia
zagrożenia
obiektów
infrastruktury
krytycznej
związane
z cyberprzestępczością. Samo pojęcie cyberprzestępczość budzi znaczące
wątpliwości natury terminologicznej. Zdefiniowanie tego zjawiska niosło za sobą
wiele trudności. W publikacji zaprezentowane zostały podstawowe rodzaje
zamachów teleinformatycznych, przykłady zaistniałych cyberataków wraz ze
sposobami zapobiegania im. Na zakończenie autorka wyróżniła także cechy
prawidłowo chronionego systemu infrastruktury krytycznej, podstawowe grupy
środków służących zapobieganiu cyberprzestępczości oraz istniejące standardy
ochrony infrastruktury krytycznej, które opisują metody zapewnienia
bezpieczeństwa teleinformatycznego na każdym możliwym poziomie.
Bogdan Karwowski w pracy nt. wybranej problematyki zwalczania oszustw
kredytowych zwraca uwagę na fakt, że oszustwo kredytowe jest najczęściej
popełnianym przestępstwem w sferze działalności bankowej i stanowi jedno
z najpoważniejszych zagrożeń dla systemu bankowego. Problematyka zwalczania
przestępczości bankowej jako jeden z elementów szeroko rozumianej
przestępczości gospodarczej nie należy do najłatwiejszych zadań, z którymi na co
dzień mierzy się Policja. Celem tego artykułu jest ukazanie kwestii związanej
z problemami, jakie dotykają funkcjonariuszy Policji przy prowadzeniu czynności
operacyjno-rozpoznawczych ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości
oszustw kredytowych. W artykule tym omówiono przepisy prawa odnoszące się do
kwalifikacji prawnej czynów oszustwa kredytowego oraz definicję i zakres tajemnicy
bankowej. Ponadto przedstawiono problemy, jakie towarzyszą uzyskiwaniu
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informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową, wynikających z art. 20 ustawy
o Policji.
W następnym opracowaniu, Zbigniew Nadolny szczegółowo przedstawia
analizę naturalnego i sztucznego pola elektrycznego i magnetycznego, jakie
występują na Ziemi. Opisano pola naturalne, do których zaliczają się pole
geoelektryczne, geomagnetyczne, impulsowe i promieniowanie elektromagnetyczne
wysokiej częstotliwości. Przedstawiono charakterystykę tych pól, a mianowicie
wartości ich natężenia i czas oddziaływania. Omówiono sztuczne pole elektryczne
i magnetyczne, podając kryteria podziału tych pól i główne ich źródła. Opisano
również sztuczne pola zamierzone i niezamierzone. W podsumowaniu
przedstawiono porównanie zarówno pól naturalnych z polami sztucznymi, których
źródłem jest działalność człowieka.
Na zakończenie działu, Sylwia Zakrzewska podejmuje zagadnienia ratownictwa
w systemie zarządzania kryzysowego. Zwraca uwagę na fakt, że fundamentalną rolą
każdego państwa jest ochrona obywateli przed zagrożeniami, zarówno
wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. W zdarzeniach dnia codziennego
bezpieczeństwo obywateli zapewniają etatowo utrzymywane służby i straże.
Jednakże współczesne realia uświadamiają nam, że istotne zagrożenie stanowią
sytuacje nagłe, niespodziewane, do których nikt nie jest przygotowany, a państwo
nie posiada adekwatnych sił i środków do ich zwalczania. Odpowiedzią na to
wyzwanie jest tworzenie oraz permanentne doskonalenie systemu zarządzania
kryzysowego, skupiającego szereg wyspecjalizowanych służb, straży i podmiotów
realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianego ratownictwa i ochrony
ludności. Trzon systemu stanowią Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz system powiadamiania ratunkowego.
Obecnym wyzwaniem jest stworzenie warunków zapewniających systemowi
sprawne realizowanie działalności niezależnie od wielkości, rodzaju, czasu oraz
charakteru zdarzenia.
Następny dział, zarządzanie, liczy trzy opracowania. Katarzyna Górecka
podejmuje zagadnienia zarządzania zasobami finansowymi przez administrację
rządową na szczeblu województwa w przeciwdziałaniu zagrożeniom
bezpieczeństwa. Zwraca uwagę, że zarządzanie zasobami finansowymi przez
administrację rządową to świadome działanie, podejmowane przez uprawnione
organy decyzyjne, zmierzające do realizacji przypisanych celów i zadań, przy
wykorzystaniu pozostawionych do dyspozycji zasobów, w sposób umożliwiający jak
najbardziej racjonalne ich wykorzystanie. Administracja rządowa w codziennej
swojej działalności dokonuje trudnych wyborów związanych z realizacją
przypisanych zadań, w ramach ograniczonych zasobów i nieograniczonych potrzeb.
Ograniczoność środków finansowych w stosunku do zakresu przypisanych
ustawowo zadań, wymaga od administracji rządowej wydatkowania ich w sposób
celowy i oszczędny.
Z kolei Kinga Mianowana, Leszek Rydzak oraz Violetta Mianowana analizują
częstotliwość wypadków występujących w środowisku pracy w budownictwie oraz
próba prognozowania wskaźników wypadkowości. Autorzy zwracają uwagę na fakt,
że od wielu lat budownictwo znajduje się w czołówce najbardziej wypadkogennych
gałęzi gospodarki. Taka sytuacja uzasadnia potrzebę analizy przyczyn i skutków
wypadków, a także wymusza popularyzację działań prewencyjnych w tej branży.
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy analizy wypadków
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występujących w budownictwie na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz danych
statystycznych. W drugiej części podjęto próbę prognozowania wskaźników
wypadkowości ogółem i w budownictwie. Posłużono się liniowym modelem
wygładzania wykładniczego Holta. Prognozy oceniano ex-post obliczając względny
błąd procentowy względem rzeczywistych wartości wskaźników wypadkowości.
Z kolei celem artykułu Elżbiety Roszko-Wójtowicz jest omówienie sytuacji
wypadków przy pracy w Polsce w latach 2002-2014. Szczególny nacisk Autorka
kładzie na analizę poziomu, struktury oraz zmian w czasie wypadków przy pracy
w Polsce. W artykule zostaną również omówione przyczyny oraz skutki wypadków
przy pracy w badanym okresie czasu. Artykuł składa się z czterech części głównych,
tj.: wprowadzenia, informacji na temat rejestracji wypadków przy pracy, wypadki przy
pracy w liczbach oraz zakończenia. Podstawowym źródłem danych empirycznych
były dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Autorka wykazała,
że w badanym okresie czasu warunki pracy z punktu widzenia wypadków przy pracy
nie uległy szczególnej poprawie. Praca w Polsce nie stała się szczególnie bardziej
bezpieczna. W latach 2002-2014 liczba wypadków przy pracy ogółem, jak i wskaźnik
częstości nie uległy znacznym zmianom.
W kolejnej pracy, Anna Stoppel podejmuje zagadnienia związane
z wykorzystaniem mediów w kampanii wyborczej. Zdaniem autorki, szczególne
znaczenie w tym kontekście mają dzisiaj nowe media. Internet jako medium
umożliwiające interaktywność komunikacyjną, powszechnie dostępne, cechujące
się łatwością wejścia w przestrzeń komunikacyjną, multimedialnością (mowa, pismo,
ilustracja, grafika, animacja, dźwięk, ruchomy obraz), jawi się na tle starych mediów
jako idealne dla społeczności narzędzie dyskursu politycznego. Za sprawą m.in.
portali społecznościowych, responsywnych stron www kandydatów/partii, blogów,
forów dyskusyjnych, kampanii banerowych w sieci, debat online, marketingu
wirusowego dotrzeć można dzisiaj do znacznie szerszego elektoratu, a przy tym do
precyzyjnie wyselekcjonowanego odbiorcy. W niniejszym artykule analizie poddano
kilka przykładów wykorzystania Internetu w kampaniach wyborczych.
W dziale pedagogika, liczącym cztery prace, Ewa Gajuś-Lankamer oraz Anna
Maria Wójcik przedstawiają wyniki badań, których celem było określenie aktywności
Ministerstwa Środowiska w obszarze edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
w szkole. Przedmiotem analizy jakościowo-ilościowej była oferta edukacyjna
zamieszczona na stronie internetowej badanej instytucji. We wnioskach
zamieszczono wskazówki dla Ministerstwa Środowiska, mogące przyczynić się
podniesienia jakości jego działań.
Tekst Łukasza Jastrzębia jest z kolei pierwszym, tak dokładnym omówieniem
położenia Kościoła katolickiego w Poznaniu podczas okupacji niemieckiej. Napisany
został na nowych, wcześniej niewykorzystywanych źródłach. Opisana została
sytuacja w stolicy Wielkopolski przed wybuchem II wojny światowej, zajęcie miasta
przez Niemców i początek prześladowania katolików i Kościoła. Zaprezentowano
całościowo działalność ks. biskupa Walentego Dymka, na podstawie wszystkich
dostępnych aktualnie materiałów. W tekście znajdują się również opisy codziennego
życia religijnego w Poznaniu, systematycznie niszczonego przez Niemców, życia
duchowego wielkiego miasta, w którym funkcjonowały tylko dwie świątynie dostępne
dla Polaków.
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Roman Stawicki wnikliwie analizuje z kolei zagadnienia dotyczące ścieżki
rozwoju zawodowego nauczycieli policyjnych, funkcjonujące w Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie. Jak zwraca uwagę autor, jest to jeden z kilkunastu
nowatorskich projektów z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, które zostały
wdrożone w ciągu czterech ostatnich lat. Do podstawowych zadań CSP należy:
„prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego dla policjantów oraz
pracowników Policji”. W 2014 r. jednostka ta miała powierzone do realizacji, oprócz
programu szkolenia zawodowego podstawowego, 73 programy kursów
specjalistycznych. W celu właściwego przygotowania nauczycieli policyjnych do
realizacji procesu dydaktycznego, opracowano 13 programów metodycznych.
Ścieżka zawiera dodatkowe wymagania, które policjant musi spełnić przed
awansowaniem na wyższe stanowisko. Ich celem jest przede wszystkim
zmotywowanie policjantów do rozwoju zawodowego.
Leszek J. Świeca podejmuje się zagadnień z zakresu normy społecznokulturowo/prawnej (art. 207 k.k.) versus patologicznych norm społeczno-kulturowych
w komunikacji społecznej. Autor zwraca uwagę, że w świetle normy teoretycznej,
bezdyskusyjnym wydaje się nakaz przestrzegania kluczowej dla rodziny normy
społeczno-kulturowej/prawnej – skodyfikowanej w art. 207 k.k. Przeprowadzone
badania empiryczne wykazały, iż niektóre spośród powszechnie stosowanych
norm społeczno-kulturowych są łamane i najprawdopodobniej pochodzą od
patologicznych grup społecznych lub całych systemów społeczno-kulturowych.
Normy patologiczne, dopuszczają łamanie skodyfikowanych norm prawnych oraz
moralnych, co przejawia się między innymi poprzez przyzwolenie na stosowanie
przemocy wobec kobiet i dzieci (w przypadku, gdy sprawca jest w stanie
uargumentować przemoc, której się dopuszcza, a przytoczone przez niego
argumenty, należą do zbioru argumentów, zawartych w powszechnej dla danej
zbiorowości patologicznej normie).
Anna Maria Wójcik oraz Ewa Gajuś-Lankamer zwracają uwagę na fakt, że
pomimo długiej historii edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce,
poziom świadomości i zachowań ekologicznych społeczeństwa jest nadal
niezadawalający. Jednym z czynników wpływających na poziom świadomości jest
jakość kształcenia formalnego, realizowanego w oparciu o podstawę programową
kształcenia ogólnego. Aktualnie obowiązująca podstawa nie w pełni sprzyja
osiągnięciu wysokiej jakości kształcenia. Istotny wpływ na świadomość społeczną
wywierają także zmiany ekonomiczne, społeczne i zachodzące w środowisku
przyrodniczym, na które edukacja szkolna nie może dość szybko zareagować. Braki
te może uzupełnić edukacją nieformalną prowadzoną przez organizacje
pozarządowe. Dla podniesienia jakości edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
należy zadbać, aby podejmowane przez organizacje pozarządowe działania,
przygotowane o jasno sprecyzowane kryteria dobrych praktyk, wspierały szkołę
w realizacji jej zadań i wykraczały poza nie. Artykuł prezentuje wyniki badań, których
celem było określenie płaszczyzn i możliwości współpracy szkoły i organizacji
pozarządowych na rzecz podniesienia jakości edukacji dla zrównoważonego
rozwoju oraz wybór przykładów dobrych praktyk na podstawie przyjętych kryteriów.
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W dziale psychologia, liczącym trzy opracowania, Anna Dąbrowska podejmuje
się zagadnień z zakresu tzw. rodziny transnarodowej. Konsekwencją otwartych
granic Unii Europejskiej jest migracja ludzi i kapitału społecznego. Migracje
zagraniczne
są
elementem
rozwoju
demograficznego,
społecznego
i ekonomicznego, ale generują także określone, często trudne do przewidzenia
problemy. Z powodu braku możliwości osiągnięcia względnej stabilizacji materialnej,
a czasami w pogoni za wyższym standardem życia, Polacy opuszczają domy
rodzinne pozostawiając w nich swoich bliskich, w tym także dzieci. Rozłąka
migracyjna staje się więc koniecznością służącą zabezpieczeniu kilku ważnych
funkcji dla właściwej egzystencji rodziny. Z drugiej strony rozłąka przestrzenna
dziecka z rodzicem czy z rodzicami może stać się przyczyną problemów
opiekuńczo-wychowawczych, prowadzących do zaburzeń w społecznym
funkcjonowaniu dzieci; może też stać się przyczynkiem do dezorganizacji rodziny,
jako całości. Pojawienie się negatywnych konsekwencji determinowane jest licznymi
czynnikami, których poznanie staje się możliwe dzięki podejmowanym diagnozom
prowadzonym wśród rodzin transnarodowych. Wyniki badań stanowią istotne źródło
wiedzy służącej wzbogacaniu nauki, a także mają nieocenione znaczenie
dla praktyki pedagogicznej, która kreuje działania pomocowe ukierunkowane na
potrzeby różnych typów rodzin.
W następnym opracowaniu Dariusz Hybś podkreśla z kolei fakt, że poczucie
bezpieczeństwa oraz ładu i porządku publicznego to elementy, które pozytywnie
odzwierciedlają zachowania społeczne. Jest to również niewątpliwie ważny aspekt
wizerunku danej społeczności lokalnej. W ustawie o samorządzie gminnym
wyszczególnione zostały zdania własne gminy. Zdania te praktycznie w większości
dotyczą jakiejś dziedziny bezpieczeństwa. Jednakże w artykule siódmym, w punkcie
14 znajdują się m.in. sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Istotną rolę w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego odgrywa środowisko, w którym funkcjonuje
człowiek. Wpływ na to, czy zareagowanie w danej sytuacji będzie łatwe czy trudne
mają wszyscy: rodzina, znajomi, partnerzy, współpracownicy, ale także wszelkiego
rodzaju instytucje i służby. Zdaniem autora, jednym ze skutecznych narzędzi jest
dotarcie do społeczeństwa za pomocą portali internetowych. Wychodząc
z inicjatywą prewencyjno-profilaktyczną realizując tego typu przedsięwzięcia, straż
miejska oprócz tekstu informacyjnego może zamieścić fragment zapisu
z monitoringu miejskiego. Treść artykułu przedstawia sposób informowania
mieszkańców za pośrednictwem własnej strony internetowej oraz współpracy
z innymi instytucjami na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa.
Kolejny dział, bezpieczeństwo zdrowotne, liczy dziewięć opracowań. W artykule
Weroniki Bednarczyk zawarte są informacje dotyczące systemu ochrony zdrowia,
jego struktury i funkcjonowania. Opisano również problemy w jego funkcjonowaniu,
które skutkują zachwianiem bezpieczeństwa obywateli (długi czas oczekiwania na
wizytę, a także problem z lekarzami specjalistami). Konkluzją jest konieczność
wprowadzenia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce, by pacjenci czuli się
w pełni bezpiecznie.
Z kolei Elżbieta Biller, Bożena Waszkiewicz-Robak, Agnieszka Obiedzińska
i Mieczysław Obiedziński charakteryzują związki chemiczne, które mogą powstawać
w żywności obrabianej termicznie i wpływać na bezpieczeństwo zdrowotne
konsumentów. Omówiono wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),
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chloropropanole, furan, akrylamid, metylglioksal oraz heterocykliczne aminy
aromatyczne (HAA). Podano najwyższe dopuszczalne poziomy WWA,
chloropropanoli i akrylamidu ustalone przez EFSA. Dla pozostałych związków takich
wartości jeszcze nie opracowano. Wszystkie z omówionych substancji są toksyczne.
Uznaje się je za: genotoksyczne, mutagenne i/lub kancerogenne. Omówiono ich
oddziaływanie na organizmy żywe. Podano grupy żywności, które mogą być źródłem
tych związków: WWA – żywność wędzona, grillowana i smażona, chloropropanole
– białko hydrolizowane i inne produkty, furan – żywność w konserwach, akrylamid –
produkty pochodzenia skrobiowego, metylglioksal – wszystkie grupy żywności, HAA
– mięso grillowane i smażone.
Grażyna Gebuza, Magdalena Pogorzelska, Marzena Kaźmierczak, Estera
Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska, Agnieszka Wróbel-Bania dokonują z kolei
oceny zapisu kardiotokograficznego serca płodu w III trymestrze ciąży podczas
słuchania utworów Piotra Czajkowskiego Suita Dziadek Do Orzechów. Autorki
wykazały istotny wzrost liczby ruchów płodu pod wpływem utworu ''Taniec
pastuszków", natomiast po wysłuchaniu utworu "Walc kwiatów" liczba ruchów płodu
zmniejszyła się. Zmienność krótkoterminowa istotnie zwiększyła się pod wpływem
utworów: „Taniec pastuszków” i „Walc kwiatów”. Parametry, takie jak: liczba
skurczów macicy oraz liczba akceleracji istotnie zmniejszyły się po sesji
muzykoterapeutycznej. Badania jednoznacznie wskazują na dobroczynny wpływ
utworów o charakterze relaksacyjnym na dobrostan płodu, a także kobiet
ciężarnych. Muzykoterapia utworami Piotra Czajkowskiego może być wykorzystana
w terapii czynności skurczowej w porodzie przedwczesnym.
Marzena Kaźmierczak, Małgorzata Stanula, Grażyna Gebuza, Małgorzata
Gierszewska, Estera Mieczkowska zwracają uwagę na fakt, że mimo wiedzy na
temat chorób narządu rodnego, rozpoznanie stanów nowotworowych w stopniu
zaawansowanym wcale nie należy do rzadkości. Może to wynikać z zaniedbań
profilaktycznych kobiet oraz braku wiedzy na temat objawów chorobowych narządu
rodnego. Głównym celem podjętych badań było ustalenie przyczyn hospitalizacji
kobiet w Oddziale Ginekologii oraz uzyskanie wiedzy, jakie postawy prezentowały
kobiety wobec badań profilaktycznych narządu rodnego. Autorki wskazały, że
najczęstszą przyczyną hospitalizacji kobiet w Oddziale Ginekologii były torbiele lub
guzy jajnika, a najczęściej wykonywanym zabiegiem operacyjnym była laparotomia.
Mimo odczuwanych dolegliwości ze strony narządu rodnego, niektóre kobiety nie
zgłosiły się do lekarza ginekologa i zrobiły to dopiero po kilku latach. Frekwencja na
badania profilaktyczne narządu rodnego u kobiet nadal jest niezadawalająca. W celu
zmiany postaw kobiet wobec własnego zdrowia należy prowadzić ciągłą edukację
zdrowotną przez pracowników ochrony zdrowia oraz środki masowego przekazu,
a także wykształcenie u kobiet umiejętności systematyczności w zgłaszaniu się na
badania profilaktyczne.
W następnym opracowaniu Janina Książek, Anna Hac oraz Renata
Piotrkowska zwracają uwagę na fakt, że badania jakości życia chorych
onkologicznie zyskują coraz większe znaczenie jako cenne uzupełnienie oceny
stanu klinicznego chorego, efektów prowadzonego leczenia, oceny efektywności
programów edukacyjnych, oceny klinicznej leków, a w tym akceptacji sposobu
leczenia przez pacjenta. Pojęciem prostszym, a równie skutecznie pomagającym
badać wymienione aspekty wydaje się być dyskomfort. Celem pracy była próba
zdefiniowania pojęcia dyskomfortu chorych onkologicznie. Analiza piśmiennictwa
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i rozważania autorek pozwalają wysnuć hipotezę, że dla potrzeb codziennej praktyki
posługiwanie się pojęciem dyskomfortu byłoby korzystniejsze, ułatwiłoby
porozumienie w płaszczyźnie pielęgniarka – pacjent – lekarz. Skuteczna
komunikacja zawsze zwiększa poczucie bezpieczeństwa chorych, a tym samym
przyczynia się do poprawy jakości życia.
Janina Książek, Piotr Jarzynkowski, Renata Piotrkowska, Anna Dworakowska,
oraz Halina Nowakowska podejmują zagadnienia z zakresu poziomu wiedzy
celników na temat wpływu wybranych elementów stylu życia na występowanie
nowotworów złośliwych. Celem pracy była ocena zakresu wiedzy celników na temat
wpływu elementów stylu życia na występowanie nowotworów złośliwych. Wykazano,
że badani celnicy posiadają wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu,
nadmiernej konsumpcji alkoholu, nieodpowiednich nawyków żywieniowych i małej
aktywności fizycznej. Jednak mimo posiadanych informacji, ich postawy
i zachowania nie zawsze są właściwe. Poziom wiedzy na temat nowotworów
i profilaktyki jest niski i ma znikomy wpływ na ich zachowania zdrowotne. Wyniki
badań sugerują, że większy nacisk powinno kłaść się na edukację zdrowotną
celników, tak aby świadomie wybierali zdrowy styl życia zapobiegający powstawaniu
nowotworów złośliwych.
Z kolei Konrad Pałka podejmuje zagadnienia z zakresu uwarunkowań
zdrowotnych doboru funkcjonariuszy do służby więziennej w świetle regulacji
prawnych. Celem zasadniczym badań była analiza uwarunkowań zdrowotnych
predysponujących kandydatów do pracy w Służbie Więziennej na podstawie
obowiązujących regulacji prawnych. Autor wykazuje, że proces rekrutacji
kandydatów do Służby Więziennej z założenia ma charakter selekcji negatywnej,
której celem jest odrzucenie aplikantów, w stosunku do których istnieją podejrzenia,
że nie poradzą sobie w warunkach przyszłej pracy. Istnieje jednak wiele chorób
i ułomności, które nie dyskwalifikują przyszłych funkcjonariuszy w procesie doboru.
Wykaz chorób i ułomności, które determinują wydanie przez rejonową komisję
lekarską pozytywnego orzeczenia o zdolności do służby, przedstawiono w niniejszej
pracy.
Agnieszka Pilarska z kolei przedstawia analizę zachorowalności ludności
Europy i Polski na bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe, w tym na
salmonellozy (A02.0), czerwonkę bakteryjną/szigeloza (A03), zatrucia gronkowcowe
(A05.0) oraz zatrucia jadem kiełbasianym/botulizm (A05.1), w podziale na
poszczególne państwa europejskie, grupy krajów Unii Europejskiej oraz w podziale
na województwa dla obszaru Polski, w latach 2000-2012. Na podstawie
przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż niekorzystna sytuacja epidemiologiczna
występuje na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, natomiast
w Polsce w województwie pomorskim, lubelskim i kujawsko-pomorskim. Głównym
czynnikiem determinującym istotną zmienność przestrzenną oraz dominującym
w strukturze zapadalności są salmonellozy.
Celem artykułu Elżbiety Roszko-Wójtowicz jest omówienie efektywności
funkcjonowania europejskiego rynku pracy w ujęciu wielowymiarowym. W związku
z tym, przy zastosowaniu hierarchicznej metody Warda, dokonana będzie
klasyfikacja państw członkowskich UE ze względu na realia panujące na
poszczególnych rynkach pracy. Analiza została oparta o zmienne charakterystyczne
dla rynku pracy, tj. stopę bezrobocia oraz dwie dodatkowe miary, za pośrednictwem
których stwierdzono obciążenie podatkowe pracy (klin podatkowy) oraz jej
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intensywność (średniotygodniowy czas pracy). Hipotezą badawczą, weryfikowaną
w ramach pracy, było stwierdzenie o występowaniu wysokich asymetrii w państwach
europejskich. Stwierdzenie słuszności przekonania zostało przeprowadzone przy
wykorzystaniu miar statystyki opisowej oraz klasyfikacji hierarchiczną analizą
skupień. Dokonana analiza potwierdziła występowanie znaczących różnic pomiędzy
państwami członkowskimi, zwłaszcza z punktu widzenia poziomu bezrobocia i klina
podatkowego.
W ostatnim dziale raporty, recenzje, sprawozdania, liczącym dwa opracowania,
Małgorzata Sikora-Gaca oraz Marta Giersz przedstawiają recenzję publikacji
zbiorowej Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do integracji, pod redakcją
naukową Beaty Piskorskiej i Marcina Kosieniowskiego wydanej w 2014 r. nakładem
Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Z kolei Roman Stawicki przedstawia recenzję opracowania, które ukazało się
w 2015 roku, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, autorstwa prof.
zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej, pt. Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca
z podmiotami zewnętrznymi. Efekt synergii”.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Przeglądu.
Liczymy, ze różnorodne treści będące przedmiotem niniejszego wydania spotkają
się z Państwa szerokim zainteresowaniem.
Ewa Misterska
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WSTĘP/płyta
Polityka
Piotr Kwiatkiewicz w artykule swego autorstwa omawia kierunki zmian, jakie
przechodził w swych dziejach system elektroenergetyczny. W wywodzie nacisk
położony został na kwestie własnościowe. Zwrócono uwagę na wyczerpanie
dotychczasowej formuły rozwoju. Przyszłość energetyki uzależniona została
od rezultatu konfrontacji koncepcji scentralizowanej i rozproszonej.
Radosław Szczerbowski przedstawia ogólne przesłanki niemieckiej polityki
energetycznej, która określana jest jako ENERGIEWENDE. Autor opisuje, jak
zgodnie z założeniami polityki energetycznej kształtować się będzie rozwój sektora
energetycznego w najbliższych latach w Niemczech i jaki może być wpływ tych
zmian na rozwój polskiego systemu energetycznego.
Tomasz Młynarski w swoim artykule przedstawia problem zmian klimatu i Unię
Europejską jako lidera tych zmian. Celem opracowania Izabeli BorucińskiejDereszkiewicz jest analiza porównawcza i ocena strategii energetycznej Mołdawii
w świetle zobowiązań wynikających z umowy stowarzyszeniowej z UE, która jest
kluczowym instrumentem Partnerstwa Wschodniego. Bardzo ważną kwestię
uwarunkowań społecznych rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej
prezentuje w swoim artykule Waldemar Dołęga. Natomiast Krystyna Gomółka
w tekście swego autorstwa prezentuje uwarunkowania polityki energetycznej
województwa pomorskiego
Anna Janiszewska przedstawia w pracy problematykę polityki społecznej
realizowanej w Polsce. Wśród czynników, które oddziałują na kierunki prowadzonej
polityki, szczególną uwagę zwraca na uwarunkowania demograficzne. Artykuł
napisany przez zespół: Ewa Klima i Anna Janiszewska podejmuje problematykę
związaną z polityką społeczną w krajach UE-28, a szczególnie aspekty tej polityki,
które dotyczą ludzi w podeszłym wieku. Publikacja, której autorami są Aleksander
Korytowski i Radosław Szczerbowski, ma na celu pokazanie transformacji sektora
energetycznego silnego państwa europejskiego, jakim jest Wielka Brytania. Artykuł,
którego autorem jest Paweł Nieczuja-Ostrowski, stanowi próbę określenia znaczenia
energetyki wodnej (jedynego niezależnego od czynników zewnętrznych sektora
energetycznego) dla bezpieczeństwa Armenii – państwa które nie posiada dostępu
do morza oraz do złóż kopalnych surowców energetycznych.
O reorientacji rosyjskiej polityki w zakresie eksportu gazu ziemnego pisze
w swoim opracowaniu Marcin Tarnawski. Przedstawia min. działania podejmowane
przez Rosję, w związku z problemami przy budowie nowych gazociągów
i przejmowaniu istniejącej sieci przesyłowej w Europie. Tematykę pośrednio
związaną z polityka surowcowa Federacji Rosyjskiej kontynuuje Łukasz Wojcieszak
podejmując problem terminalu gazowego na Litwie.
Ekonomia
W artykule Andrzeja Fellnera i Adama Mańki przedstawiono analizę możliwości
zastosowania metody FMEA (The Failure Mode and Effect Analysis) w branży
energetycznej jako efektywną metodę analizy zagrożeń i podstawę systemu
zarządzania bezpieczeństwem w energetyce. Autorzy Arkadiusz Jamrozik i Michał
Pyrc opisują rynek energii na świecie oraz perspektywy popytu i podaży do 2050
roku. W swoim artykule Katarzyna Hałasik przedstawia charakterystykę i analizę
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obecnej sytuacji polskiej branży energetycznej oraz kierunki jej rozwoju, przede
wszystkim w kontekście polityki energetycznej UE oraz wymagań stawianych Polsce
z tego tytułu.
Renata Sikorska Bączek oraz Milena Makuchowska w swym opracowaniu
porównały pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz
zapotrzebowania na energię trzy sposoby odzysku ciepła w systemie klimatyzacji.
Porównaniu podlegają rekuperator spiralno-przeciwprądowy, regenerator obrotowy
oraz rekuperator płytowo-przeciwprądowy.
Zagadnienia ekonomiczne kończy cykl dwóch publikacji powiązanych
tematycznie, których autorką jest Marta Olszewska-Staniec. Przedmiotem publikacji
jest zarys systemu rekompensowania kosztów osieroconych, powstałych
w majątkach wytwórców energii elektrycznej w związku z przedterminowym
rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
Technika
Blok tematyczny Technika rozpoczyna artykuł napisany przez Karola Bednarka,
który dotyczy kompleksowych usług kompetencyjnych w kontekście zaopatrzenia
sprzętowego priorytetowych odbiorników energii. Autorzy Jacek Handke i Andrzej
Kwapisz
przedstawili
artykuł
dotyczący
bezpieczeństwa
systemu
elektroenergetycznego.
Zespół autorów Aneta Banasiak, Grzegorz Górecki oraz Marcin Łęcki, w cyklu
trzech artykułów przedstawiają problematykę związaną z badaniami,
wykorzystaniem oraz zastosowaniem rurek ciepła. W swoim artykule omawiają
zasadę działania różnych rurek ciepła, takich jak grawitacyjne oraz ze strukturą
kapilarną. Kolejny artykuł autorstwa Grzegorza Dombka oraz Przemysława
Gościńskiego otwiera tematykę związaną z inżynierią wysokich napięć. Autorzy
przedstawiają aktualne trendy i tendencje dotyczące cieczy elektroizolacyjnych,
wykorzystywanych jako medium chłodzące i izolacyjne w transformatorach
energetycznych wysokiego napięcia. Grzegorz Dombek w kolejnym opracowaniu
swego autorstwa pisze o wykorzystaniu alternatywnych cieczy elektroizolacyjnych
w
kontekście
minimalizacji
zagrożenia
pożarowego
transformatorów
energetycznych.
Przedstawia
również
wpływ
poszczególnych
cieczy
elektroizolacyjnych na środowisko naturalne.
Tematykę związaną z inżynierią wysokich napięć kontynuuje zespół autorów:
Filip Polak, Wojciech Sikorski, Krzysztof Siodła oraz Konrad Kowalczyk. W referacie
przedstawiono innowacyjną koncepcję układu pomiarowego do lokalizacji
wyładowań niezupełnych, wykorzystującego technikę matryc sensorowych
i algorytmy kształtowania wiązki. Problematykę analizy naturalnego i sztucznego
pola elektrycznego i magnetycznego, jakie występują na Ziemi przedstawia w swoim
artykule Zbigniew Nadolny. Autor opisuje pola naturalne, do których zaliczają
się pole geoelektryczne, geomagnetyczne, impulsowe i promieniowanie
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. Tematykę związaną z wpływem czasu
zachodu słońca na profile standardowe obciążenia elektrycznego dla gospodarstw
domowych omawiają w swoim referacie Ryszard Frąckowiak i Tomasz Gałan.
W artykule ich autorstwa przedstawiono wybrane cechy standardowych profili
obciążenia odbiorców energii elektrycznej rozliczających się według taryfy
G, przeznaczonej dla gospodarstw domowych (G11, G12 oraz G12w). Autorzy
Jacek Janiszewski i Artur Nawrowski w swojej publikacji poruszają zagadnienia
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dotyczące wykorzystania metody opartej na teorii szarych systemów (GST ang.
Grey System Theory) do modelowania i prognozowania rosnącego
zapotrzebowania na energię elektryczną. Zespół autorów Konrad Kuczyński,
Franciszek Sidorski oraz Radosław Szczerbowski poddaje analizie układy gazowoparowe oraz gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem paliw. Autorzy
prezentują także układy wychwytem CO2 i możliwością wykorzystania CO2
w przemyśle.
W artykule autorstwa Aleksandry Rak omówione zostały kierunki modernizacji
infrastruktury systemu ciepłowniczego w celu zmniejszenia strat przesyłowych
i zapotrzebowania na ciepło. Przedstawiono także wyniki obliczeń stanów sieci
ciepłowniczej dla różnych parametrów pracy. Artykuł zespołu Artur Nawrowski i Piotr
Zierke poświęcony jest problemowi efektywności energetycznej budynków i dotyczy
przede wszystkim najstarszych obiektów. Celem tego artykułu jest zwrócenie
uwagi na problem rewitalizacji budynków tradycyjnych poprzez podnoszenie ich
efektywności energetycznej.
Transport
Blok tematyczny Transport otwiera artykuł Michał Filipiaka pod tytułem:
Zasilanie bezprzewodowe pojazdów samochodowych. W artykule opisuje wady
samochodów elektrycznych, takie jak krótki zasięg i długi czas ładowania, które
zniechęcają potencjalnych nabywców do ich zakupu. Leszek Kasprzyk w swym
tekście przedstawia problematykę doboru magazynu energii elektrycznej do pojazdu
elektrycznego. Autor przedstawia charakterystyki rynku motoryzacyjnego, dane
statystyczne dotyczące pojazdów w Polsce i Europie, a także perspektywy rozwoju
motoryzacji. Samochody elektryczne a precyzyjniej ich ocena z ekonomicznego
punktu widzenia stanowi przedmiot rozważań Justyny Michalak i Adama
Piotrowskiego. Analiza niepowtarzalności pracy wielocylindrowego silnika
spalinowego o zapłonie samoczynnym to temat artykułu, który przedstawia
Arkadiusz Jamrozik. Prezentowana przez Autora praca dotyczy analizy
niepowtarzalności obiegów turbodoładowanego silnika wielocylindrowego
o zapłonie samoczynnym 6CT107 Andoria.
Z kolei Wojciech Tutak przedstawia wyniki modelowania numerycznego
dwupaliwowego tłokowego silnika spalinowego, zasilanego olejem napędowym
i metanolem. Po zweryfikowaniu modelu, Autor przeprowadza badania
optymalizacyjne obiegu cieplnego silnika dwupaliwowego. W kolejnym tekście
swego autorstwa analizuje relację między kątem początku wtrysku oleju
napędowego a emisją toksycznych składników spalin stanowi przedmiot dociekań.
W artykule, którego autorem jest Henryk Jafernik przedstawiono dane
z eksperymentów przeprowadzonych w trakcie analiz przydatności poszczególnych
urządzeń opracowanego systemu monitorowania ruchu pojazdów z wykorzystaniem
GNSS, przy współpracy z „przenośnym” Centrum Dyspozytorskim. Badania
wybranych właściwości i struktury polimerowych połączeń spawanych stosowanych
w przemyśle samochodowym są przedmiotem dociekań Adam Gnatowski, Mateusz
Chyra, Włodzimierz Baranowski, Marcin Żmuda.
Interesującą propozycję lektury stanowi artykuł zespołu autorów: Jakub
Dziedzic, Małgorzata Olek, Stanisław Kandefer oraz Piotr Olczak. Na podstawie
oszacowanej przez Autorów ilości odpadów z przemysłu drzewnego, która wynosi
od 660 000 do 1 100 000 [Mg] rocznie, w skali całego kraju oraz lokalizacji tartaków
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stwierdzono, że produkcję tego odpadu cechuje duże rozproszenie. Autorzy podjęli
próbę optymalizacji transportu tego materiału. Blok tematyczny Transport zamyka
anglojęzyczny tekst, którego autorem jest Grzegorz Pietrek. Podejmowana w nim
problematyka dotyczy korsarstwa, które tu utożsamiane jest z terroryzmem. Akcent
położony został na kwestie związane z trudnościami, jaki wspomniany proceder
posiada dla importu surowców, w tym energetycznych.
Zrównoważony rozwój i OZE
Część tę rozpoczyna artykuł pod tytułem: Dynamiczny rozwój technologii
słonecznych ogniw organicznych III generacji. Autorzy: Artur Bugała oraz Grażyna
Frydrychowicz-Jastrzębska przedstawiają tendencje rozwojowe w dziedzinie
technologii produkcji organicznych ogniw słonecznych, począwszy od prototypów
z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia do najnowszych rozwiązań
z zastosowaniem perowskitów. Autorzy Paweł Matuszczyk i Janusz Flasza
prezentują artykuł dotyczący organicznych ogniw fotowoltaicznych uczulanych
barwnikiem. W latach 50 i 60 naukowcy zauważyli zachodzące zjawisko
fotoprzewodnictwa substancji organicznych. Stwierdzono wtedy, że barwniki
posiadają pewne właściwości półprzewodzące. Koncepcję nowego rozwiązania
sterownika do systemów solarnych, charakteryzującego się budową modułową
w swoim artykule przedstawia Jan Porzuczek. Zaproponowane przez Autora
rozwiązanie umożliwia integrację w sterowniku solarnym funkcji znacząco
poprawiających komfort i niezawodność eksploatacji układu. Cykl artykułów
dotyczących fotowoltaiki zamyka zespół autorów Tomasz Jarmuda i Stanisław
Mikulski. W swoim rozdziale przedstawili model symulacyjny modułu
fotowoltaicznego o mocy 20 W, wykonanego w technologii polikrystalicznej,
zaimplementowanego w środowisku MATLAB & SIMULINK. Kolejny referat
autorstwa
Renaty
Gnatowskiej
dotyczy
eksperymentalnych
badań
aerodynamicznych modelowej elektrowni wiatrowej, usytuowanej za pagórkiem.
Kolejnym autorem jest Bartosz Ceran, który przedstawia wpływ pracy farmy
wiatrowej na pracę konwencjonalnego bloku energetycznego w systemie
elektroenergetycznym. Jarosław Jajczyk wraz z Robertem Kamińskim w swoim
artykule przedstawili sposoby zasilania pojedynczego odbiorcy pracującego
w separacji z siecią elektroenergetyczną za pomocą turbiny wiatrowej o osi
pionowej.
Perspektywa zastosowania energii słońca i wiatru w przemyśle chloroalkalicznym przedstawiona została w pracy napisanej przez zespół autorów: Tomasz
Głąb, Jakub Jurasz, Agnieszka Godela, Magdalena Myga-Nowak, Janusz
Boratyński. Zdaniem Autorów celem pracy jest zainspirowanie dyskusji nad
wykorzystaniem energii OZE w innowacyjnych technologiach elektrochemicznych.
W artykule Jarosława Jajczyka, Leszka Kasprzyka oraz Andrzeja
Tomczewskiego przedstawiono możliwości zastosowania metod optymalizacji
stochastycznej w procesie doboru turbiny wiatrowej do lokalizacji geograficznej, przy
znanych warunkach wietrzności. Koncepcję modernizacji mikrosiłowni wiatrowej dla
polskiej energetyki prosumenckiej przedstawiają w swoim rozdziale Michał Lipian,
Maciej Karczewski oraz Krzysztof Jóźwik. Autorzy przedstawiają i omawiają przykład
modernizacji turbiny o poziomej osi obrotu (ang. HAWT) poprzez zastosowanie
dyfuzora, pozwalającego na generowanie energii elektrycznej przy niższych
prędkościach wiatru, co skutkuje zwiększonym uzyskiem energetycznym. W pracy
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Damiana Głuchego przedstawiono możliwości pozyskiwania energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii uwzględniwszy ich charakterystykę pracy oraz
możliwości wykorzystania ze względu na lokalne warunki. Charakterystyka źródeł
biomasy w Polsce przedstawia zespół autorów: Grzegorz Trzmiel, Damian Głuchy
i Dariusz Kurz. Autorzy w swojej pracy przedstawili analizę wykorzystania biomasy
jako odnawialnego źródła energii. W pracy zawarto charakterystykę biomasy, jej
właściwości, parametry eksploatacyjne, wady i zalety oraz zasoby w Polsce.
Robert Cegiełka w swoim artykule prowadzi rozważania na temat
współczesnych problemów zanieczyszczonego środowiska, zrównoważonego
rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego oraz ich wpływie na powstanie
zrównoważonej energetyki.
Z kolei problematyka artykułu Jakuba Adamkiewicza odwołuje się do
społecznego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego, które rozpatrywane jest
w kontekście kapitału ludzkiego i gospodarczego wspólnot lokalnych. Autorką
angielskojęzycznego artykułu pod tytułem: Scenarios and Determinants of an EcoCity – A Short Review jest Lidia Grzegorczyk. Artykuł jest próbą odpowiedzi na
pytanie, jak postrzegany jest zrównoważony rozwój w perspektywie obszarów
miejskich. Kolejny, także anglojęzyczny artykuł autorstwa Tomasza Łachacza
dotyczy roli, jaką odgrywają samorządy terytorialne w kształtowaniu bezpieczeństwa
energetycznego kraju. Celem artykułu Witolda Chomicza był opis prototypu budynku
przemysłowego typu ZEOZ oraz zaimplementowanej w nim technologii, która może
znacząco przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz
ochrony środowiska w Europie.
Korytarze powietrzne w lotnictwie i dostosowanie ich do wymogów
środowiskowych to tekst artykułu Jakuba Marszałkiewicza.
Elektroenergetyka
Blok tematyczny poświęcony zagadnieniom z zakresu elektroenergetyki
otwiera artykuł, którego autorami są: Jerzy Andruszkiewicz, Józef Lorenc i Bogdan
Staszak. W ostatnich latach, w praktyce eksploatacyjnej sieci średnich napięć, coraz
częściej pojawiają się zdarzenia, w których przyczyną wpływającą na pogorszenie
się warunków pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych jest stosunkowo wysoka
rezystywność gruntu, powodująca znaczące obniżenie się sygnałów pomiarowych
składowych zerowych napięcia oraz prądu, a ostatecznie niejednokrotnie brak
zadziałania zabezpieczeń i wzrost zagrożeń porażeniowych. W swoim artykule
Autorzy przedstawili wybrane aspekty zwarć wysokooporowych i nowe rozwiązania
zabezpieczeń.
Prezentowane w kolejnym rozdziale przez Ryszarda Frąckowiaka i Piotra
Piechockiego zagadnienie należy do badań w zakresie wyboru warunków
zwarciowych podczas oceny skutków przepływu prądu zwarciowego w rozdzielniach
najwyższych napięć i dotyczy określania wartości czasu trwania zwarcia. W artykule
przedstawiono opracowany model symulacyjny, którego budowę oparto na analizie
działania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ i wyłączników
podczas likwidacji zwarć.
W artykule, którego autorem jest Marek Gała scharakteryzowano parametry
określające jakość energii elektrycznej dostarczanej przez turbozespoły wiatrowe
przyłączane do sieci elektroenergetycznej oraz przedstawiono obowiązujące
wymagania związane z jakością energii elektrycznej generowanej przez farmy
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wiatrowe, jak również wymagania dotyczące ich przyłączania do sieci
elektroenergetycznej. Wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego,
magnetycznego oraz gęstości mocy pola elektromagnetycznego są tematem
rozważań w artykule, którego autorem jest Zbigniew Nadolny.
Bezpieczeństwo informatyczne obiektów elektroenergetycznych to problem,
który pojawił się stosunkowo niedawno. Postępująca w szybkim tempie
informatyzacja dotknęła praktycznie każdy z sektorów gospodarki światowej.
Andrzej Kwapisz i Jacek Handke w swoim artykule przedstawiają zagrożenia, na
jakie narażone są urządzenia przyłączone do sieci Internet, z uwzględnieniem
uwarunkowań specyficznych dla branży elektroenergetycznej oraz możliwości
w zakresie zapobiegania takim zagrożeniom.
Kolejny artykuł zespołu Jerzy Andruszkiewicz, Józef Lorenc i Bogdan Staszak
prezentuje zasady sterowania kompensacją pojemnościowych prądów
ziemnozwarciowych w sieciach SN dla poprawy ciągłości i jakości zasilania. Tekst
Ryszarda Batury ma charakter przeglądowy i dotyczy generowania przepięć
łączeniowych podczas wyłączania łącznikami w sieciach elektroenergetycznych
średniego napięcia odbiorników o charakterze indukcyjnym i pojemnościowym,
o parametrach skupionych oraz rozłożonych. Kolejny artykuł, którego autorem jest
Zbigniew Nadolny przedstawia rozkłady natężenia pola elektrycznego pod
napowietrzną linią wysokiego napięcia, dla szerokiego zakresu wartości napięcia
linii. Autorzy Krzysztof Szubert i Jacek Handke omawiają wpływ międzyfazowego
sterownika mocy na rozpływ prądów zwarciowych i pracę automatyki
zabezpieczeniowej. Działanie detektorów zwarć międzyfazowych w sygnalizatorach
przepływu prądu zwarciowego w swoim tekście omawia Bartosz Olejnik.
Właściwości cieplne materiałów wpływających na skuteczność chłodzenia
transformatora wysokiego napięcia są tematem badań Przemysława Gościńskiego
i Bolesława Bródki. Jakość świadczenia usług dystrybucyjnych oceniana jest w dużej
mierze przy wykorzystaniu wskaźników ciągłości dostaw energii elektrycznej. O tym,
jak ważny jest to problem, w swoim artykule piszą: Jerzy Andruszkiewicz, Józef
Lorenc i Bogdan Staszak. Autorzy omawiają najważniejsze ze wskaźników, takie
jak: SAIDI czy SAIFI oraz pokazują różnice w ich wyznaczaniu w pewnych krajach
i ich znaczenie praktyczne.
Prawo
W publikacji Katarzyny Chruzik zawarto propozycję spójnej metody orzekania
o postępowaniu wobec pracowników, którzy naruszyli bezpieczeństwo procesu
transportowego w zależności od skali przewinienia. W 2007 r. Polska podpisała
Rezolucję A36-23 ICAO (International Civil Aviation Organization), zalecającą
wykonanie krajowych PBN (Performance Based Navigation) według Doc. 9613
„PBN Manual ICAO”. Rezolucja ta została uaktualniona w A37-11 ICAO. Andrzej
Fellner w swoim artykule podkreśla, że PBN definiuje nowe kryteria dla lotnictwa:
dokładność, wiarygodność, dostępność, ciągłość i funkcjonalność, eliminując
tradycyjną nawigację sensorową. Równocześnie determinuje zmiany w komunikacji,
nadzorze i zarządzaniu przestrzenią powietrzną ATM (Air Traffic Management) oraz
nakazuje implementację zaawansowanych technik i technologii z satelitarnymi
włącznie. Transport lotniczy w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej
w ramach pakietu legislacyjnego Single European Sky 2+, to temat referatu
Przemysława Żukiewicza. Autor analizuje nowe rozwiązania proponowane przez
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Komisję Europejską w kontekście pakietu legislacyjnego Single European Sky 2+.
Przedstawia genezę powstania koncepcji SES, jej prymarne cele oraz problemy.
Praca Renaty Gnatowskiej ma na celu przybliżenie aktualnej sytuacji na rynku
energii, która uwarunkowywana jest stopniowym odchodzeniem od pozyskiwania
energii ze źródeł konwencjonalnych, na rzecz odnawialnych źródeł energii. Problem
ten poruszają także Janusz FLASZA, Marek POPOWICZ, Paweł MATUSZCZYK,
Tomasz POPŁAWSKI. Autorzy ci podjęli próbę interpretacji najnowszych rozwiązań
legislacyjnych i wpływu tych regulacji prawnych na rozwój prosumenckich instalacji
fotowoltaicznych.
Celem artykułu, którego autorką jest Adrianna Siostrzonek-Sergiel, jest
przedstawienie ról, w jakie muszą wcielić się gminy w trakcie wykonywania
powyższych zadań oraz wskazanie instrumentów prawnych umożliwiających ich
realizację. Rozwój prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w świetle najnowszych
rozwiązań legislacyjnych stanowi przedmiot dociekań prowadzonych przez Pawła
Matuszczyka. Zagadnienie kwestionowania przed sądem rozstrzygnięć Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki stanowi przedmiot dociekań Marty Olszewskiej
Staniec. Autorka zwraca uwagę na pozycję, jaka w rodzimym systemie legislacyjnym
przypisana została nadmienionej instytucji. Przedmiotem analizy w anglojęzycznym
tekście Remigiusza Rosickiego jest problematyka związana ze służebnością
przesyłu i zasiedzeniem tejże służebności na gruncie polskiego prawa cywilnego.
Ochrona środowiska i ekologia
Referat dotyczący zintegrowanego planowania gospodarki niskoemisyjnej
w gminach, którego autorem jest Paweł Wiśniewski, otwiera kolejny blok tematyczny
pod tytułem „Ochrona środowiska i ekologia”. Autor w referacie charakteryzuje
najważniejsze dokumenty strategiczne, planistyczne i programowe, możliwe
do wykorzystania w celu budowy skutecznego modelu zintegrowanego planowania
gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminy, w oparciu o obowiązujące
uwarunkowania prawne. Autorki Marlena Dębicka i Maria Żegadło, w swoim artykule
prezentują analizę LCA w zakładzie przeróbki odpadów, wykonaną w programie
IWM-PL. Omawiany zakład emituje CH4 i węglowodory do powietrza, które mają
istotny wpływ na układ oddechowy. Zbigniew Nadolny w swoim artykule
szczegółowo przedstawia wykorzystanie pola elektrycznego i magnetycznego
w służbie człowieka. Autor opisał zastosowanie pola w takich dziedzinach, jak
medycyna, rolnictwo czy przemysł spożywczy. Radosław Fellner podejmuje,
nieobecną dotąd w literaturze naukowej, próbę syntetycznego przedstawienia
proponowanych i stosowanych w cywilnym transporcie lotniczym innowacji
z zakresu operacji lotniczych, infrastruktury, technik i technologii oraz
alternatywnych źródeł energii. Stan środowiska naturalnego w rejonie portu
lotniczego i jego wpływ na bezpieczeństwo lotów przedstawia w referacie Henryk
Jafernik. Autorzy Michał Geratowski i Mateusz Sobala przedstawiają wpływ
wprowadzenia procedur dolotowych, odlotowych oraz podejścia do lądowania
z wykorzystaniem Globalnego Satelitarnego Systemu Nawigacyjnego (GNSS)
z systemem wspomagania, bazującym na wyposażeniu naziemnym (GBAS) na
emisję gazów cieplarnianych oraz hałasu. W pracy Renaty Gnatowskiej
przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań aerodynamicznych nasady
kominowej, wspomagającej usuwanie spalin w energetyce konwencjonalnej. Metody
przewidywania wpływu zużycia na skutek starzenia wyrobów w aspekcie ochrony
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środowiska są tematem badań zespołu autorów: Adam Gnatowski i Renata
Gnatowska. Autorzy przedstawiają wyniki badań zmian właściwości
termomechanicznych po procesie starzenia promieniowaniem UV wybranych
materiałów polimerowych. Celem badań było określenie wpływu środowiska
naturalnego na zmianę właściwości materiałów. Jako materiał do badań wybrano
polimery różniące się strukturą i właściwościami.
W kolejnym artykule Zbigniew Nadolny omawia oddziaływanie pola
elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe. W artykule dokonano analizy
wpływu pola elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe. Przedstawiono
skutki natychmiastowe i te, które pojawiają się po pewnym czasie oddziaływania
pola. Omówiono skutki natychmiastowe, do których zaliczają się efekt termiczny
i wyindukowanie się prądu w ciele człowieka. Celem pracy Magdaleny Marii
Kasietczuk jest ukazanie związku pomiędzy efektywnym wykorzystaniem paliw
alternatywnych z odpadów a zmianami emisji CO2 do powietrza. Odpady komunalne
można segregować na poszczególne frakcje. Leszek Kulesza w swoim artykule
analizuje wyniki badań doświadczalnych z różnych źródeł i wyniki obliczeń własności
kalorycznych za pomocą klasycznych formuł stosowanych dla paliw
konwencjonalnych.
Jolanta Latosińska w swoim referacie omawia wpływ spalania biomasy na
wymywalność wybranych metali ciężkich z popiołów. Autorka przedstawia wyniki
badań wpływu temperatury i czasu spalania na wymywalność wybranych metali
ciężkich z popiołów ze spalenia osadów ściekowych.
Zespół autorów: Piotr Olczak, Jadwiga Zabagło, Stanisław Kandefer i Jakub
Dziedzic przedstawiają wpływ pracy instalacji solarnej z kolektorami płaskimi
w domu jednorodzinnym na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i strumienia
odpadów. O tym, jak ważna jest edukacja ekologiczna dzieci pisze w swoim
referacie Katarzyna Rogozińska. Zdaniem autorki wczesna edukacja ekologiczna
dzieci kształci między innymi ich zachowania i postawy w odniesieniu do
otaczającego środowiska. Dzieci doświadczają jej poprzez kontakt osobisty,
przeżywanie i dostrzeganie piękna, dbanie o nią. Nabywanie tych doświadczeń
odbywa się również w czasie zabawy, której ważnym elementem jest muzyka.
Waldemar Dołęga w artykule swego autorstwa zwrócił uwagę na rozwój sieci
elektroenergetycznej. Zainteresował go wpływ, jaki wywiera rozbudowa
nadmienionej infrastruktury na bezpieczeństwo ekologiczne. Problematykę tę podjęli
w swym artykule także Dariusz Sztafrowski i Jacek Gumiela. W swym artykule
położyli nacisk oddziaływania związane z występowaniem składowej elektrycznej
pola elektromagnetycznego w otoczeniu elektroenergetycznych linii napowietrznych
oraz zaproponowano sposoby redukcji natężenia pola na potrzeby ochrony
środowiska
Biomasa i odpady komunalne
Cykl tematyczny biomasa i odpady otwiera artykuł, którego autorkami są:
Marlena Dębicka i Maria Żegadło. W artykule scharakteryzowano najpopularniejsze
rodzaje roślin włóknistych, ich właściwości fizyczne i chemiczne. Opisano rozwój
przemysłu włókienniczego w Polsce i perspektywy zasiewów.
W opracowaniu pod tytułem: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju plantacji
roślin energetycznych, którego autorami są: Łukasz Kujda, Marek Hryniewicz i Anna
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Grzybek, przeprowadzono analizę opłacalności uprawy wierzby wiciowej na cele
energetyczne.
Praca Arkadiusza Jamrozika dotyczy analizy energetycznej obiektu
szklarniowego, w tym obliczeń bilansu cieplnego szklarni, z uwzględnieniem
nowoczesnych technologii oszczędzających energię.
Aspekty energetyczne związane z odzyskiem materiałów polimerowych są
tematem referatu Adama Gnatowskiego i Renaty Gnatowskiej. Celem referatu jest
wskazanie możliwości oszczędności energii w wyniku wykorzystania wybranych
surowców wtórnych. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości materiałów
polimerowych po recyklingu. W pracy Jolanty Latosińskiej przedstawiono analizę
porównawczą popiołów ze spalenia osadów ściekowych i paliw kopalnych. Punktem
wyjścia analizy była charakterystyka właściwości omawianych popiołów. Małgorzata
Olek w tekście swojego autorstwa przedstawia wyniki badań i symulacji emisji
zanieczyszczeń z procesu termicznego przekształcania frakcji biodegradowalnej
odpadów komunalnych. Kolejny artykuł zespołu: Adam Gnatowski, Renata
Gnatowska, dotyczy zastosowania włókna tekturowego z recyklingu w materiałach
polimerowych z możliwością zmniejszenia odpadów z opakowań. Wykorzystanie
biomasy do napędu urządzeń ziębniczych jest tematem badań Renaty SikorskiejBączek. Wraz ze wzrostem cen surowców naturalnych oraz energii elektrycznej
rośnie znaczenie technologii oszczędnych energetycznie. Rosnąca świadomość
ekologiczna społeczeństwa również przyczynia się do poszukiwania rozwiązań
optymalizujących zużycie energii pierwotnej. W publikacji, której autorem jest Robert
Wróblewski, omówiono charakterystykę biomasy pod kątem przydatności
zastosowania jako paliwa wsadowego do procesu zgazowania, jak również sam
proces zgazowania. Blok tematyczny biomasa i odpady zamyka referat zespołu
autorów: Łukasz Kujda, Marek Hryniewicz i Anna Grzybek. Autorzy przedstawiają
wyniki przeprowadzonych badan kosztów i opłacalności uprawy roślin na cele
energetyczne. Badaniu poddano dwie plantacje: miskanta olbrzymiego oraz
ślazowca pensylwańskiego. Badania zostały podzielone na trzy etapy. W pierwszym
analizowano koszty związane z założeniem plantacji, w drugim etapie analizowane
były koszty związane ze zbiorem i pielęgnacją uprawy. W trzecim etapie zostały
uwzględnione koszty likwidacji plantacji. Jarosław Ziółkowski i Anna Borucka
w swym dwuczęściowym artykule zaproponowali stosowanie matematycznego
modelu dla obliczeń związanych z pozyskaniem drewna.
Piotr Kwiatkiewicz
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Maciej JANUSZKIEWICZ
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Jerzy PYKACZ
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku
Adam KRAMPICHOWSKI
WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA W SYTUACJACH KRYZYSU
Aspekty współpracy
Najogólniej ujmując termin współpraca oznacza wspólne, uzgodnione
i skoordynowane działania dla osiągnięcia wspólnego celu. Działania te cechuje
uzgodniony zamiar, a także skupienie i zracjonalizowanie wysiłków mających
doprowadzić do realizacji zadań oraz najlepszego wykorzystania czasu, miejsca
i możliwości. Przykładem może być współpraca cywilno-wojskowa, której jednym
z priorytetów jest planowanie kryzysowe.
Warto zauważyć, że obok siebie funkcjonują dwa terminy: stosunki cywilnoprawne i współpraca cywilno-wojskowa często stosowane zamiennie, chociaż
występują między nimi istotne różnice. Stosunki cywilnoprawne bowiem, oznaczają
prawnie uregulowane relacje między stronami, ich prawa, obowiązki i wzajemne
zobowiązania, np. stosunki międzynarodowe, polityczne, społeczne, koleżeńskie,
przyjazne, wrogie. Zauważa się między nimi tolerancję lub jej brak, nieufność lub
zaufanie, otwartość lub podejrzliwość. Wynika z tego, że na stosunki te mają wpływ
rozwiązania formalnoprawne ukształtowane zwyczajowo, historycznie lub na drodze
ustawowej, a współdziałanie zależy od celu i warunków. Stosunki są zawsze,
a współpraca jest, albo jej nie ma. Różnice między nimi polegają na tym, że stosunki
bez współpracy można sobie wyobrazić, ale współpracy bez stosunków – nie.1
Z uwagi na wagę zagadnienia, autorzy uznali za stosowne poprzedzić
rozważania dotyczące współpracy cywilno-wojskowej omówieniem stosunków
cywilno-wojskowych.
Stosunki cywilno-wojskowe rozpatruje się w aspektach:
 relacji między cywilami a wojskowymi, których miernikiem mogą być badania
opinii społecznej;
 relacji wojskowych do polityków i odwrotnie, przy założeniu, że niekiedy
mogą one przybierać formę ostrych konfrontacji politycznych.
W obu przypadkach można oceniać problem z pozycji cywila lub wojskowego.
Ważny jest obiektywizm, chociaż trudno się go dopatrzyć we wzajemnych relacjach.
Cywile swój stosunek do wojska uzależniają od stopnia zagrożenia zewnętrznego
i waha się on od szacunku do jawnej niechęci. Z kolei wyższy poziom materialny
i status społeczny wojskowych wpływa negatywnie na ich odnoszenie się do
cywilów, co w skrajnych sytuacjach doprowadza do izolacji.
Przyjmując, że wizerunek armii jest kształtowany na podstawie przekazów
medialnych, które często w sposób niekompetentny przedstawiają fakty, tym samym
wypaczając obraz, wpływają jednocześnie na subiektywne postrzeganie wojska
przez cywilów. Zatem można z całą pewnością stwierdzić, że nie istnieje obiektywny
1
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wizerunek wojska w ocenie społecznej. Dodatkowym czynnikiem istotnie
wpływającym na stosunki cywilno-wojskowe jest rozwój cywilizacyjny, który
w szeregach armii rodzi wiele kontrowersji dotyczących:
 korelacji spraw operacyjnych z prawami człowieka i wolności obywatelskiej;
 zakresu wpływu udziału sił zbrojnych w misjach międzynarodowych na
środowisko wojskowe;
 konsekwencji powszechnej tendencji do ucywilizowania sił zbrojnych;
 wpływu zmian kulturowych na wojsko i wzrostu zamożności w środowiskach
cywilnych;
 zachowania równowagi różnych czynników i zapewnienie wysokiego
poziomu bezpieczeństwa.
Wszystkie te czynniki – zdaniem J. Gołębiowskiego, byłego pracownika Biura
Bezpieczeństwa Narodowego i doradcy Szefa Obrony Cywilnej – wpływają
decydująco na gotowość bojową i dlatego nie powinny być obojętne elitom
rządzącym. Tym bardziej, że wyzwaniem dla armii nie jest wojna, ale ponad 50 lat
pokoju.2
Niezależnie od rozwoju sytuacji na świecie, sprawy stosunków cywilnowojskowych należy rozwiązywać na poziomie narodowym, z uwzględnieniem
tendencji i standardów światowych, przy czym na obecnym etapie przede wszystkim
trzeba uporządkować sprawy bieżące, takie jak:
 przyjęcie stosownych norm, zasad, procedur i kompetencji;
 określenie instrumentów, mechanizmów i warunków korzystania
z powyższych uregulowań;
 dokładne określenie roli wojskowych;
 uniemożliwienie wojsku udziału w jakiejkolwiek działalności politycznej;
 wykształcenie wysokiej klasy ekspertów cywilnych w zakresie problematyki
cywilnej;
 jednoznaczne ustalenie statusu oficerów i zaprzestanie traktowania
instrumentalnie zawartych w nim uregulowań prawnych;
 wyeliminowanie polityki z cywilnej kontroli nad wojskiem.
Cywilna kontrola nad wojskiem, jakkolwiek ważna i potrzebna, nie może
oznaczać narzucenia ślepego posłuszeństwa. Mimo, że każdy kraj ma swój
specyficzny sposób regulowania tych spraw, są jednak obszary wspólne, zwłaszcza
w zakresie:
 podziału odpowiedzialności;
 rozgraniczenia współpracy od kontroli politycznej i cywilnej;
 kształtowania polityki obronnej;
 dokładnego sprecyzowania celów polityki obronnej;
 kryteriów wiarygodności;
 budowy zaufania w stosunkach cywilno-wojskowych;
 granic konsensusu.3
Chodzi głównie o to, aby społeczeństwo było przekonane, że działania wojska
są zgodne z interesem narodowym, nawet jeśli będą miały miejsce poza granicami
państwa. Istotne jest zaufanie, brak jakichkolwiek podejrzeń o prywatę, szantaż czy
2
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naciski. Zgodnie z zasadą domina, każde zakłócenie na wyższych szczeblach
władzy wojskowej i cywilnej odbija się niekorzystnie na współpracy niższych
szczebli.
J. Gołębiowski zauważa, że podstawową kwestią dotyczącą stosunków
cywilno-wojskowych jest sprawa poziomu sytuacji konfliktowych między władzą
cywilną a wyższym dowództwem wojskowym. Zdaniem autora, ten poziom i jego
merytoryczny zakres zależą od świadomości, a może przede wszystkim od stopnia
rozwoju gospodarczego. Skala problemów będzie inna w krajach biednych
w porównaniu z bogatymi państwami.
W związku z powyższym, dojrzałe demokracje mają wypracowane
mechanizmy, których celem jest niedopuszczanie do niekontrolowanego rozwoju
wydarzeń. Dlatego też wiodącą funkcję kontrolną nad polityką obronną i siłami
zbrojnymi sprawuje parlament. Zwierzchnictwo parlamentu i rządu nad wojskiem nie
podlega żadnej dyskusji i nie może w żadnym wypadku doprowadzić do nadużyć.
Stosunki cywilno-wojskowe są rozpatrywane na trzech płaszczyznach:
 kontroli parlamentu nad polityką obronną i siłami zbrojnymi;
 zapewnienia sterowności procesów konfrontacyjnych miedzy politykami
i wojskowymi;
 ograniczenia możliwości partykularnego wykorzystania sił zbrojnych. 4
Pewne aspekty i formy kontroli nad polityką obronną i siłami zbrojnymi są
dzielone między politykami i wojskowymi po to, aby zapewnić bezpieczny poziom
równowagi. Podział odpowiedzialności jest z jednej strony probierzem stosunków
cywilno-wojskowych, z drugiej zaś stanowi czytelne i jasne zasady współpracy
cywilno-wojskowej. Chociaż cała władza pochodzi od parlamentu, to jednak sprawy
operacyjne pozostają wyłącznie w gestii wojska, ale pod kontrolą parlamentu.
Wykorzystanie wojska do partykularnych interesów w ogóle nie jest brane pod
uwagę. Wynika to z ugruntowanych w społeczeństwie reguł i procedur postępowania
w każdych sprawach, w tym również dotyczących obronności kraju. Czytelny podział
funkcji między politykami i wojskowymi oznacza, że zarówno cywile, jak i wojskowi
znają zakres współpracy cywilno-wojskowej, są świadomi również granic własnej
odpowiedzialności.
Współpraca cywilno-wojskowa ukierunkowana jest na rozwój i opiera się na
normach, specyfice, zasadach i prawach. Mimo pewnych różnic w NATO, występują
również normy uniwersalne, które mogą być wykorzystywane w państwach Europy
Środkowej i Wschodniej. Od stopnia przyswajalności tych norm przez młode
demokracje zależy poziom akceptacji tych państw przez państwa zachodnie.
Generalnie rzecz ujmując, w praktyce współpraca cywilno-wojskowa oznacza
takie ustawienie cywilnej kontroli nad wojskiem, aby nie dopuścić do powstania
w siłach zbrojnych jakichkolwiek niezależnych ruchów, zwłaszcza o charakterze
ideologicznym. Dlatego też podział odpowiedzialności oznacza dla rządu określanie
celów obronnych i zapewnienie środków do ich realizacji. Natomiast realizację tych
celów pozostawia się w gestii dowódców wojskowych. 5
Dodać należy, że nawet w krajach o bogatej i długiej tradycji stosunków cywilnowojskowych, współpraca dotyczy wspólnej odpowiedzialności polityków
i wojskowych za politykę obronną. I tak, określenie celów polityki obronnej należy do
4
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polityków, ale bez wykorzystania wiedzy ekspertów wojskowych nie będą w stanie
ich zrealizować. Jest to bardzo ważny aspekt współpracy, prosty i czytelny ze
względów formalnych, wynikający przede wszystkim z potrzeby merytorycznego
porównania poglądów politycznych cywilów z wiedzą i doświadczeniem ekspertów
wojskowych. Oczywistą sprawą jest, że za wytyczanie założeń i celów polityki
obronnej odpowiada rząd, ale bez udziału wojskowych żaden rząd nie byłby w stanie
temu podołać. Złożoność polityki obronnej wymaga czerpania wiedzy nie tylko ze
źródeł wojskowych, ale także liczenia się z opiniami zespołów ekspertów cywilnych.
Pozwala to na bardziej wszechstronne rozpatrywanie istniejących problemów,
chociaż może rodzić wzajemną nieufność partnerów, prowadzącą do izolacji.
Współpraca cywilno-wojskowa dotyczy wielu przedsięwzięć przenikających się
wzajemnie. Przykładem może być wyposażenie sił zbrojnych – sprawa niezwykle
skomplikowana i kosztowna. Brak umiaru i racjonalności może doprowadzić do
poważnych zgrzytów na płaszczyźnie ekonomicznej i politycznej. Trudność decyzji
w tym przypadku polega na tym, że nie ma pewności co do ich rezultatu, poza tym
są najczęściej podejmowane pod presją interesów różnych grup, np. związków
zawodowych – chociaż nie wyklucza się też i zdrowego rozsądku.
J. Gołębiowski zwraca uwagę na istniejące w każdym kraju lobby zbrojeniowe,
wojskowe, kombatanckie, itp., skupiające przede wszystkim wysokiej rangi
wojskowych czynnych i emerytowanych. Autor przestrzega polityków przed
bezkrytycznym przyjmowaniem ich propozycji, które mogą łatwo nakręcić spiralę
kosztownych programów zbrojeniowych. Jednak podkreśla, że bez doradztwa
ekspertów wojskowych nie będą w stanie podjąć racjonalnych decyzji. Z tego
względu dobór ekspertów jest sprawą niezmiernie ważną. 6
Współpraca cywilno-wojskowa łączy się z podziałem odpowiedzialności.
Wymaga to koncepcji zakładającej pełne kompetencje władz politycznych
w zakresie ogólnych aspektów polityki obronnej oraz władz wojskowych w zakresie
prowadzenia operacji militarnych. Konsekwencją tej koncepcji jest konieczność
doskonalenia politycznego i profesjonalnego konsensusu między liderami
politycznymi a dowódcami wojskowymi, wspólna analiza możliwej strategii obronnej
i alokacji potencjału obronnego. Istota takiego konsensusu polega na zapewnieniu
bazy współdziałania na niższych szczeblach administracji i dowodzenia, przy czym
podział odpowiedzialności nie oznacza wcale równej odpowiedzialności.
Wiele kontrowersji wzbudza sprawa obiektywnej kontroli cywilów nad siłami
zbrojnymi oraz propozycje wprowadzenia rozgraniczeń między administracją
cywilną i wojskową. Należy przypuszczać, że wprowadzenie takiego układu nie
zapewniłoby pełnej cywilnej kontroli nad wojskiem, a nawet mogłoby zaszkodzić.
Tylko wzajemne oddziaływanie cywilów i wojskowych gwarantuje idealny model
współpracy. Są sytuacje, gdy obiektywna kontrola cywilów mogłaby być wątpliwa lub
nawet niewykonalna.
Konstruując układ kontroli cywilnej nad wojskiem należy dokładnie
sprecyzować kompetencje. Są bowiem sprawy i obszary, które powinny podlegać
jednej lub drugiej stronie, co w znacznym stopniu utrudniłoby uleganiu pokusom
wykorzystania sił zbrojnych do własnych partykularnych interesów. Wzajemna
współpraca polegać ma na eliminowaniu konfliktów między wojskiem a politykami.
Służy temu przejrzysty rozdział kompetencji między wojskowymi i cywilami,
6
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gwarantując tym samym stabilność stosunków. Z kolei wszelka niejednoznaczność
może niekorzystnie się odbić na demokracji i wizerunku sił zbrojnych.
Ważna w tym względzie jest władza parlamentu oraz konieczność chronienia
wojska przed politycznym wykorzystaniem, które może prowadzić do nadużyć. Aby
temu zapobiec stosuje się pewien klucz obsadzania najwyższych stanowisk w armii,
zapewniający ich neutralność. Wszystkie decyzje dotyczące jednostek wojskowych
przechodzą przez sztab generalny, co chroni wojsko przed politycznymi dylematami
i wpływa na subordynację oficerów, ponieważ rozkazy są jednoznaczne
i przebiegają według ustalonych dla sił zbrojnych zasad dowodzenia. 7
W armii wyrazem oceny kompetencji i profesjonalizmu jest awans. Warto
podkreślić, że za rozwój i selekcję kadry odpowiada wyłącznie wojsko, chociaż
wyznaczenie na eksponowane stanowiska wymaga akceptacji władz centralnych,
sprawujących kontrolę nad siłami zbrojnymi.
Państwo, poza dowodzeniem, może przekazać cywilom niektóre kompetencje
i władzę nad wojskiem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji wyjątkowych, wymagających
udzielania pomocy władzom cywilnym i zawsze odbywa się za przyzwoleniem
parlamentu. Narzuca to obu stronom dyscyplinę w przestrzeganiu zasad współpracy
i uczciwego wypełniania zadań. Dodać należy, że te szczególne uprawnienia
powinny być ograniczone czasem, miejscem i okolicznościami. Istotą demokracji jest
neutralność i integralność wojska, co powinno zobowiązywać polityków do
zagwarantowania dowództwu działania w zakresie wcześniej ustalonych
kompetencji, bez próby wykorzystywania ich do jakichkolwiek partyjnych rozgrywek.
Ważną w tym względzie rolę ma do wypełnienia minister obrony, który
zazwyczaj ponosi podwójną odpowiedzialność, ponieważ z jednej strony broni
neutralności armii, z drugiej zaś musi brać pod uwagę fakt, że żołnierze jako
obywatele kraju mają też pewne prawa obywatelskie i polityczne. Ponadto minister
obrony musi:
 nadzorować zarówno sprawy polityczne, jak i dowodzenie siłami zbrojnymi;
 liczyć się z opiniami naczelnego dowódcy;
 być wprowadzany w szczegóły planów operacyjnego użycia sił zbrojnych,
działań i gotowości bojowej wojska;
 jeśli to konieczne, hamować polityczne zapędy dowódcy oraz
przeciwdziałać innym przypadkom niesubordynacji.
Zakres czynności i kompetencji ministra obrony określa ustawa, czyli decyzja
parlamentu. Pod przywództwem cywilnego ministra współpracują ze sobą politycy,
służby cywilne i oficerowie, mający różny zakres powiązań i odpowiedzialności.
Zatem urząd, którym kieruje, czyli ministerstwo obrony jest instytucją zintegrowaną
i spełnia wiele zadań, do których należy:
 łączenie polityki rządu z potrzebami militarnymi;
 włączenie ministra w struktury dowodzenia siłami zbrojnymi w drodze
kontaktów bezpośrednich;
 współdziałanie między biurokracją militarną i rządową;
 odpowiedzialność za prezentowanie wszystkich aspektów polityki
i aktywności obronnej na zewnątrz;

7
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 szeroki zakres kompetencji międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa
ogólnego.8
Podsumowując, stosunki cywilno-wojskowe oparte przede wszystkim na
czytelnej koncepcji podziału odpowiedzialności za obronę narodową, zapewniają
wiele istotnych korzyści politykom, dowódcom i społeczeństwu. Gwarantują również
racjonalną współpracę w realizacji wspólnego celu.
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo jest najwyższą wartością i naczelną potrzebą człowieka oraz
najważniejszym dążeniem państw i systemów międzynarodowych.9 Zapewnia
człowiekowi jego pełną samorealizację, gwarantując trwanie, przetrwanie,
doskonalenie i stabilizację. Inaczej ujmując, bezpieczeństwo to stan, w którym
jednostka, grupa społeczna, organizacja, państwo nie odczuwają zagrożenia swego
istnienia lub podstawowych interesów, sytuacja, w której istnieją formalne,
instytucjonalne, praktyczne gwarancje ochrony. 10
Podstawową przesłanką bezpieczeństwa jest uznanie człowieka za byt
osobowy, a jego istotną wartością staje się godność ludzka. Jej ochrona znajduje
zapis w wielu dokumentach międzynarodowych, czego przykładem są: Deklaracja
Praw Człowieka, konstytucje państw, wypowiedzi mężów stanów i ludzi o wysokim
autorytecie. Mimo tych deklaracji i wskazań społeczność globalna i społeczeństwa
lokalne dalekie są od powszechnego przestrzegania zasady poszanowania
godności człowieka. Przemawiają za tym przykłady spotykanych często
dyskryminacji rasowych, nierównego traktowania kobiet czy katorżniczej pracy
małych dzieci.11
Warto dodać, że głównym źródłem zagrożenia bezpieczeństwa, mającym
związek z godnością człowieka, jest dominacja zła, która w pewnych sytuacjach
doprowadza do zezwierzęcenia, do zachowań poniżej godności człowieka.
Przykładów dostarczają wydarzenia z najnowszej historii byłej Jugosławii,
Afganistanu czy Iraku.
Oczywistą sprawą jest, że ze złem należy walczyć, nie można się nań godzić,
ale jednocześnie trzeba mieć świadomość, że zła nie wyeliminuje się na zawsze
z naszego życia. Istnieje ono obok dobra, które stanowi punkt odniesienia do zła.
Problem w tym, aby tak kształtować człowieka i stosunki społeczne, aby dominowały
w nich przede wszystkim zjawiska pozytywne.
Brak bezpieczeństwa traktuje się w kategoriach zagrożenia i procesach
groźnych dla istnienia życia. Sam termin bezpieczeństwo pojmowany jest w sposób
zróżnicowany, niemniej jednak za uniwersalne można uznać pojęcie
bezpieczeństwa, jako stanu obiektywnego, polegającego na braku zagrożenia,
odczuwanego subiektywnie przez jednostkę lub grupy. 12
Termin bezpieczeństwo wywodzi się od łacińskiego sine cura (seurotas), a we
współczesnych słownikach oznacza stan niezagrożenia, spokoju, pewności lub stan
8

Ibidem, s. 14-15
R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy
Międzynarodowe” 1989, z. 10, s. 50
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psychiczny lub prawny, w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej
osobie lub w sprawnie działającym systemie prawnym.13 Uściślając, desygnatami
zakreślającymi zawartości pojęcia bezpieczeństwo jest zbiór przeciwieństw
zagrożenia.
Zbliżone do tej opinii jest stanowisko J. Stańczyka, który wskazuje na
etymologię słowa bezpieczeństwo (bez pieczy), czyli bez wystarczającej ochrony.
Sugeruje, że w wielu językach, w tym także w polskim, uwydatnia się pierwotność
poczucia zagrożenia w stosunku do poczucia swego bezpieczeństwa. Przy czym
autor podkreśla, że u podstaw poczucia zagrożenia leżą dwa jednocześnie
pokrewne i odmienne stany psychiczne, jak:
 strach, odnoszący się do tego, co znane i jest uczuciem wzbudzonym przez
określony obiekt lub określoną sytuację, którym można stawić czoła i przed
którym można się zabezpieczyć;
 lęk jako zgeneralizowany brak poczucia bezpieczeństwa, o trudnym do
zidentyfikowania źródle, oczekiwaniu na cios tym groźniejszy, że nie
wiadomo, z której strony padnie.14
Potencjalną przyczyną niepożądanego stanu jest poczucie zagrożenia,
niebędące kategorią samoistną, ponieważ zawsze odnosi się do określonego
podmiotu, wobec którego ma charakter destrukcyjny. Może spowodować szkodliwe
następstwa wynikające z mniejszej lub większej podatności podmiotu (człowieka,
systemu, organizacji, zasobów przyrody), umożliwiając przekształcenie
potencjalnego zagrożenia w szkodę. Do wygenerowania zagrożeń potrzebne są
określone możliwości tkwiące w samym podmiocie, którego dotyczą, w jego
otoczeniu lub w związkach podmiotu z otoczeniem. Zagrożenie to można
scharakteryzować jako potencjał negatywny, rozumiany jako zdolność do
destrukcyjnego oddziaływania na system.15
Z kolei R. Zięba wskazuje na dwa różne ujęcia terminu bezpieczeństwo:
 negatywne, traktując je jako brak zagrożeń i koncentrując się na analizie
oddziaływań podmiotu w celu ochrony przed zagrożeniami dla jego istotnych
wartości wewnętrznych, przy czym bezpieczeństwo definiujemy jako
przeciwieństwo do zagrożenia;
 pozytywne, postrzegając kształtowanie pewności przetrwania, posiadania
swobód rozwojowych podmiotu, przy czym bezpieczeństwo definiowane jest
przez analizę kreatywnej aktywności podmiotu.16
Obiektywne i subiektywne aspekty bezpieczeństwa znajdują wyraz
w różnorodnych modelach bezpieczeństwa. Przykładem może być model składający
się z następujących czynników:
 brak bezpieczeństwa, gdy występuje rzeczywiste zagrożenie zewnętrzne,
a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe;
 obsesja, gdy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane jako duże;
 fałszywe bezpieczeństwo, gdy zagrożenie zewnętrzne jest poważne,
a postrzegane bywa jako niewielkie;
Słownik współczesnego języka polskiego, Przegląd Reader’s Digest. Warszawa 1998, s. 50
J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa 1996, s. 15
15
A. Szymanek, Wektorowy model zagrożenia obiektu, (w:) Bezpieczeństwo systemów. Warszawa 1990,
s. 97
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R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego – koncepcja – struktury – funkcjonowanie.
Warszawa 2004, s. 28
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 stan bezpieczeństwa, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nieznaczne, a jego
postrzeganie prawidłowe.17
Wyżej wymienione czynniki wpływają na definicję bezpieczeństwa
narodowego, które najogólniej uznaje się jako zdolność narodu do ochrony jego
wewnętrznych wartości przed zagrożeniami zewnętrznymi. Bezpieczeństwo
narodowe jest tożsame z bezpieczeństwem państwa. Wyraża i orientuje się na
środowisko międzynarodowe, wewnętrzne potrzeby, interesy i wartości danego
społeczeństwa oraz jego systemu politycznego. Celem narodowej polityki
bezpieczeństwa jest dążenie do ochrony państwa i społeczeństwa przed
zagrożeniami zewnętrznymi.
W literaturze światowej dotyczącej bezpieczeństwa narodowego można
spotkać definicje, w których akcentuje się interesy narodowe, utożsamia
bezpieczeństwo z przetrwaniem lub samozachowaniem, podkreśla aspekt
negatywny, zwraca uwagę jedynie na brak zagrożeń. Podstawowymi wartościami
chronionymi przed zagrożeniami zewnętrznymi są tu: integralność terytorialna
i niezależność polityczna, a w skrajnych wypadkach również przetrwanie narodu
i państwa.18
Warto dodać, że w tradycyjnym ujęciu bezpieczeństwo zewnętrzne państwa
mogło być zapewnione tylko przez przewagę wojskową nad potencjalnym wrogiem,
a sama wojna była traktowana w kategoriach przedłużenia polityki
międzynarodowej. Obecnie wśród priorytetów narodowej polityki bezpieczeństwa
państw, wymienia się:
 przetrwanie państwa jako niezależnej jednostki politycznej, narodu jako
wyróżnionej grupy etnicznej, biologiczne przeżycie ludności, stanowiące
najwyższe wartości, dla których każde państwo jest gotowe przeżyć inne
wartości;
 integralność terytorialną uznawaną za główny korelat bezpieczeństwa;
 niezależność polityczną w sensie ustrojowym;
 jakość życia w rozumieniu standardu życia, szczebla rozwoju społecznogospodarczego, zakresu praw i swobód obywatelskich, systemu
kulturalnego oraz narodowego stylu życia. 19
Oczywistym faktem jest, że wraz z upływem czasu zmienia się rozumienie
pojęcia bezpieczeństwa. Warto w tym miejscu odwołać się do opinii S. Korzeckiego,
który uważa, że dawne pojęcia bezpieczeństwa obejmowało w zasadzie polityczne
i militarne aspekty. Dzisiaj dotyczy również ekonomicznych zależności
i współzależności, kwestii surowcowych, ekologii, demografii, spraw społecznych
i humanitarnych, zagadnień związanych z zachowaniem narodowej tożsamości.
Według autora istotę bezpieczeństwa należy widzieć w jego związku ze zjawiskiem
zagrożenia, oznaczające z jednej strony pewien stan psychiczny lub
świadomościowy wywołany postrzeganiem zjawisk, które subiektywnie ocenia się
jako niekorzystne lub niebezpieczne, z drugiej strony czynniki obiektywne,
powodujące stany niepewności i obawy. 20
L. Korzeniowski, Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona, (w:) Zarządzanie
bezpieczeństwem. Kraków 2000, s. 437
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20
S. Korzycki, Bezpieczeństwo polityczne (w:) System bezpieczeństwa Polski. Warszawa 1993, s. 35
17

57
________________________________________________________________________________

O zmianie zakresu pojmowania bezpieczeństwa wypowiada się również
J. Stefanowicz, według którego rozwój postępu cywilizacyjnego wpłynął na gamę
zagrożeń, co w przeszłości było rozumiane czysto militarnie, dziś rozszerzyło się na
aspekty niewojskowe, takie jak polityczne, ekonomiczne, etnologiczne itp. Zmieniła
się również teleologia. Już nie tylko pierwotna wola przetrwania, ale ochrona
dobrobytu państwa i jego obywateli, ochrona wolności i tożsamości – także
ustrojowej – składają się na funkcje polityki bezpieczeństwa. Wreszcie – co zauważa
autor – znacznie silniej niż w przeszłości występuje zależność miedzy
bezpieczeństwem narodowym i bezpieczeństwem międzynarodowym. Zatem biorąc
pod uwagę tradycyjne i współczesne podejście do kwestii bezpieczeństwa państwa,
zauważa się tendencje odchodzenia od utożsamiania pojmowania bezpieczeństwa
tylko w kategoriach militarnych na rzecz ujęcia uwzględniającego jakość życia
i aspekty pozamilitarne.21
Przy założeniu, że obiektywny stan bezpieczeństwa odnosi się do istnienia lub
nieistnienia zagrożeń realnych, oddziaływujących na bezpieczeństwo i rozwój
państwa, M. Sułek i W. Jaruszewski wymieniają zagrożenia militarne i pozamilitarne.
Do zagrożeń militarnych zaliczają:
 dalszy niekontrolowany rozwój zbrojeń, wzrost liczby państw posiadających
broń ABC;
 możliwość użycia broni masowego rażenia ze strony państw szczególnego
ryzyka, przez prace nad rozwojem środków przenoszenia broni dalekiego
zasięgu.
Z kolei wśród zagrożeń pozamilitarnych autorzy wymieniają:
 wysoki stopień uzależnienia państwa od importu wielu dóbr, szczególnie
surowców energetycznych (ropy, gazu);
 masowe migracje na skutek niedorozwoju, przeludnienie, głód, dewastację
środowiska naturalnego;
 międzynarodową przestępczość zorganizowaną, handel ludźmi, bronią,
narkotykami, które bezpośrednio uderzają w bezpieczeństwo wewnętrzne
państwa;
 gwałtowny rozwój technik komunikacyjnych w bogatych państwach, czego
przykładem mogą być ataki na infrastrukturę nowoczesnych społeczeństw:
giełdy, banki, dostawy energii, telekomunikację, sieć transportową czy
lotniczą;
 niski potencjał gospodarczy.22
Brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa wyrządza ludziom olbrzymie
szkody, gdyż destabilizuje ich tożsamość i funkcjonowanie, czego konsekwencją
często bywa opór i agresja. Z tego wynika, że potrzeba i pragnienie bezpieczeństwa
jest jednym z najważniejszych problemów nurtujących ludzi i społeczność w skali
globalnej, lokalnej i w wymiarze indywidualnym, przy czym warto wiedzieć, że
poczucie bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu kształtuje się odmiennie od tego
poczucia skali ogólnopolskiej lub globalnej.
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Rozważając kwestię bezpieczeństwa państwa nie sposób pominąć problemu
praw człowieka, który staje się na tyle aktualny, że współczesne państwa rządów
prawa, niezależnie od ich ustrojów politycznych i społecznych, za podstawowe
zasady swojej działalności uważają uznanie i gwarantowanie praw człowieka jako
należących się każdemu od urodzenia.
Już jeden z pierwszych artykułów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5)
głosi, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego
terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo
obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 23
Jednak absolutne prawa człowieka nie istnieją, czego dowodem są
międzynarodowe dokumenty dotyczące praw człowieka. Artykuł 29.2 Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, np. proklamuje, że w korzystaniu ze swych praw
i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone
przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania
prawi wolności innych oraz w celu uczynienia zadość słusznym wymogom
moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu w demokratycznym
społeczeństwie.24
Właśnie cele ograniczenia praw człowieka zawarte w deklaracji, są pierwszym
dokumentem międzynarodowym, zawierającym pełny spis praw, dotyczących
wszystkich ludzi i narodów. Wszystkie państwa i społeczności powinny dążyć do
pełnego poszanowania tych praw i wolności. Deklaracja mieści w sobie ideały, które
powinny stać się powszechnie uznawanymi i dotrzymywanymi przez państwa
zasadami prawnymi. Deklaracja stała się jednym z podstawowych źródeł
zobowiązań państw w dziedzinie praw człowieka o zasięgu międzynarodowym.
Wykorzystuje się ją przy tłumaczeniu i zastosowaniu ustawodawstwa
wewnętrznego.
Ważnymi etapami w rozwoju praw człowieka było przyjęcie Europejskiej
konwencji (1950), Międzynarodowego paktu praw osobistych i politycznych (1976),
których akty prawne służą do ochrony praw człowieka. Stanowią instrumenty do
osiągnięcia przez wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka,
wyznania, opcji politycznych, narodowościowego czy socjalnego pochodzenia,
piastowanego stanowiska – tej godności, którą powinien mieć człowiek od
urodzenia.25
Te akty międzynarodowe, nie tylko zachęcają do powszechnego poważania
i dotrzymania praw człowieka i podstawowych wolności do działalności mającej na
celu ich efektywną ochronę, ale również przewidują możliwość ograniczania praw
człowieka z powodu interesów bezpieczeństwa narodowego. Europejska konwencja
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, np. gwarantując dotrzymanie
praw człowieka, jednocześnie przewiduje ograniczanie tych praw, jeśli zaistnieją ku
temu ważne powody. Artykuł 15 konwencji głosi, że każda z Wysokich Układających
się Stron może podjąć środki uchylające stosowanie zobowiązań wynikających
z niniejszej konwencji w zakresie ściśle odpowiadającym wymogom sytuacji, pod
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warunkiem, że środki te nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami wynikającymi
z prawa międzynarodowego.26
Z kolei art. 8 Konwencji, gwarantując prawo do poszanowania życia prywatnego
i rodzinnego, przewiduje dla jego realizacji szereg ograniczeń, mających na celu
bezpieczeństwo państwowe, publiczne, dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę
porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności, ochronę
praw i wolności innych osób.27
Uchwalenie Konstytucji RP z kwietnia 1997 roku odpowiada standardom
europejskim. Dodatkowo, członkostwo Polski w Radzie Europy, a od 1 maja 2004
roku w Unii Europejskiej, obliguje nasz kraj do przestrzegania Europejskiej
konwencji ochrony praw człowieka i podstawowych wolności z powodu ustanowienia
prawnych ograniczeń. Art. 57 Konstytucji RP, zapewniając każdemu wolność
organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, przewiduje, że
ograniczenie tej wolności może określać ustawa. Z kolei art. 30 mówi o przyrodzonej
i niezbywalnej godności człowieka, stanowiącej nienaruszalne źródło wolności
i prawa człowieka i obywatela, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz
publicznych. Ale już następny art. 31 przewiduje ograniczenia w zakresie
korzystania z konstytucyjnych wolności praw. Jednak mogą być one ustanawiane
tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne z uwagi na bezpieczeństwo państwa,
utrzymania porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia i moralności
publicznej albo wolności i praw innych osób – pod warunkiem, że nie naruszają istoty
wolności i praw.28
Artykuł 9 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności, ustanawiając, że każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania,
przewiduje, że wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać
jedynie takim ograniczeniom, które są przewidywane przez ustawę i konieczne
w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa
publicznego. Odpowiada temu art. 53 Konstytucji RP. Z uwagi na to, że niektóre
nurty religijne mogą propagować doktryny grożące interesom bezpieczeństwa
narodowego, istnienie takiej dodatkowej podstawy ograniczenia praw jest obecnie
celowe i konieczne.29
Podsumowując, ograniczanie praw człowieka jest poważnym problemem dla
wszystkich krajów, ponieważ wynika z procesu rozwoju społeczeństwa, rodzącego
sytuacje wymagające od państw ustalenia ograniczeń, dotyczących realizacji praw
człowieka. Jakkolwiek takie postępowanie jest uznawane za cywilizowany sposób
regulowania miary swobody jednostki w społeczeństwie, to jednak może prowadzić
do nadużywania prawa. Dlatego też działalność państwa w zakresie ograniczania
prawa ma swoje granice, wyznaczane przez ustawodawstwo.
Obszary współpracy cywilno-wojskowej
XXI wiek uświadomił nam, jak bardzo zmieniła się otaczająca nas
rzeczywistość, zwłaszcza w postrzeganiu spraw bezpieczeństwa, a także roli
podmiotów odpowiedzialnych za jego utrzymanie. Z dominacji zagrożeń militarnych,
związanych z groźbą użycia broni masowego rażenia, sen z oczu spędza przewaga
Prawo konstytucyjne…, op. cit., s. 106
Ibidem, s. 104
28
Ibidem, s. 99
29
Ibidem, s. 106
26
27
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zagrożeń niemilitarnych, będących ze względu na rozmiar, zakres i natężenie,
równie groźne dla człowieka. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię M. Reunera,
który uważa wręcz, że katastrofy i awarie techniczne, klęski żywiołowe oraz skażenie
środowiska są dla współczesnych środowisk zagrożeniem równym skutkom wojny.
W związku z tym współczesne bezpieczeństwo narodowe, obrona narodowa
obejmuje w coraz większym stopniu, oprócz siły militarnej, zdolności ochrony
i ratownictwa ludności, substancji materialnej i środowiska przed zagrożeniami. 30
Wymusza to potrzebę nowego spojrzenia na misje i zadania, które realizują
poszczególne instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa. Chodzi przede
wszystkim o rolę sił zbrojnych w demokratycznym państwie, szczególnie o ich udział
w tzw. misjach nieorężnych, realizowanych na rzecz sektora cywilnego. Wojsko
w wykonywaniu swych zadań współpracuje z wieloma podmiotami cywilnymi.
Zagrożenia bowiem, wymagają pełnej integracji wysiłków obronnych i gotowości do
współpracy cywilno-wojskowej.
J. Solana, wysoki przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa, mówiąc o zagrożeniach i wyzwaniach XXI wieku, zaakcentował
konieczność zintegrowania działalności politycznej, gospodarczej i militarnej wobec
terroryzmu, broni masowego rażenia. Uznał, że są to w równej mierze wyzwania
polityczne, co militarne, zmuszające do użycia wielu rodzajów narzędzi. Wynika to
z faktu, że granice pomiędzy bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, policją
i wojskiem, zapobieganiem kryzysom oraz ich rozwiązywaniem, walka z kryminalną
i finansową przestępczością, tropieniem terroryzmu i radzeniem sobie
z upadającymi reżimami stają się sztuczne i niewyraźne. 31
Stan i zakres zagrożeń wymusza pewną strategię w celu wzmacniania
bezpieczeństwa i utrzymania pokoju w rejonach kryzysu międzynarodowego czy
konfliktu zbrojnego. Ma temu służyć wspomniana wcześniej pełna integracja
wysiłków obronnych oraz zwiększenie liczby uczestników zaangażowanych w ich
rozwiązywanie. Obok sił militarnych, najczęściej wielonarodowych połączonych sił
zadaniowych, ogromnego znaczenia nabierają działania podejmowane przez innych
uczestników procesów pokojowych.
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że wobec wszystkich uczestników stosuje się
wyraźny podział na uczestników wojskowych i cywilnych, a wspólną formę działań
militarnych i niemilitarnych określa się pojęciem działań połączonych, w których
uczestniczą wielonarodowe siły zbrojne oraz siły cywilne, w tym organizacje
międzynarodowe, organizacje rządowe, organizacje pozarządowe, a także
przedstawiciele władz miejscowych.32
Jednym z podmiotów, które mogą być szczególnym partnerem dla sił zbrojnych
są organizacje pozarządowe. Coraz częściej uczestniczą w działaniach połączonych
w rejonach konfliktów, stając się naturalnymi partnerami sił militarnych w pełnieniu
ich misji wojskowych. Realizują zadania we wszystkich aspektach pomocy
humanitarnej, łącznie z opieką prawną, pomocą w sytuacjach kryzysowych, pomocą
uchodźcom. Są włączone w tak różnorodne działania, jak edukacja, projekty
techniczne, działania na rzecz porządku publicznego oraz programy rozwojowe.
A. Skrobacz, K. Teresiak, Udział organizacji pozarządowych w realizacji misji i celów obrony narodowej
Polski. Warszawa 2006, s. 134
31
J. Solana, Unia Europejska i NATO, strategiczne partnerstwo, z 19 listopada 2002 r.
32
M.A. Obrusiewicz, Problemy koordynacji i synchronizacji działań połączonych w kryzysie międzynarodowym, „Myśl Wojskowa”. Warszawa 2001, nr 3, s. 65
30
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O konieczności współpracy sił zbrojnych z organizacjami pozarządowymi mówi
Koncepcja Strategiczna Sojuszu. Pkt. 60 stanowi, iż dla powodzenia operacji
realizowanych przez NATO ogromne znaczenie mają związki między siłami Sojuszu
i lokalnymi władzami cywilnymi – zarówno rządowymi, jak i pozarządowymi
w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych czy niesienia pomocy humanitarnej jest
centralną częścią misji, jaką wypełniają siły wojskowe na rzecz sektora cywilnego. 33
O wadze organizacji pozarządowych, jako ważnego podmiotu bezpieczeństwa
wewnętrznego, świadczą zapisy dokumenty doktrynalnego, jakim jest Strategia
bezpieczeństwa narodowego RO podpisana przez prezydenta RP 8 września 2003
roku.
Dodać należy, że również w obrębie resortu obrony narodowej wydano Decyzję
nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z 12 września 2003 roku w sprawie
określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami
pozarządowymi. Wynika z tego, że resort Obrony Narodowej podejmuje współpracę
z tymi organizacjami wyłącznie w zakresie związanym z obronnością państwa,
służących: kształtowaniu postaw proobronnych społeczeństwa, przygotowaniu
młodzieży do służby wojskowej i służby w innych formacjach obronnych,
ochotniczemu utrzymaniu sprawności rezerw osobowych, poprawie infrastruktury
i wyposażenia sił zbrojnych RP, polepszeniu sytuacji socjalnej kadry i rodzin
żołnierzy.
Wnioski
Podsumowując, wobec skali zagrożeń bezpieczeństwo stało się najbardziej
poszukiwaną wartością i potrzebą pojedynczych ludzi, grup społecznych oraz
państw i społeczności międzynarodowych. W tworzeniu bezpieczeństwa istotną rolę
odgrywa współpraca cywilno-wojskowa.
Streszczenie
Poniższy artykuł jest próbą przybliżenia różnych aspektów współpracy
pomiędzy „cywilami” i „mundurowymi”. Omówiono w nim system bezpieczeństwa
i porządku publicznego, oparty na rozwiązaniach przyjętych w naszym kraju.
Głównym celem współpracy jest koordynacja działań jednostek i cywilnej nad nimi
kontroli, współdziałanie w sytuacjach kryzysowych oraz skrócenie czasu reagowania
na zaistniałe wydarzenia, jak również kierowanie niezbędnych sił i środków do
działania w czasie kryzysu.
Summary
The following article is an attempt to approximate the various aspects
of cooperation between "civilians" and "uniformed". It discusses the system of public
security and order, based on the solutions adopted in our country. The main aim
of the cooperation is to coordinate the activities of units and civilian control over
them, cooperation in crisis situations and reduce the time to respond to events
occurring, as well as managing the necessary forces and means to act in times
of crisis.

33

A. Skrobacz, K. Teresiak..., op. cit., s. 136
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Marian KOPCZEWSKI, Tomasz SMAL
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki w Wrocławiu
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
WOJSKOWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ELEMENTEM KSR-G
Wstęp
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa (WOP) to struktura ciekawa i warta
badania naukowego. Powstała w wyniku ratyfikacji jesienią 1991 roku przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej protokołów dodatkowych do konwencji
wiedeńskiej, mówiących o tym, że "formacje cywilne powołane do prowadzenia
działań ratowniczych, między innymi walki z pożarami, pod rygorem utraty prawa do
ochrony nie mogą prowadzić tych działań w czasie konfliktów zbrojnych
w odniesieniu do obiektów wojskowych i na terenach wojska”. Przyjęcie tych
protokołów poprzedziło wejście w życie dwóch ustaw: o ochronie przeciwpożarowej
i o Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Dzięki tym dokumentom Ministerstwo
Obrony Narodowej mogło utworzyć 24 sierpnia 1991 roku Wojskową Ochronę
Przeciwpożarową.1
Dlatego temat jest aktualny i interesujący również w kontekście włączenia
wybranych pododdziałów WOP w struktury Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Najważniejszym zadaniem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej jest
gaszenie pożarów i prowadzenie akcji ratowniczych na terenach i obiektach
zarządzanych przez armię, ale w razie potrzeby strażacy wojskowi wspomagają
również w akcjach kolegów z Państwowej Straży Pożarnej. Uczestniczą także
w działaniach poza granicami naszego kraju, w ramach kontyngentów wojskowych.
Kluczowym aspektem dla sprawnego realizowania tych zadań jest
zabezpieczenie logistyczne. Rola, jaką odgrywa system logistyczny w Wojskowej
Ochronie Przeciwpożarowej jest niewątpliwie bardzo duża, a o jej znaczeniu
przekonuje się codziennie tysiące strażaków w toku prowadzonych akcji ratowniczogaśniczych. Zazwyczaj zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych utożsamia
się z akcjami dużymi i długotrwałymi, gdy następuje pełne rozwinięcie zaplecza
logistycznego na potrzeby ratowników realizujących działania, ale tak naprawdę
każde, nawet najmniejsze zdarzenie wymagające interwencji jednostki ochrony
przeciwpożarowej uzależnione jest od sprawnego zabezpieczenia systemu
logistycznego. Dlatego tak ważne jest dostrzeżenie znaczenia logistyki jako
systemu, który trzeba nieustannie aktualizować i doskonalić, biorąc pod uwagę
wszystkie możliwe rozwiązania w tym zakresie.
W niniejszym materiale podjęto próbę udowodnienia tezy, że współcześnie od
sprawnego zabezpieczenia logistycznego zależy m.in. forma organizowanej
pomocy, możliwości współpracy służb i podmiotów ratowniczych w kontekście
synergii działania i ciągłość prowadzonych działań, w celu usuwania skutków awarii,
katastrof czy aktów terroru.
Realizując zadania z zakresu zarządzania i zabezpieczenia logistycznego
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej należy mieć na względzie kształtowanie
podstaw współodpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, podległych
1

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. .U. 1991 nr 81 poz. 351)
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ratowników i ludności cywilnej, solidarności ludzkiej w obliczu zagrożenia
i obowiązku niesienia pomocy innym. Organizacja działań ratowniczo-gaśniczych
oraz niesienia pomocy poszkodowanym, opiera się na najnowocześniejszych
systemach i rozwiązaniach logistycznych. Współcześnie sprawnie działający system
logistyczny jest podwaliną do efektywnego niesienia pomocy osobom
poszkodowanym w sposób niezakłócony i nieprzerwany. Staje się źródłem ulepszeń
wewnątrz strukturalnych oraz argumentem do redukowania kosztów związanych
z tworzeniem szeroko pojętego potencjału ratowniczego.
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa (WOP) jest organem wykonującym
w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych zadania Państwowej Straży Pożarnej,
a także pozostałe zadania wynikające ze specyfiki funkcjonowania Sił Zbrojnych.
Organizuje i prowadzi akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidacji
innych miejscowych zagrożeń, w komórkach i jednostkach organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Udziela
pomocy Państwowej Straży Pożarnej w prowadzeniu akcji ratowniczych, a także
wykonuje pomocnicze czynności ratownicze w czasie klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń na rzecz innych służb ratowniczych, poza komórkami
i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowanymi. Rozpoznaje zagrożenia pożarowe i inne miejscowe
zagrożenia w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Szkoli kadry dla potrzeb WOP
i ochrony przeciwpożarowej komórek i jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Podejmuje działania
organizacyjno-techniczne usprawniające system alarmowania i współdziałania
WOP z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi
służbami i podmiotami ratowniczymi w ramach krajowego systemu ratowniczogaśniczego. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.2 Pod względem
struktury organizacyjnej Wojskową Ochronę Przeciwpożarową tworzy szef WOP
któremu podlega Inspektorat WOP. Następnie szefowie delegatur WOP i podlegle
im delegatury WOP. Na końcu sklasyfikowano wojskowe straże pożarne. W wyniku
reorganizacji Sił Zbrojnych RP z dniem 1 kwietnia 2002r. dokonano zmiany
dotychczasowych struktur organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
rozformowano Okręgowe Inspektoraty WOP a Delegatury Okręgowych
Inspektoratów WOP przeformowano w Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej. W ramach tych zmian utworzono 10 Delegatur WOP, a siedziby
i właściwość terytorialną Szefa WOP i podległych mu Szefów Delegatur WOP
określono następująco:
1) Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą w Warszawie,
właściwy dla obszaru całej Polski.

2

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 13 maja 2005 r .zmieniające rozporządzenie w sprawie
zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (DZ.U 1995 nr 101
poz.846)
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2) Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą
w Bydgoszczy, właściwy dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego
i łódzkiego.
3) Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą w Gdyni,
właściwy dla obszaru województwa pomorskiego.
4) Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą
w Krakowie, właściwy dla obszaru województwa małopolskiego, śląskiego
i świętokrzyskiego.
5) Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą
w
Lublinie,
właściwy
dla
obszaru
województwa
lubelskiego
i podkarpackiego.
6) Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą
w Olsztynie, właściwy dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego
i podlaskiego.
7) Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą
w Poznaniu, właściwy dla obszaru województwa wielkopolskiego.
8) Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą
w Szczecinie, właściwy dla obszaru województwa zachodniopomorskiego.
9) Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą
w Warszawie, właściwy dla obszaru województwa mazowieckiego.
10) Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą we
Wrocławiu, właściwy dla obszaru województwa dolnośląskiego i opolskiego.
11) Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą
w Zielonej Górze, właściwy dla obszaru województwa lubuskiego.3
Aktualnie w imieniu ministra obrony systemem zarządza podsekretarz stanu do
spraw infrastruktury, której bezpośrednio podlega szef Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej, któremu natomiast podporządkowano Inspektorat Wojskowej
Ochrony Przeciwpożarowej oraz dziesięć delegatur WOP. Jednostki wojskowej
straży pożarnej, które są rozlokowane we wszystkich kluczowych obiektach
militarnych w kraju, są podporządkowane delegaturom WOP. Szef WOP ma szeroki
wachlarz uprawnień do działania, a w szczególności organizowanie systemu
ratowniczo-gaśniczego w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych i kierowanie tym
systemem.
Do obowiązków szefa WOP należy również nadzorowanie rozpoznawania
zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz egzekwowanie ich
usunięcia, określanie norm liczebności i wyposażenia wojskowych straży pożarnych,
organizowanie kształcenia zawodowego dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej
w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych, inicjowanie przedsięwzięć oraz prac
naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, opracowywanie
projektów aktów normatywnych w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, organizowanie współpracy
w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa pomiędzy komórkami
i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Obrony
3

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 13 maja 2005 r. op.cit.
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Narodowej oraz komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub
nadzorowanymi przez innych ministrów, analizowanie stanu ochrony
przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz przedstawianie
Ministrowi Obrony Narodowej meldunków i wniosków w tym zakresie, kierowanie
działalnością Inspektoratu WOP oraz nadzorowanie działalności jednostek
organizacyjnych, współdziałanie z Komendantem Głównym Państwowej Straży
Pożarnej w sprawach dotyczących organizacji ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa.4
Natomiast do zakresu działania szefów delegatur WOP należy
w szczególności: organizowanie systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym
przygotowywanie analiz zabezpieczenia operacyjnego oraz planów ratowniczych,
w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych, dowodzenie akcjami ratowniczymi
podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń, a także ustalanie przyczyn
i okoliczności powstawania oraz rozprzestrzeniania się pożarów, prowadzenie
rozpoznania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w komórkach
i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowanych, nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie
przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Poza tym
egzekwowanie usunięcia stwierdzonych zagrożeń, nadzorowanie przestrzegania
przepisów o ochronie przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanych oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych zagrożeń, planowanie
potrzeb materiałowo-technicznych, a także sprzętu ratowniczego dla wojskowych
straży i gotowości operacyjnej wojskowych straży pożarnych, a także organizowanie
współdziałania w tym zakresie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i innymi
służbami i podmiotami ratowniczymi, analizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej
na terenie swojego działania oraz przedstawianie Szefowi WOP meldunków
i wniosków w tym zakresie, kierowanie działalnością delegatury WOP oraz
nadzorowanie działalności wojskowych straży pożarnych i inspektorów ochrony
przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, nadzorowanie
ćwiczeń oraz analizowanie działań ratowniczych oraz współdziałanie z właściwymi
miejscowo komendantami powiatowymi (miejskimi) i wojewódzkimi Państwowej
Straży Pożarnej w sprawach dotyczących aktualizowania analiz zagrożeń i analiz
zabezpieczenia operacyjnego oraz planów ratowniczych, a także organizacji
ćwiczeń i inspekcji gotowości operacyjnej.
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa wykonuje czynności kontrolnorozpoznawcze na terenach będących w jurysdykcji Sił Zbrojnych, które obejmują
w szczególności: kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie
przeciwpożarowej, rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych
zagrożeń, sprawdzanie funkcjonowania sprzętu i urządzeń pożarniczych, a także
wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się
pożaru.
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Prawo do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych ma szef WOP,
szefowie delegatur WOP oraz osoby, które posiadają przygotowanie zawodowe
z zakresu ochrony przeciwpożarowej albo uprawnienia rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz odbyły szkolenie w zakresie
przeprowadzania tych czynności na podstawie upoważnienia. Czynności kontrolnorozpoznawcze wykonuje się na podstawie planów kontroli, albo z inicjatywy Szefa
WOP lub szefa delegatury WOP, a także na polecenie sądu, prokuratora lub
Najwyższej Izby Kontroli. Czynności te mogą być również wykonywane na zlecenie
dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej lub kierownika innej jednostki
organizacyjnej resortu obrony narodowej, albo osoby prawnej lub fizycznej
posiadającej tereny będące w zarządzie (użytkowaniu) Sił Zbrojnych. Osoba
wykonująca czynności kontrolno-rozpoznawcze ma prawo: wstępu i poruszania się
bez szczególnego zezwolenia na terenach będących w zarządzie (użytkowaniu) Sił
Zbrojnych, określonych w upoważnieniu do wykonywania tych czynności,
kontrolowania przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
sprawdzania, czy nie występują miejscowe zagrożenia inne niż pożarowe,
stwarzające niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia, sprawdzania stanu
zabezpieczenia przeciwpożarowego i przed innymi miejscowymi zagrożeniami,
sprawdzania funkcjonowania sprzętu i urządzeń pożarniczych, sprawdzenia
poziomu wyszkolenia wojskowych straży pożarnych oraz stanu osobowego
jednostki (instytucji) wojskowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wglądu
do dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, żądania wyjaśnień
w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz wydawania poleceń usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości w oznaczonym terminie.
Elementy składowe zabezpieczenia logistycznego Wojskowych Oddziałów
Przeciwpożarowych są ujęte w siedmiu zakresach:5
1. W zakresie organizacji wyżywienia:
 organizacja wyżywienia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 organizacja wyżywienia dla jednostek współdziałających.
2. W zakresie środków gaśniczych i innych środków chemicznych:
 zorganizowanie i zapewnienie zaopatrzenia wodnego, punktów
czerpania wody znajdujących się w znacznych odległościach od
zdarzenia;
 przepompowywanie, przetłaczanie, dowożenie;
 zapewnienie sorbentów, neutralizatorów, odkażalników;
 ciągła dostawa środków gaśniczych, środków pianotwórczych
(syntetycznych, proteinowych, specjalnych), proszków gaśniczych,
zwilżaczy, środków gaśniczych gazowych.
3. W zakresie zakwaterowania:
 organizacja i prowadzenie zakwaterowania dla jednostek ochrony
przeciwpożarowej;
 określenie potrzeb z zakresu transportu, ewakuowanych osób i mienia;
 wstępne naliczenie potrzeb bytowych dla ewakuowanych ludzi i zwierząt,
zapewnienie miejsca pracy sztabu.
4. W zakresie organizacji materiałów pędnych:

5
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 zapewnienie paliw i smarów na potrzeby taboru samochodowego
ochrony przeciwpożarowej;
 zapewnienie paliw i smarów na potrzeby jednostek współdziałających;
 zorganizowanie paliw dla agregatów, maszyn spalinowych, motopomp,
itp.;
 zorganizowanie paliw i smarów dla urządzeń wojskowych, sprzętu
specjalnego i innych maszyn inżynieryjnych.
5. W zakresie zabezpieczenia medycznego działań ratowniczych:
 organizacja i zabezpieczenie sprawnego działania doraźnych punktów
pomocy medycznej na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 zapewnienie pomocy medycznej dla poszkodowanej ludności;
 zorganizowanie hospitalizacji szpitalnej dla poszkodowanych;
 pomoc weterynaryjna dla zwierząt.
6. W zakresie organizacji rezerw sprzętowych i wyposażenia oraz wymiany
i naprawy sprzętu uszkodzonego:
 realizacja zapotrzebowania na sprzęt specjalistyczny, materiały
i urządzenia niezbędne do działań;
 zapewnienie sprzętu i pojazdów inżynieryjnych;
 zabezpieczenie części zamiennych;
 zapewnienie wymiany uszkodzonego sprzętu;
 zorganizowanie rezerw sprzętowych (sprzęt łączności, oświetlenia,
aparaty ochrony dróg oddechowych, ubrania, itp.).
7. W zakresie funkcji porządkowo-ochronnych:
 ochrona działań bojowych;
 regulacja ruchu jednostek na tyłach, jednostek wykonujących działania
bojowe;
 organizacja punktów przyjęcia sił i środków;
 zorganizowanie miejsc dla ewakuowanego mienia oraz ochrona tych
miejsc.
Dla realizacji tak szczegółowo określonych zadań zabezpieczenie logistyczne
powinno zapewnić podmiotom WOP niezbędne środki materialne (sprzęt
ratowniczy, surowce i materiały, części zamienne i podzespoły, zamienniki sprzętu
itp.), niematerialne (potencjał osobowy, usługi). Na podstawie odpowiednich umów
pomocy wzajemnej zabezpieczyć strażaków w ww. sprzęt i środki do działań
ratowniczo-gaśniczych w ramach współpracy z PSP i OSP.
Wyposażenie jednostek wojskowych w sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze
Wyposażenie wojskowych straży pożarnych w sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze
powinno spełniać normy ustalone przez Ministra Obrony Narodowej zawarte
24 grudnia 2013 r. Wśród 90 wojskowych straży pożarnych są jednostki, gdzie ze
względu na specyfikę zadań, ich skład osobowy oraz wyposażenie, są większe, niż
wynika to z decyzji ministra obrony, znajdują się one szczególnie na lotniskach
i portach morskich. Kiedy w roku 2008 Najwyższa Izba Kontroli 6 udowodniła,
w swoim raporcie, niedofinansowanie i niedoinwestowanie Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej, Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało plan naprawczy.
W ciągu ostatnich czterech lat wybudowano nowe strażnice dla wojskowych straży
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pożarnych w bazach i jednostkach wojskowych oraz na poligonach Kupiono również
sporo nowego sprzętu. Tylko w 2011 roku na samochody ratowniczo-gaśnicze
i wyposażenie specjalistyczne wydano ponad 15mln zł, a rok później prawie 40 mln.
Ministerstwo chce rozbudować i unowocześnić Szkołę Specjalistów Pożarnictwa,
która funkcjonuje w ramach Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Planuje nie
tylko wyposażyć tę placówkę w nowy sprzęt, symulatory i trenażery, lecz także
wybudować poligon pożarniczy, składający się między innymi z komory dymowej
i spalania z centralą komputerową do sterowania zdarzeniami oraz z systemu
urządzeń treningowych do symulacji pożarów statków powietrznych. Wyposażenie
wojskowych straży pożarnych na koniec roku 2014 kształtowało się następująco:
- samochodów pożarniczych (w tym lotniskowe, ciężkie, średnie i lekkie
poligonowe) – 160;
- motopompy pożarnicze – 402;
- motopompy do wypompowywania szlamu – 62;
- przyczep gaśniczych – 59;
- agregatów gaśniczych – 71;
- agregatów wysokiej wydajności – 6;
- przyczep wężowych – 6.7
Polska armia ma ponad dwieście wozów strażackich. Dziewięćdziesiąt sześć
to samochody ratowniczo-gaśnicze klasy średniej, siedemdziesiąt dziewięć to auta
klasy ciężkiej, a trzydzieści sześć to pojazdy lotniskowe. W najbliższych latach wozy
na podwoziach Stara oraz Jelcza będą wycofywane ze służby. Powodem jest ich zły
stan techniczny i brak dalszych możliwości serwisowania. Z tego powodu od 2010
roku wojsko systematycznie kupuje nowe pojazdy. Podpisany 11 grudnia 2012 roku
„Plan Modernizacji Technicznej” oraz zatwierdzony wcześniej „Program rozwoju Sił
Zbrojnych RP w latach 2013-2022” uruchomiły nowy etap modernizacji polskiej
armii, który zakłada, że w 2015 roku dla straży wojskowych kupionych zostanie
dwadzieścia siedem samochodów ratowniczo-gaśniczych klasy: lekki poligonowy,
średni, ciężki, ciężki lotniskowy. Wojsko zamówi najwięcej średnich samochodów
ratowniczo-gaśniczych, wyposażonych w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów.
Osiem ciężkich lotniskowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, wyposażonych
w zbiornik wody o pojemności 8000 litrów. Sześć lekkich poligonowych samochodów
ratowniczo-gaśniczych (wyposażonych w zbiornik wody o pojemności 300 litrów)
Trzy ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze (wyposażone w zbiornik wody
o pojemności 10 000 dm3). Na zakup nowych wozów strażackich w 2011 roku armia
wydała już ponad piętnaście milionów złotych. Z kolei dwa lata temu 33 nowoczesne
samochody ratowniczo-gaśnicze kupiono za ponad trzydzieści milionów złotych.8
Załącznik numer 3 do decyzji nr 442/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
24 grudnia 2013 r. dokładnie określa normy wyposażenia jednostek organizacyjnych
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze.
Ustalone są normy wyposażenia strażnic w samochody ratowniczo-gaśnicze,
motopompy pożarnicze i przyczepy wężowe. Z uwagi na bardzo różnorodną
specyfikę działań założono, że wyposażenie wojskowych straży pożarnych w część
z wymienionego w tabelach sprzętu, będzie zależała od decyzji właściwego
terytorialnie szefa delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Dzięki temu
7
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jest duże prawdopodobieństwo, iż część sprzętu specjalistycznego po
przeprowadzonej analizie będzie przydzielana tylko tym pododdziałom, dla których
będzie on niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych. Takie
działania pozwalają na prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki sprzętem
pożarniczym, a tym samym usprawnią proces planowania potrzeb i pozytywnie
oddziaływać będą na racjonalizację wydatków budżetowych resortu obrony
narodowej.
Jak wynika z analizy raportu Najwyższej Izby Kontroli i artykułów prasowych
w specjalistycznych czasopismach, potrzeby strażaków w nowoczesny sprzęt
pożarniczy się zmniejszają. Świadczy to o tym, że WOP zbliża się do zrealizowania
planu podpisanego w roku krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Wojsko nie
żałuje środków na wyposażenie strażaków w najlepszy sprzęt. Dowodem na tę tezę
jest Wojskowa Straż Pożarna działająca w strukturze Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki. Wyposażenie jednostki mogłoby być wizytówką nie tylko wojska, ale
i PSP, o strażach ochotniczych już nie mówiąc. Straż dysponuje dwoma
samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Jest to starszy Star 244 GBA 2,5/16 oraz
praktycznie nowy Star – Man GBA 2,5/16 z 2005 roku. Nawet oświetlenie pola
działań jest nowocześnie rozwiązane – na sterowanym specjalnym pilotem
wysięgniku. Bardzo nowoczesny i mocny hydrauliczny zestaw tnąco-rozpierający
HOLMATRO, bardzo praktyczne adaptory ciągnące z łańcuchami, zestaw pomp od
legendarnych PO – 5, PO – 8, pompa szlamowa, aż po motopompę pływającą
NIAGARA. Są oczywiście niezbędne piły do cięcia drewna i betonu, ubrania
żaroodporne i dobry zestaw medyczny – torba PSP R-1 oraz specjalna deska typu
nosze wraz z osprzętem. Są aparaty powietrzne z urządzeniami reagującymi
na bezruch strażaka, agregat prądotwórczy oraz nieczęsto spotykany agregat
oddymiający oraz zestaw do usuwania materiałów ropopochodnych 9.
System logistyczny wojska w aspekcie zabezpieczenia w sprzęt i środki
gaśnicze działań WOP jest organizacją złożoną z jednostek i urządzeń logistycznych
powiązanych ze sobą relacjami, które mają na celu zaspokojenie potrzeb do
wykonywania zadań własnych na terenie MON, jak i poza, w ramach podpisanych
porozumień. Celem zabezpieczenia logistycznego Wojskowych Straży Pożarnych
jest również zachowanie zdolności stanów osobowych i sprawności technicznej
posiadanego sprzętu i środków do prowadzenia działań. Przeprowadzona analiza
stanu wyposażenia strażaków i strażnic za 2013 r. w środki ochrony indywidualnej
pokazuje, że wojskowi strażacy posiadają normatywne wyposażenie w zakresie
odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego oraz sprzętu.
W konkluzji do powyższych rozważań należy stwierdzić, że zabezpieczenie
w sprzęt gaśniczy wojskowych straży pożarnych oraz wyszkolenie strażaków
jest coraz lepsze, co przekłada się na włączenie niektórych jednostek w system
KSRG. Efektywnym skutkiem tej kooperacji będzie oprócz oczywistego zwiększenia
poziomu bezpieczeństwa pożarowego chronionych jednostek, instytucji oraz
społeczności lokalnych, nabywanie przez wojskowych strażaków praktycznych
umiejętności zwiększających poziom wyszkolenia, umożliwienie szerszej
współpracy z podmiotami ratowniczymi, m.in. w zakresie współdziałania oraz
możliwość pozyskania środków finansowych przewidzianych dla podmiotów
funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
9
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Współpraca Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z Państwową Strażą
Pożarną oraz Ochotniczą Strażą Pożarną
Wojskowe straże pożarne działają w rejonach własnych na terenach jednostek
(instytucji) wojskowych, w których są utworzone oraz w rejonach pomocy wzajemnej
poza terenami jednostek (instytucji) wojskowych, w których są utworzone, w tym
poza terenami komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Granice rejonu pomocy wzajemnej
ustalają właściwi miejscowo szefowie delegatur WOP w porozumieniu z dowódcami
jednostek (instytucji) wojskowych, w których są utworzone wojskowe straże pożarne
oraz z komendantami powiatowymi (miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej.
Rejonów pomocy wzajemnej nie ustala się dla wojskowych straży pożarnych
utworzonych w składnicach amunicji, materiałów wybuchowych i paliw płynnych oraz
w jednostkach rakietowych. Wojskowe straże pożarne w rejonach pomocy
wzajemnej wezwane na tereny komórek i jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej biorą bezpośredni udział w akcji ratowniczej oraz
wykonują inne uzgodnione czynności ratownicze ujęte w planie ratowniczym. Ilość
i rodzaj jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i innych
jednostek ochrony przeciwpożarowej lub podmiotów ratowniczych kierowanych do
akcji ratowniczych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, określają właściwy
miejscowo szef delegatury WOP wspólnie z komendantem powiatowym (miejskim)
Państwowej Straży Pożarnej.10
Przykładów synergii można przedstawić dużo, ale najistotniejszym aspektem
tej współpracy jest to, że WOP i PSP mimo istotnych różnic, dobrze miedzy sobą
współpracuje, co ma wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa u obywateli RP.
Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownicy wojskowych straży
pożarnych mają odmienny status. Pełnienie służby przez funkcjonariusza PSP ma
charakter administracyjno-prawny. Cechą charakterystyczną tego stosunku
służbowego jest brak swobody stron w zakresie możliwości kształtowania jego
treści. Ponadto szczególny charakter służby, to nie tylko przysługujące dodatkowe
uprawnienia, ale również związane z nimi dodatkowe obowiązki, m.in. możliwość
przeniesienia z urzędu do innej jednostki, zakaz podejmowania dodatkowego
zatrudnienia bez zgody przełożonego, czy też podleganie opiniowaniu służbowemu
i odpowiedzialności dyscyplinarnej – wynikające z ustawy z 24 sierpnia 1991 roku
o Państwowej Straży Pożarnej.11
W przypadku pracownika wojskowej straży pożarnej, zatrudnienie następuje
na podstawie umowy o pracę, a więc stosunku zobowiązaniowego, którego treść
jest uzgadniana między stronami umowy. Pracownicy wojskowych straży pożarnych
jako grupa pracownicza objęta postanowieniami Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery
Budżetowej,12 w porównaniu do uprawnień przysługujących innym pracownikom
sfery budżetowej, posiadają dodatkowe przywileje wynikające z zapisów tego
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 13 maja 2005 r., op. cit.
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
12
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych
Sfery Budżetowej, Wersja ujednolicona Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 r. uwzględniający zmiany
awarte w Protokołach Dodatkowych Nr 1-27, http://www.wbe.wp.mil.pl/plik/file/akty/oslony/akt_199.pdf,
(pobrano 16.02.2015 r.)
10
11
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układu, m.in. wyższe nagrody jubileuszowe, jak również zwiększony dodatek za
wysługę lat. Należy również wspomnieć o odmiennych wymogach kwalifikacyjnych,
których spełnienie jest konieczne do pełnienia funkcji w Państwowej Straży Pożarnej
czy też w wojskowej ochronie przeciwpożarowej. Różnice polegają przede
wszystkim w szkoleniu – na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpożarowej – pracownicy wojskowych straży pożarnych
zobowiązani są do odbycia szkolenia podstawowego lub podstawowego
i uzupełniającego, natomiast funkcjonariusze PSP odbywają służbę
przygotowawczą trwającą trzy lata, w trakcie której nabywają teoretyczne
i praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu strażaka (w tym kurs
szeregowego oraz szkolenie uzupełniające).
W aspekcie roli pełnionej przez wojskowe straże pożarne, w ramach
sprawowania ogólnej ochrony przeciwpożarowej, należy podkreślić, że głównym ich
zadaniem jest prowadzenie akcji ratowniczych w komórkach i jednostkach
organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej lub przez niego
nadzorowanych. Należy również stwierdzić, że w ramach tzw. pomocy wzajemnej,
wojskowe straże pożarne są zobowiązane do udziału w akcjach ratowniczogaśniczych PSP, ale tylko w granicach ilościowo-rodzajowych uzgodnionych między
właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP a szefem
delegatury wojskowej ochrony przeciwpożarowej oraz dowódcą określonej jednostki
wojskowej. Ponadto – zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej z dnia
24 sierpnia 1992r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez wojskową
ochronę przeciwpożarową, nie wszystkie wojskowe straże pożarne są zobowiązane
do pomocy wzajemnej. W przypadku bowiem straży utworzonych w składnicach
amunicji, materiałów wybuchowych i paliw płynnych oraz w jednostkach rakietowych
są one zobowiązane do ochrony jedynie tych jednostek i nie mają do nich
zastosowania przepisy zobowiązujące do udzielania pomocy wzajemnej.
Wojskowe Straże Pożarne na podstawie porozumień współpracują również
z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, szczególnie tych funkcjonujących
w pobliżu kompleksów wojskowych oraz wchodzących do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Dlatego też Resort Obrony Narodowej
na podstawie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 29 maja 2014 roku
w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa,
będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz. 759) w ciągu ostatnich
6 lat przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym nieodpłatnie 176 samochodów
pożarniczych.13
Na podstawie informacji, liczba interwencji w latach 2002-2013 systematycznie
wzrastała. Do listopada 2014r. odnotowano 1426 działań poza terenem resortu ON,
w tym:
 pożary – 668;
 inne miejscowe zagrożenia – 407;
 zabezpieczenia – 162;
 inne – 189.14
Ibidem, Informacja o Wojskowych Strażach Pożarnych opracowano na spotkanie robocze w Komendzie
Głównej PSP w dniu 3 grudnia 2014 r. omawiające możliwość włączenia części wojskowych straży
pożarnych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
14
Ibidem
13
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Współdziałanie wojska i PSP jest skuteczne, gdy doprowadza do realizacji
celów, czyli zapobiegnie sytuacjom kryzysowym, a kiedy już pomimo wszelkich
starań one jednak wystąpią – jak najszybsze ich zwalczanie, minimalizacja ich
negatywnych skutków oraz przywracanie stanu, jaki można by uznać za normalny.
Sukces działania zespołowego, a takim jest niewątpliwie współpraca sił zbrojnych
WOP z sektorem cywilnym PSP w zwalczaniu pojawiających się sytuacji
kryzysowych, jest możliwy jedynie przy połączeniu wysiłków wszystkich
uczestniczących w nim podmiotów.
Podpisywane porozumienia o współpracy mają na celu jak najlepsze
wykonanie określonego zadania, np. minimalizacja szkodliwych skutków, jakie ze
sobą niesie zidentyfikowane zagrożenie dla ludności, mienia oraz środowiska
naturalnego. Powoduje to konieczność zorganizowania działań połączonych
(cywilnych i wojskowych), zintegrowanie i skoordynowanie wysiłków, które łączy
wspólny cel oraz chęć jego osiągnięcia. Dlatego też wszystkie podejmowane
wspólne działania są skonkretyzowane w takim stopniu, aby każdy z uczestników
wiedział, jaką rolę powinien spełnić i jakie konkretnie zadania wykonać. Tylko
wówczas działania te przyniosą zamierzony efekt.
Proces włączania Wojskowych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
Aby przedstawić proces włączania Wojskowych Straży Pożarnych do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należy scharakteryzować KSRG. Od
1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż
Pożarną Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, którego podstawowym celem jest
ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również
poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawami prawnymi powstania
i istnienia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są dwie ustawy z roku 1991,
tj. o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej.15 Celem
stworzenia KSRG było utworzenie jednolitego, skutecznego systemu ratowniczego,
w którym działałyby różne podmioty ratownicze, obejmujące cały obszar ratownictwa
pożarowego, technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego bez
względu na miejsce, rodzaj i charakter prowadzonych działań ratowniczych.
Organizatorem oraz bazą, na której opiera się KSRG jest Państwowa Straż Pożarna.
KSRG realizuje więc w nowym kształcie i nowych warunkach konstytucyjny
obowiązek państwa w stosunku do obywateli w zakresie zapewnienia zewnętrznego
i wewnętrznego bezpieczeństwa. Podstawowym założeniem w budowie systemu
ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego
powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze tak, aby można było podjąć
skutecznie każde działanie ratownicze.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy z założenia stanowi integralną cześć
systemu zarządzania kryzysowego, mającą na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia
lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk
żywiołowych, itp. Założenia systemu są takie, że do realizacji podstawowych zadań
ratowniczych, zasady są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju
15

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351); Ustawa
z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, (Dz. U. 1991 nr 88 poz. 400)
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zdarzeń, również tych o charakterze masowym lub dotyczących klęsk żywiołowych,
kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, organizacja procesu ratowniczego
wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania modyfikacji w procedurach
działania. Głównym organem z ramienia administracji rządowej w sprawach
organizacji
krajowego
systemu
ratowniczo-gaśniczego
oraz
ochrony
przeciwpożarowej jest komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, który
podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych. System zorganizowany jest w sposób
gwarantujący jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych szczeblach, tj.:
 powiatowym, jako podstawowy poziom wykonawczy;
 wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań
ratowniczych na obszarze województwa;
 centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych
na obszarze kraju.16
Większość zasobów KSRG na co dzień znajduje się w Jednostkach
Ratowniczo-Gaśniczych lub Jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnych.
Dodatkowo zasoby te włączone są do sił i środków ratowniczych poziomów
nadrzędnych, w stosunku do poziomu powiatu, czyli poziomów wojewódzkiego
i centralnego, tworząc odpowiednio Wojewódzki Odwód Operacyjny(WOO)
i Centralny Odwód Operacyjny (COO), obowiązujące rozporządzenie MSW
w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony
przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Projekt znacznie
obniża wymagania stawiane jednostkom ochrony przeciwpożarowej, w tym również
wojskowym strażom pożarnym, co umożliwia rozpoczęcie procedur włączania
części ich do KSRG. Dzięki temu będą brały udział nie tylko w większej ilości akcji
ratowniczych, lecz także szkoleń i ćwiczeń. W pierwszej kolejności w systemie
znajdą się strażacy, uczestniczący w największej liczbie zdarzeń poza terenami
wojskowymi (powyżej 100 rocznie) w ramach tzw. pomocy wzajemnej.
Pierwsze uroczyste podpisanie porozumienia miało miejsce 27.03.2015 roku
w budynku Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Wojskowa Straż Pożarna
w Bielsku-Białej występuje jako jeden z pododdziałów w strukturach bielskiego
18 batalionu od roku 1959. Również wojskowe straże pożarne z innych jednostek
podpisały stosowne porozumienia. Podczas tych spotkań omówiono stopień
kwalifikacji i wyposażenia straży pożarnej, dokonano podsumowania współdziałania
WSP z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej. Zaznaczono
wysoki poziom profesjonalizmu wojskowych straży pożarnych podczas działań
ratowniczych na terenie jednostek wojskowych i w rejonach pomocy wzajemnej.
Wnioski
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa (WOP) jest organem wykonującym
w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zadania Państwowej Straży Pożarnej,
a także pozostałe zadania wynikające ze specyfiki funkcjonowania Sił Zbrojnych.
Twórcą struktur ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w wojsku polskim

16

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 15 września 2014 r. w sprawie zakresu,
szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz. U. 2014 poz. 1317
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był inż. Józef Tuliszkowski. Zorganizował on ochronę przeciwpożarową na wysokim
poziomie, tworząc 70 wojskowych straży pożarnych i liczne pogotowia
przeciwpożarowe. Sprawne funkcjonowanie WOP nie może funkcjonować bez
logistyki, która zabezpiecza i zaopatruje jednostki w sprzęt i środki niezbędne do
wykonywania swoich działań. Współdziałanie wojska i PSP jest skuteczne, gdy
doprowadza do realizacji celów, czyli zapobiegnie sytuacjom kryzysowym, a kiedy
już pomimo wszelkich starań one jednak wystąpią – jak najszybsze ich zwalczanie,
minimalizacja ich negatywnych skutków oraz przywracanie stanu, jaki można by
uznać za normalny. Sukces działania zespołowego, a takim jest niewątpliwie
współpraca sił zbrojnych WOP z sektorem cywilnym PSP w zwalczaniu
pojawiających się sytuacji kryzysowych, jest możliwy jedynie przy połączeniu
wysiłków wszystkich uczestniczących w nim podmiotów. Podpisane porozumienia
stanowią oficjalne pokazanie wieloletniej współpracy oraz wspólnego stanowiska
w zakresie działań na rzecz rozwoju oraz doskonalenia systemu ochrony
przeciwpożarowej pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a Wojskową Ochroną
Przeciwpożarową. Ponadto mają na celu jak najlepsze wykonanie określonego
zadania, np. minimalizacja szkodliwych skutków, jakie ze sobą niesie
zidentyfikowane zagrożenie dla ludności, mienia oraz środowiska naturalnego.
Powoduje to konieczność zorganizowania działań połączonych (cywilnych
i wojskowych), zintegrowanie i skoordynowanie wysiłków, które łączy wspólny cel
oraz chęć jego osiągnięcia. Dlatego też wszystkie podejmowane wspólne działania
są skonkretyzowane w takim stopniu, że każdy z uczestników wie, jaką rolę pełni
i jakie konkretnie zadania ma wykonać. Tylko wówczas działania te przyniosą
zamierzony efekt. Podejmowane działania miedzy WSP a PSP i OSP w zakresie
współpracy przyczyniają się do racjonalnego wydzielenia zasobów sił zbrojny do
wsparcia sektora cywilnego. Na poprawę sprawności współdziałania wskazanych
powyżej podmiotów, pozytywnie wpłynęłoby zracjonalizowanie procesu planowania,
określenie bardziej przejrzystych zasad współpracy, jak również przeprowadzenie
szeregu wspólnych szkoleń i ćwiczeń, podczas których możliwa byłaby ocena
opracowanych planów i procedur pod względem skuteczności podejmowanych na
ich podstawie działań oraz skoordynowanie systemu, aby w przypadku wystąpienia
np. pożaru, charakteryzowała go skuteczność, korzystność oraz ekonomiczność.
Z analizowanych danych wynika, że jednostki WSP są w trakcie przygotowań
do podpisania wstępnych porozumień z przedstawicielem KSRG. Jest to dla
tych jednostek szansa na podniesienie swoich umiejętności oraz współpracę
z ekspertami z zakresu pożarnictwa i ratownictwa. Koszty związane
z funkcjonowaniem i zabezpieczeniem logistycznym Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej, pokrywane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, są
optymalnie wykorzystywane podczas działań samodzielnych WOP. Potencjał
zasobów i infrastruktury, którymi dysponują wojskowe straże pożarne, pozwala na
sukcesywne wdrażanie tych jednostek w jednolity, zintegrowany system ratowniczy
KSRG, który stanowi integralną cześć organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa. System obejmujący prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów,
klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń w celu ratowania życia, zdrowia
,mienia i środowiska. Jednak, aby zintegrowanie to było efektywne, to przede
wszystkim decydenci naszego państwa winni dążyć do zbudowania jednolitego,
państwowego systemu ratowniczego, opartego na głównej, jednej ustawie, która
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obejmowałaby całą dziedzinę ratownictwa. Obecnie każda z jednostek działająca
w systemie KSRG podlega pod indywidualne podstawy prawne. Poza tym system
byłby bardziej wydolny, gdyby posiadał wspólną sieć łączności oraz ustalony
jednolity standard, np. protokołów przesyłu danych.
Streszczenie
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa, powstała dzięki ratyfikacji jesienią
1991 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej protokołów dodatkowych
do konwencji wiedeńskiej, mówiących o tym, że formacje cywilne powołane do
prowadzenia działań ratowniczych, między innymi walki z pożarami, pod rygorem
utraty prawa do ochrony nie mogą prowadzić tych działań w czasie konfliktów
zbrojnych w odniesieniu do obiektów wojskowych i na terenach wojska
Najważniejszym zadaniem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej jest gaszenie
pożarów i prowadzenie akcji ratowniczych na terenach i obiektach zarządzanych
przez armię, ale w razie potrzeby strażacy wojskowi wspomagają również w akcjach
kolegów z Państwowej Straży Pożarnej, działając w ramach KSR-G. Uczestniczą
także w działaniach poza granicami naszego kraju, w ramach kontyngentów
wojskowych. Kluczowym aspektem dla sprawnego realizowania tych zadań jest
zabezpieczenie logistyczne. Rola, jaką odgrywa system logistyczny w Wojskowej
Ochronie Przeciwpożarowej jest niewątpliwie bardzo duża, a o jej znaczeniu
przekonuje się codziennie tysiące strażaków w toku prowadzonych akcji ratowniczogaśniczych. Zazwyczaj zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych utożsamia
się z akcjami dużymi i długotrwałymi, gdy następuje pełne rozwinięcie zaplecza
logistycznego na potrzeby ratowników realizujących działania, ale tak naprawdę
każde, nawet najmniejsze zdarzenie wymagające interwencji jednostki ochrony
przeciwpożarowej uzależnione jest od sprawnego zabezpieczenia systemu
logistycznego. Dlatego tak ważne jest dostrzeżenie znaczenia logistyki jako
systemu, który trzeba nieustannie aktualizować i doskonalić, biorąc pod uwagę
wszystkie możliwe rozwiązania w tym zakresie. Współcześnie sprawnie działający
system logistyczny jest podwaliną do efektywnego niesienia pomocy osobom
poszkodowanym w sposób niezakłócony i nieprzerwany. Staje się ona źródłem
ulepszeń wewnątrz strukturalnych oraz argumentem do redukowania kosztów
związanych z tworzeniem szeroko pojętego potencjału ratowniczego.
Summary
Military Fire Protection, was established by the ratification of the fall of 1991
by the President of the Republic of Polish additional protocols to the Vienna
Convention, saying that the formations civilian appointed to conduct rescue
operations, including fire-fighting, under pain of losing the right to protection cannot
carry out these activities in armed conflicts in regard to military facilities and areas
the army the most important task of the military fire Protection is putting out fires and
conduct rescue operations in areas and facilities managed by the army, but
if necessary, firefighters military support also in shares colleagues from the State fire
Service, acting the CRS-G. They also participate in activities outside the borders
of our country, within the framework of military contingents. A key aspect for the
efficient execution of these tasks is to secure logistics. The role of logistics system
in the Military Fire Protection is undoubtedly very large, and its importance convinces
every day thousands of firefighters in the course of rescue and fire fighting. Typically,
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securing logistical rescue operations identified with the shares of large and longterm, when there is the full development of the logistics base for the purpose
of carrying out rescue operations, but really any, even the smallest event requiring
the intervention of a fire is dependent on an efficient logistics system security. That
is why it is so important to recognize the importance of logistics as a system that
needs to be continually updated and improved, taking into account all the possible
solutions in this regard. Today, well-functioning logistics system is a cornerstone to
effectively help those injured in an undisturbed and uninterrupted. It becomes
a source of improvement within the structural and argument to reduce the costs
associated with the formation of the broad potential rescue.
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Aleksandra ZAJĄC
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
W STRONĘ KULTURY POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA –
EWOLUCJA DOKTRYN NATO
Opinia publiczna państw europejskich, ale też wszystkich państw
cywilizowanego świata po drugiej wojnie światowej była zgodna co do tego, że dwie
wojny na taką skalę w odległości dwudziestu lat były prawdziwym horrorem, zarówno
z punktu widzenia strat ludzkich i innych, jak i w sensie moralnym – niespotykanego,
bratobójczego okrucieństwa. Dzięki takim pisarkom, jak chociażby Hannah Arendt,
próbujących zrozumieć żydowski los w całej tej bezsensownej hekatombie, która
pochłonęła niezliczone ofiary z wielu nacji, ukute zostały hasła: „banalność zła” oraz
„natura ludzka nie istnieje”. Banalność zła dotyczyła urzędniczej precyzji, z jaką
każdy człon wielkiej zbiurokratyzowanej zagłady w ramach Trzeciej Rzeszy, m.in.
Adolf Eichmann „wykonywał tylko swoje obowiązki”, nie mając sobie nic do
zarzucenia, wszak rozkazy przysyłał ktoś inny; czy to były transporty ludzkie czy
transporty ogumienia – o tym nie decydował przecież maluczki członek aparatu.
Z drugiej strony przekonano się, że natura ludzka nie istnieje jako taka, że
mianowicie ten nietrwały kwiat cywilizacji, moralności, poszanowania bliźniego
zakwita tylko w sprzyjających warunkach. Jeżeli odebrać ludziom podstawowe
rzeczy potrzebne do godnego życia: pokarm, odzienie, dach nad głową, minimum
higieny i intymności, jeśli odebrać elementarne bezpieczeństwo, to wyradzają się
w bestie, depcząc to, co mają w sobie ludzkiego. Laboratorium dwóch wojen
światowych dostarczyło licznych na to dowodów.
W takiej atmosferze ci, którzy przeżyli, będący decydentami w sferze polityki
państwowej i międzynarodowej, mający głos w kulturze, w umasawiających się
środkach przekazu, zaczęli lansować hasło: „Nigdy więcej wojny!”. Ten zryw moralny
upodmiotowił jednostkę w polityce widzianej globalnie, według rozróżnienia,
że każdy jest albo odpowiedzialny jak Schindler, albo „odpowiedzialny” jak
Eichmann. W tamtym czasie zaczęły powstawać inicjatywy zmierzające do integracji
na terenie Europy, często wspierane przez jednostki – nieliczne autorytety, które
z godną postawą przetrwały wojnę, m.in. Kongres Europy w Hadze w 1948 roku,
którego owocem było powstanie Rada Europy w 1949 roku, gdzie państwa
przekonane, że utrwalenie pokoju oparte na sprawiedliwości i współpracy
międzynarodowej ma podstawowe znaczenie dla przetrwania społeczności ludzkiej
i cywilizacji, postawiły sobie cel w postaci osiągnięcia większej jedności między jej
członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne
dziedzictwo1 oraz początki Wspólnot Europejskich, później Unii Europejskiej.
Słowem, był to ludzki głos w polityce państw. Najszybciej, bo pierwsze deklaracje
wydano jeszcze pod koniec wojny, powstała globalna Organizacja Narodów
Zjednoczonych. Perypetie polskiej reprezentacji na konferencji założycielskiej w San
Francisco2 lub chociażby – wracając do perspektywy europejskiej – polityczna
1

2

Preambuła, Art. 1 a Statutu Rady Europy: http://www.pawelfilipek.info/pliki/Statut_Rady_Europy.pdf,
(pobrano 7.03.2016 r.)
Polska mogła być uznana za członka założyciela ONZ, ale Stalin nie dopuścił reprezentantów rządu na
uchodźctwie do udziału w konferencji.
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postawa jednego z ojców zjednoczonej Europy, Konrada Adenauera, 3 wskazywały
na pęknięcie, które te globalne wysiłki w stronę pokoju musiały w następnych
dziesięcioleciach uwzględniać.
NATO także było taką, nawiązującą do europejskiego dziedzictwa rozumianego
historycznie (stanowiącego zatem i o początkach USA) i szeroką, transatlantycką
integracją wysiłków na polu bezpieczeństwa, zgodną z nastrojami powojennymi.
Strony w preambule Traktatu Północnoatlantyckiego potwierdzają pragnienie życia
w pokoju, dążenie do umacniania stabilizacji; są zdecydowane połączyć swe wysiłki
w celu zbiorowej obrony oraz zachowania pokoju i bezpieczeństwa. 4 Pierwsze dwa
artykuły tego traktatu podkreślają chęć pokojowego rozwiązywania wszelkich
sporów i przyczyniania się do rozprzestrzeniania pokoju i bezpieczeństwa. Jednakże
już zdanie sobie sprawy z realiów historycznych pokazuje, że głównym realnym
wysiłkiem i celem NATO w dobie zimnej wojny była obrona militarna na wypadek
konfrontacji z ZSRR lub krajami satelickimi, z czasem sprowadzająca się do
podtrzymania równowagi sił ("równowagi strachu") między Wschodem i Zachodem
(Układ Warszawski a NATO), gdyż na szczęście, mimo licznych zaognień, takich jak
np. kryzys kubański z 1962 roku, eskalacja nigdy nie nastąpiła. Mimo, że wojny
światowe były już wtenczas oddaloną o kilkadziesiąt lat przeszłością, dopiero
w latach 90. mieliśmy do czynienia ze światem pozbawionym wojennej wrogości ze
strony państw (wszak nie należy zapominać, że od początku XX. wieku organizacje
terrorystyczne czy nieuznawane państwa jak ISIS nadal przejawiają jawną wrogość
na arenie międzynarodowej). Ta globalna zmiana po upadku żelaznej kurtyny
doprowadziła do ewolucji NATO, którą w niniejszym artykule pragniemy prześledzić.
Jest to być może oddalona o pół wieku realizacja tych dążeń do wypracowania oraz
pielęgnowania kultury bezpieczeństwa i pokoju, które wyrażane były tak licznie
i bezpośrednio po drugiej wojnie światowej.
Dla porządku należy przedstawić i adekwatnie ocenić z punktu widzenia tej
pożądanej optyki pokoju i bezpieczeństwa rozwój doktryny NATO w czasach
zaognionej zimnowojennej rywalizacji mocarstw. Przede wszystkim mówimy tutaj
o doktrynie zmasowanego odwetu, wprowadzonej w NATO w 1957 roku po tym, jak
zafunkcjonowała już parę lat wcześniej (od 1950 roku) jako doktryna Stanów
Zjednoczonych Ameryki oraz o zastępującej ją w 1961 roku doktrynie elastycznego
reagowania. Wpierw jednak powiedzmy, że USA, najpotężniejsze państwo NATO,
ustami prezydenta ogłosiło już w 1947 roku doktrynę nakazującą pomoc każdemu
państwu narażonemu na działalność wywrotową, tj. też komunistyczną. Ogłoszenie
doktryny Trumana było de facto wypowiedzeniem „zimnej wojny” ZSRR.5 Pierwsze
dokumenty, jakie NATO przyjęło w 1949-50, to oprócz Strategicznej Koncepcji
Obrony Obszaru Północnoatlantyckiego (DC 6/1), ściśle tajne: Strategiczne
zalecenia w sprawie planowania regionalnego NATO (MC14) oraz
Średnioterminowy Plan Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (MC 14).
W dokumencie MC 14 przeanalizowano ZSRR jako wroga NATO dążącego do
rozbicia obronnego sojuszu państw zachodnich. Napotykamy zatem pierwsze
dowody realnie konfrontacyjnego nastawienia w ramach NATO, wymuszonego
3

4

5

Rzecznik zjednoczenia Niemiec, zjednoczenia Europy, nawiązał stosunki dyplomatyczne z ZSRR, ale
nie uznawał NRD i powojennej granicy Polski.
Traktat Północnoatlantycki z 4.04.1949 r., https://www.bbn.gov.pl/download/1/.../TraktatPolnocnoatlant
ycki.pdf, (pobrano 6.03.2016 r.)
S. Zarychta, Doktryny i strategie NATO 1949-2013, Bellona Spółka Aukcyjna, s. 55
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zresztą sytuacją. Nowe spojrzenie w doktrynie amerykańskiej (Rada
Bezpieczeństwa Narodowego USA) miało na celu utrzymanie zdolności do
odstraszania i obrony, adekwatnych do wzrastającego zagrożenia oraz położenie
większego nacisku na użycie broni jądrowej.6 W międzyczasie w 1955 roku powstała
RFN, włączona do NATO, ze zgodą na jej zbrojenie, a w odpowiedzi na to państwa
komunistyczne powołały Układ Warszawski. Mimo zainicjowaniu też w tym czasie
współpracy pozamilitarnej w ramach NATO (pomoc techniczna, naukowa),
związanej z analizą Sojuszu dokonaną w tzw. Raporcie Trzech Mędrców (MSZ
Kanady, Norwegii i Włoch) z 1956 roku, historię doktryn NATO rozpoczyna się od
tzw. doktryny zmasowanego odwetu z 1957 roku, co pokazuje, że perspektywa
konfrontacji stanowiła wtenczas dominantę działań NATO. W doktrynie tej
planowano skutecznie odstraszyć radziecki atak poprzez szerzenie świadomości,
że odwet będzie zmasowany, to znaczy będzie atakiem nuklearnym zdolnym
zniszczyć terytorium najeźdźcy. W przypadku działań w Europie planowano
z europejskich sił konwencjonalnych uczynić tarczę, która miała tymczasowo
zatrzymać wroga, a w każdym razie do niej dołączyć miał miecz, czyli odpowiedź
nuklearna. W jednym i drugim przypadku strategia zakładała zmasowany odwet
państw Sojuszu, z wykorzystaniem broni nuklearnej, w odpowiedzi na każdy atak
militarny i polityczny ze strony państw Układu Warszawskiego. 7 Mimo to była to
oficjalnie doktryna defensywna („wysunięta obrona”), zresztą skuteczna, bo w dość
tani sposób, metodą zastraszenia, gwarantująca pokój.
W związku z tym, że m.in. ZSRR zyskał z biegiem lat zdolność odwzajemnienia
ataku atomowego na terytorium USA, doktryna ta nie mogła być dłużej stosowana.
Nastąpiło kilka ważnych wydarzeń: USA zaangażowały się w Wietnamie, nastąpił
kryzys kubański, Francja wycofała się ze struktur militarnych NATO. Już od 1961
roku opracowywano, a oficjalnie wprowadzono w 1968 roku doktrynę elastycznego
reagowania. Zróżnicowano w niej zagrożenia (w grę wchodziły, jako ewentualne
zarzewia niepokojów, takie obszary jak Bliski Wschód, Ameryka Łacińska). Broń
atomową uznano za ostateczność. Dokument opisywał środki potrzebne do obrony
państw NATO, podkreślał wzrost roli wywiadu, wczesnego ostrzegania, konieczność
zwiększenia gotowości, elastyczności, zdolności ofensywnych członków Sojuszu,
rozwoju obrony powietrznej, sił wzmocnienia oraz logistyki.8 W Raporcie Harmela
pochodzącym z tego czasu (1967 r.), przygotowanego przez belgijskiego MSZ,
kładziono nacisk na obronę (aktywna obrona) i odprężenie (détente). Ta strategia
dwutorowości cechowała odtąd poczynania Sojuszu. 9 Początek lat 70. – to również
w tym duchu - układy ograniczające zbrojenia SALT I i II („druga tura” w latach
90. – START I i II) oraz Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1975
roku z udziałem USA i Kanady, której dokument końcowy, tzw. Wielka Karta Pokoju,
wprawdzie mający zaledwie moc deklaratywną, ale wyrażał explicite jako zasady
postępowania m.in. chęć pokojowego załatwiania sporów i współpracy między
państwami.10
6

Ibidem, s. 61
Ibidem, s. 64
Ibidem, s. 68
9
40. rocznica Raportu Harmela, http://www.nato.int/docu/review/2007/issue1/polish/history.html,
(pobrano 4.04.2016 r.)
10
Conference on Security and Co-operation in Europe, Final Act: http://www.osce.org/mc/39501?
download=true, (pobrano 4.04.2016 r.)
7
8
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Jako że détente zakończył się rychłym upadkiem ZSRR, NATO powołane
w warunkach zimnej wojny, nastawione na konfrontację militarną dwóch superpotęg,
dziś samo poszukuje swojego miejsca w zmieniającym się świecie.11 Zaczęło się to
już w latach 90. Zjednoczenie Niemiec w 1989 roku i rozwiązanie Układu
Warszawskiego w 1991, na które to NATO, jak nikt wtedy, nie było przygotowane.
Już w posłaniu z Turnberry z czerwca 1990 roku MSZ państw NATO opowiedzieli
się za wykorzystaniem szansy i zwróciło się do państw ZSRR z propozycją przyjaźni
i kooperacji bazującej na wzajemnym uznaniu i zrozumieniu, które może stać się
bazą bezpieczeństwa dla Europy i świata. 12 O krok dalej w swoich konkretnych
sformułowaniach poszła 6. lipca 1990 roku deklaracja londyńska, będąca
programem transformacji NATO w okresie po zimnej wojnie. Przywódcy państw
NATO zaproponowali państwom bloku wschodniego wspólną deklarację, która
stwierdziłaby, że strony nie są już wrogami oraz że następuje pełne uznanie granic,
poszanowania integralności i suwerenności. Był to krok bez precedensu od czasu
powstania NATO. Rok później (czerwiec 1991 r.) deklaracja kopenhaska ogłosiła
zgodne przeświadczenie państw NATO o tym, że bezpieczeństwo Europy zależy od
bezpieczeństwa wszystkich jej państw, dlatego napaść na któreś z państw Europy
członkowie NATO będą odbierali jako swoje zagrożenie. Zaczęto wtedy mówić
o partnerstwie wschodnim, dla jego celów powołując Północnoatlantycką Radę
Współpracy.13 W Rzymie w listopadzie 1991 roku podkreślano obronny charakter
Sojuszu, przyjęto nową doktrynę eksponującą rozbudowane polityczne składniki
nowej koncepcji z radykalnie zmniejszonymi komponentami wojskowymi.
Postanowiono o jawnym ogłaszaniu odtąd doktryn NATO, a całość postanowień
opublikowano jako jawny dokument, podkreślający, że priorytety Sojuszu nie uległy
zmianie, wzrosła jednak szansa ich realizowania na drodze pokojowej. 14
W konsekwencji dość szybko podjęto prace nad programem Partnerstwa dla Pokoju
(oficjalnie wprowadzony w 1994 r.), który przewidywał roczne programy współpracy
w najważniejszych obszarach obronności i wojskowości państw dla krajów
aspirujących do członkostwa w NATO.
Na szczycie brukselskim z 1994 roku, inicjującym PdP, państwa NATO
skierowały też uwagę na inny obszar. Otóż zaczęto prace nad Europejską
Tożsamością Bezpieczeństwa i Obrony, która doprowadziła do współpracy
funkcjonującej dziś w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w ramach
UE, stanowiącej europejski filar NATO. Wśród zasad-podstaw tej nowej wojskowocywilnej sfery rozwoju Wspólnoty Europejskiej miały być tożsame NATO dążenia do
zachowania pokoju i bezpieczeństwa (Traktat z Maastricht z 1992 roku wprowadzał
wręcz określenie Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości). Cennym
owocem tych przekształceń są m.in. misje petersberskie, służące pomocy
humanitarnej, ratowaniu, peace-keeping i peace-building.15 Niemal równocześnie
podjęto dialog śródziemnomorski z państwami afrykańskimi, zauważając,
M. Święcicki, J. Meissner, Europa musi zadbać o swoje bezpieczeństwo, http://polska-zbrojna.pl/
home/articleshow/10414?t=Europa-musi-zadbac-o-swoje-bezpieczenstwo, (pobrano 6.03.2016 r.)
12
Message From Turnberry: http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c900608b.htm, (pobrano 4.04.2016 r.)
13
S. Zarychta, Doktryny i…, op. cit., s. 127
14
R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski (red.), NATO wobec wyzwań współczesnego świata 2013.
Warszawa-Łódź 2013, s. 244
15
S,\. Niedziela, Tożsamość Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony – wyzwania XXI wieku,
„Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, Rok LI Nr 3 (182) 2010, http://www.amw.gdynia.pl/
library/File/ZN%202010/Niedziela_S.pdf, (pobrano 4.04.2016 r.)
11
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że stabilność, bezpieczeństwo i pokój na południu Europy uzależniony jest od
poczynań po afrykańskiej stronie Morza Śródziemnego.
Inną rozpoczętą w tym czasie drogą pokoju i bezpieczeństwa było
zadzierzgnięcie współpracy bezpośrednio z Rosją. W 1997 roku podpisano
Fundamentalny akt o stosunkach wzajemnych, współpracy i bezpieczeństwie
pomiędzy NATO a Federacją Rosyjską, powołano też Stałą Radę NATO-Rosja,
a po zamachach na World Trade Center, kiedy Rosja włączyła się w światowy
wysiłek zwalczania terroryzmu, w 2002 roku przyjęto nowy dokument: Stosunki
NATO – Rosja: nowa jakość.16 Był to zatem wysiłek NATO w celu oswojenia
dawnego wrogiego państwa, a obecnie nadal giganta, przynajmniej pod względem
demograficznych i terytorialnym, a także jeśli chodzi o siłę politycznego
oddziaływania w skali globu. Stworzono inną, poza Radą Bezpieczeństwa ONZ
przestrzeń dialogu z kluczowym światowym graczem, który przecież mógł reagować
destrukcyjnie na poszerzanie NATO i inne jego przedsięwzięcia. Równoczesna
z nawiązaniem stosunków NATO-Rosja deklaracja madrycka z 1997 roku,
zapraszająca nowe państwa do członkostwa, m.in. Polskę, zainicjowała przecież
zasadę „otwartych drzwi”, której realizacja, trwająca dotąd, powoduje, że Rosja
została otoczona przez państwa będące członkami NATO (Polska, Czechy, Węgry,
Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Albania).
Nową perspektywę współpracy i działania, docierającą na kontynent afrykański
daleko poza państwa obecne w dialogu śródziemnomorskim otworzył szczyt
w Bukareszcie w 2008 r., który dawał wsparcie Unii Afrykańskiej organizując
antypiracka misję Allied Protector w rogu Afryki w 2009 roku, co nota bene zbiegło
się z powrotem Francji do struktur militarnych NATO. Chodziło tu o aliancką pomoc
w celu ochrony dotychczasowych szlaków handlowych oraz żeglugi niehandlowej
na tych oceanicznych obszarach, a zatem niewojenne zagrożenia dla
bezpieczeństwa.17 Na następnym szczycie w Strasburgu-Kehl w 2009 roku poparto
ideę wzmocnienia współpracy z różnymi organizacjami międzynarodowymi, takimi
jak: ONZ, OBWE, UA i UE.
Prawdziwa transformacja NATO do realiów post-zimnowojennych i – co
staramy się pokazać – w stronę Sojuszu wojskowego i militarnego, którego celem
jest jednak przede wszystkim szerzenie kultury pokoju i bezpieczeństwa, jak to było
pomyślane na końcu drugiej wojny światowej, to decyzje w kluczowych obszarach,
które wypracowywane były przez Sojusz przez wiele miesięcy, a nawet lat,
stając się częścią wieloletniego procesu adaptacji Sojuszu do nowych
wyzwań, narzucanych przez zmieniające się środowisko bezpieczeństwa
międzynarodowego.18 Interwencja w Bośni w 1995 roku była w tym punktem
zwrotnym dla Sojuszu. Najpierw była to pomoc dla ONZ, żeby skutecznie
Wyniknęły jednak z tego nieoczekiwane korzyści. Kilka tygodni po wydarzeniach z 11 września
kierowana przez USA kampania wojskowa usunęła najpoważniejsze zewnętrzne zagrożenie dla Rosji
w dobie postzimnowojennej, jakim był reżim talibów w Afganistanie. Wkrótce potem siły NATO podjęły
misję wspomagającą stabilizację Afganistanu, która miała się stać pierwszą poważną operacją NATO
prowadzoną poza terytorium traktatowym. Z perspektywy Moskwy Sojusz, który przez dziesięciolecia
stał twarzą w twarz ze Związkiem Radzieckim w Europie Środkowej przekształcił się w koalicję
pomagającą zabezpieczyć dojścia do Azji Środkowej – najbardziej zagrożonej flanki Rosji. (w:) NATO
i Rosja: Otrzeźwiające uwagi i praktyczne sugestie, http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/
polish/art1.html, (pobrano 4.04.2016 r.)
17
Operation Allied Protector: https://www.shape.nato.int/page13974522, (pobrano 4.04.2016 r.)
18
Z. Waligóra, Transformacja NATO. Warszawa 2003, s. 5-6
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egzekwować postanowione sankcje, potem naloty, które doprowadziły do pokoju
w Dayton. Otworzył się nowy rozdział dla NATO, to jest zaangażowanie w konflikty
regionalne poza terenem Sojuszu, choć nie do końca i nie od razu była na to zgoda
wszystkich członków.19 W 1999 roku szczyt waszyngtoński Sojuszu zainicjował
Nową Koncepcję Strategiczną NATO. W deklaracji waszyngtońskiej podkreślono, że
obrona obszaru objętego Sojuszem i gwarancje bezpieczeństwa dla jego członków
to nadal główny cel NATO. Jednak w swej Nowej Koncepcji Strategicznej (…) Sojusz
z jednej strony nawiązał do swych 50-cio letnich doświadczeń, a z drugiej musiał
podjąć nowe wyzwania i problemy ujawniające się z całą ostrością u schyłku XX
wieku.20 Te wyzwania bezpieczeństwa, jak się za niedługo przekonano, to przede
wszystkim terroryzm międzynarodowy. Doświadczenia 11. września 2001 roku
pokazały, że NATO staje przed zjawiskiem nowym (przynajmniej w tej skali)
i niepokojącym. Szczyty w Pradze w 2001 roku (Plan Działań Partnerstwa na Rzecz
Walki z Terroryzmem) i Stambule w 2004 skupiły się głównie na przemyśleniu
właśnie nowego zagrożenia terroryzmem w celu podjęcia adekwatnych środków (m.
in. Jednostki Wywiadu ds. Zagrożenia Terrorystycznego w Kwaterze Głównej
NATO) dla stworzenia obszaru wolnego od terroryzmu.21 Ponadto nowe zagrożenia
to: proliferacja broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia, dyktatorskie
reżimy czy państwa upadłe, regionalne konflikty o charakterze etnicznym, religijnym,
terytorialnym (misje w Bośni, która jak powiedziano, była dla rozumienia tego
typu nowych zagrożeń przełomowa dla NATO, w Afganistanie (ISAF), Kosowie
(KFOR), i inne), zorganizowana przestępczość, technologie informatyczne
(cyberprzestępczość).22 Na szczyt w Rydze w 2006 r. w dokumencie Wszechstronne
Doradztwo (lub: Wytyczne) Polityczne (planowany do realizacji na następne 15 lat)
za główne zagrożenia uznano [ponadto] niewłaściwe używanie nowych technologii
i zakłócenia w przepływie podstawowych surowców. Oprócz tego w 2004 roku
w ramach dowództwa NATO powstał dokument Wizja strategiczna, wyzwania
wojskowe. Główne zagrożenia dla Sojuszu tu wymieniane to: globalizacja, działania
asymetryczne, zmiany demograficzne i środowiskowe, upadłe państwa, radykalne
ideologie i nierozwiązane lokalne konflikty. 23
Na szczycie w Lizbonie w 2010 roku skupiono się na takich obszarach
priorytetowych, jak zbiorowa i nowoczesna obrona, zarządzanie kryzysowe,
wspólne bezpieczeństwo, aktywne zaangażowanie. NATO powraca do pracy nad
rolą nowoczesnej wojskowości oraz nowych technologii i strategii. Koncepcja
planowania operacji stosownie do oczekiwanych efektów (Effects-Based Approach
to Operations – EBAO), mająca realizować tzw. kompleksowe podejście do
rozwiązywania sytuacji kryzysowych (Comprehensive Approach – CA) jest jednym
z takich pomysłów. EBAO miała przewidywać długość, strategiczny cel, skalę
konfliktu oraz zaangażowane środki wojskowe i cywilne oraz ich koszt. Promuje też
współpracą cywilno-wojskową. NATO rozwija umiejętności reagowania

E. Cziomer, NATO wobec nowych wyzwań i problemów bezpieczeństwa u progu XXI wieku (w:)
E. Cziomer (red.), NATO u progu XXI wieku. Kraków 2000, s. 19
20
Ibidem, s. 28
21
Informacje na stronie MSZ RP: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenst
wa/zwalczanie_terroryzmu_miedzynarodowego/zapobieganie_i_zwalczanie_terroryzmu/page_30006
?printMode=true, (pobrano 4.04.2016 r.)
22
Z. Waligóra, Transformacja..., op. cit., s. 10-11
23
S. Zarychta, Doktryny i..., op. cit., s. 137, 141
19

85
________________________________________________________________________________

kryzysowego, co pokrywa się z cywilną obronnością poszczególnych państw,
a także organizacji takich jak UE. W tym czasie rozwijają się też koncepcje, które
odnajdujemy, dyskutowane sloganowo w prasie: smart defense, pooling and
sharing. Nie można oprzeć się wrażeniu, że Sojusz idzie w stronę miękkich działań.
Poziom ambicji NATO, chcącego dorównać czy wyprzedzić i być przygotowanym na
rozwój świata na początku XXI wieku sprzyja poszerzaniu gremiów doradczych
i otwartości na sugestie, czego dowodem może być chociażby inicjatywa
Krakowskiego Instytutu Studiów Strategicznych (Inicjatywa krakowska).24
Istnieje jednak zagrożenie ze środka Sojuszu. Jak pisze Purzycki: Koncepcja
bezpieczeństwa zbiorowego, co nie ulega wątpliwości, jest szczytnym i ważnym
postulatem, można by powiedzieć, kolejną próbą wdrożenia wiecznego pokoju. 25 Ale
opieranie się tylko na tej liberalnej i idealistycznej wizji, podkreślającej, że możemy
docelowo osiągnąć absolutne rozeznanie sytuacji i działać w sposób prawy reagując
np. na kryzysy, musi zostać zweryfikowana przez ramy prawne. Mimo rozeznania,
NATO powinno zawsze interweniować z mandatem ONZ, żeby nie zachłysnąć się
swoją rolą żandarma światowego pokoju i nie dokonać spustoszenia w oparciu
o jednostronną ocenę sytuacji, która może być nieadekwatna.
Ostatnio żyjemy perspektywą szczytu NATO w Warszawie na początku lipca
2016 roku i zabiegami Polski na arenie międzynarodowej (m.in. „mały szczyt” NATO
w Bukareszcie w końcówce 2015 roku) o skonkretyzowanie obecności Sojuszu na
wschodniej flance, to jest w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji. Przypominane są
koncepcje, które każą myśleć o Rosji z powrotem w zimnowojenny sposób
(np. kwestia Przesmyku Suwalskiego), ale za przyczyną samej Federacji Rosyjskiej
i ze względu na jej działania wojenne na Ukrainie. Szczyt Nuklearny w Waszyngtonie
na początku kwietnia 2016 roku zaowocował deklaracją przekazaną prasie przez
polskiego prezydenta, że należy się spodziewać faktycznego wzrostu sił NATO
na wschodzie Europy od 2017 roku. Czyżby NATO znów musiało się uciekać do
ochrony pokoju przez odstraszanie?
Streszczenie
NATO jest paktem obronnym i jako taki z założenia powinien realizować przede
wszystkim działania zabezpieczające bezpieczeństwo i pokój. Na przestrzeni ponad
60 lat Sojusz wypracował różne strategie. Niektóre z nich planowały głównie
działania zbrojne w czasie ataku: zmasowanego odwetu, elastycznego reagowania.
Nowa pozimnowojenna koncepcja strategiczna NATO zmierzała już bardziej
w stronę odstraszania i zapobiegania konfliktom. Można zauważyć tendencję
do planowanie działań z punktu widzenia zachowania cennych dóbr, jakimi
są bezpieczeństwo i pokój. W artykule zostanie przedstawiona w szczegółach ta
ostatnia perspektywa planowania w ramach NATO.
Summary
NATO is a defense treaty and as such above all should be aiming at protection
of security and peace of its members. Throughout 60 years it addopted various
strategies. Some of them planed mainly military actions in front of a threat: massive

24
25

Ibidem, s. 145-148
W. Purzycki, Teoretyczno-prawne uwarunkowania i implikacje Nowej Koncepcji Strategicznej NATO
(w:) NTO u progu..., op. cit., s. 85
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response, elastic reaction. The new, post-cold war strategic conceptions of NATO
concentrate more on prevention of conflicts. On can observe a tendency to return to
the treaty-besed original goals of NATO: protection of security and peace. In the
paper this last prospective of NATO planing is explored in details.
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Przemysław ZIĘTALAK
Akademia Obrony Narodowej
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej
PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH
NA PRZYKŁADZIE KONFLIKTU W KOSOWIE

Wprowadzenie
Problematyka prowadzenia operacji informacyjnych (ang. Information
Operations – IO) w czasie pokoju, kryzysu lub wojny jest zjawiskiem nowym,
dziedziną realizowaną praktycznie jako odrębny komponent od lat 90. ubiegłego
wieku, wraz z pojawieniem się pojęcia wojen asymetrycznych. Jedną
z najważniejszych cech wojen asymetrycznych jest zauważalna, znacząca różnica
pomiędzy stronami konfliktu (np. zdecydowana przewaga militarna jednej ze stron).
Dlatego też oprócz działań kinetycznych prowadzone są, często z większym
zaangażowaniem, działania niekinetyczne, w tym operacje informacyjne. Jeżeli
słabszy przeciwnik nie może przeciwstawić się silniejszemu oponentowi zbrojnie, to
przenosi swój wysiłek do sfery niekinetycznej i z reguły strona słabsza militarnie
odnosi spektakularne sukcesy w tej dziedzinie. 1
Chociaż elementy wchodzące w skład operacji informacyjnych funkcjonują
samodzielnie od wieków lub lat (np. propaganda, operacje psychologiczne), to
dopiero niedawno zostały ujęte całościowo jako zintegrowana całość różnorodnych
działań realizowanych w ramach operacji informacyjnych. Podstawy teoretyczne
zostały zawarte w szeregu dokumentów doktrynalnych USA, NATO i innych państw.
Koncentrując uwagę na genezie i przebiegu kolejnych konfliktów można
zauważyć, że działania informacyjne nabierają coraz większego znaczenia,
a analizując konflikty regionalne drugiej dekady XXI wieku2 można wysnuć wniosek,
że działania stricte militarne są realizowane równolegle z kompleksową operacją
informacyjną. Operacje informacyjne są prowadzone przed wybuchem konfliktu
zbrojnego, w trakcie konfliktu i po zakończeniu.
Na podstawie konfliktu militarnego w Kosowie pomiędzy NATO a Serbią w 1999
roku oraz późniejszych działań stabilizacyjnych prowadzonych przez KFOR
w Kosowie, można przeanalizować jak były i są wykonywane przez obie strony sporu
wybrane przedsięwzięcia z zakresu działań informacyjnych.
Opierając się na tak nakreślonym wprowadzeniu uznałem, że celem
niniejszego artykułu będzie omówienie kwestii prowadzenia operacji informacyjnych
przez NATO i Serbię w trakcie operacji pk. Allied Force i po jej zakończeniu
(w trakcie działań stabilizacyjnych realizowanych przez KFOR).
Mając na względzie osiągnięcie założonego celu, stanąłem przed
koniecznością rozwiązania następujących problemów badawczych:
 Jaki wpływ miały historyczne doświadczenia Serbii na sposób prowadzenia
działań informacyjnych w czasie operacji Allied Force i w latach następnych?
W Internecie można znaleźć szereg artykułów oceniających wojnę w Iraku i Afganistanie jako przegrane
przez NATO pod względem operacji informacyjnych (np. Andrew Garfield, The U.S. Counterpropaganda Failure in Iraq, w Middle East Quarterly, Fall 2007)
2
Na przykład Afganistan, Libia lub Syria.
1
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 Z jakim skutkiem NATO realizowało działania informacyjne w czasie operacji
Allied Force oraz w latach następnych?
 Jakie są wnioski do prowadzenia działań informacyjnych w czasie
przyszłych kryzysów i wojen?
W tym miejscu postanowiłem również postawić tezę, że operacje informacyjne
są nieodzownym elementem konfliktów XXI wieku, a ich znaczenie gwałtownie
wzrasta.
Pisząc artykuł spotkałem się z ograniczeniami, które nie pozwoliły mi w pełnym
wymiarze zbadać poruszoną problematykę. Przede wszystkim część informacji
dotyczących operacji militarnej jest do dziś niejawna, zwłaszcza szczegóły
dotyczące prowadzenia przedsięwzięć z zakresu walki elektronicznej, dezinformacji
lub bezpieczeństwa informacji.
Odnosząc się do sytuacji w 1999 roku uznałem też za właściwe posługiwanie
się zamiennie nazwą Serbia (Republika Serbska) na równi z nazwą Federacyjna
Republika Jugosławii i Jugosławia, gdyż uogólniając to ta republika była
hegemonem w federacji i kontynuatorem spuścizny historycznej po Jugosławii
znanej po II wojnie światowej.
1. Identyfikacja operacji informacyjnych
W literaturze przedmiotu można zapoznać się z szeregiem definicji operacji
informacyjnych.
Leksykon obronności definiuje działania informacyjne jako przedsięwzięcia,
których celem jest wpływanie na postrzeganie (poglądy) i nastawienie określonych
jednostek i grup, prowadzące do zachowań korzystnych z własnego punktu
widzenia.3
Według doktryny połączonej sojuszniczej operacji informacyjnych (AJP-3.10)
operacje informacyjne to funkcja militarna, mająca na celu dostarczyć sugestii, porad
oraz zapewniająca koordynację militarnych działań informacyjnych tak, aby kreować
pożądane efekty odnoszące się do woli, zrozumienia oraz możliwości przeciwników,
potencjalnych przeciwników lub innych ugrupowań zatwierdzonych przez NAC, 4
wspierając osiąganie celów działania Sojuszu. 5
Na potrzeby artykułu przyjąłem, że działania informacyjne to przedsięwzięcia,
których celem jest wpływanie na postrzeganie (poglądy) i nastawienie określonych
jednostek (dowódców, polityków, duchownych) i grup (np. sił zbrojnych lub ich
części, całych społeczeństw, lokalnych wspólnot), prowadzące do zachowań
korzystnych z własnego punktu widzenia. To przedsięwzięcia mające wpływ
na podejmowanie decyzji politycznych i wojskowych przez oddziaływanie na
informację, podstawowe procesy informacyjne oraz systemy dowodzenia,
kierowania, łączności i informatyki przeciwnika, a także chroniące własne
informacje, procesy i systemy informacyjne.
Główną płaszczyzną rozważań naukowych przedstawionych w artykule są
zdarzenia z operacji powietrznej NATO w Kosowie w 1999 roku.
W związku z tym przyjąłem, że wiodącym dokumentem doktrynalnym, który
podlegał szczegółowej analizie będzie doktryna połączonej operacji informacyjnych
M. Huzarski, J. Wołejszo (red.), Leksykon obronności Polska i Europa. Warszawa 2014, s. 47
NAC – ang. North Atlantic Council – Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ decyzyjny sojuszu
5
Połączona Sojusznicza Doktryna Operacji Informacyjnych (AJP-3.10), tłum. T. Jaroń, NSA. Bruksela
2009, s. 23
3
4
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z 1998 roku (obowiązująca w czasie operacji Allied Force). Istotną kwestią w tym
zakresie był podział operacji informacyjnych, które zawierały działania
i przedsięwzięcia o charakterze defensywnym i ofensywnym.
Rysunek nr 1: Podział działań informacyjnych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie JP 3-13 (1998)

2. Geneza konfliktu serbsko-albańskiego w Kosowie
Konflikt pomiędzy Serbami a Kosowskimi Albańczykami o Kosowo ma swoje
źródła w XIV wieku, kiedy 15 czerwca 1389 roku w bitwie na Kosowym Polu armia
serbsko-bośniacka dowodzona przez księcia Łazarza poniosła porażkę z armią
sułtana Murada 1-ego.6 I chociaż obaj władcy zginęli w bitwie, to ostatecznie Serbia
przypłaciła to złożeniem hołdu Imperium Osmańskiemu.

6

W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii. Wrocław 1985, s. 152. W niektórych publikacjach bitwa
oceniana jest na nierozstrzygniętą pod względem militarnym.
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Przegrana bitwa zdecydowała o zajęciu prawie całych Bałkanów przez Sułtanat
Osmański7 oraz o tym, że Bałkany weszły w orbitę zainteresowania Turcji aż do 1914
roku. Wieki XV i XVI to pasmo wojen, powstań i innych prób uzyskania
niepodległości przez Serbię i pozostałe kraje bałkańskie. W roku 1690 po przegranej
przez Austrię wojnie z Turcją, tysiące Serbów opuściło swoje domostwa w obawie
przed zemstą Turków i porzuciło Kosowo. Na opuszczonych ziemiach Turcy osiedlili
Albańskich muzułmanów i od tego momentu Kosowo uznawane jest za region
z większością etniczną albańską.
Wiek XVIII był okresem tworzenia się nowoczesnej świadomości narodowej
Serbów w oparciu o własny język. W 1804 roku wybuchło powstanie serbskie
przeciwko Turcji (pierwsze powstanie tzw. chłopskie). W 1805 roku rozbito wojska
tureckie pod Ivankovacem, w sierpniu 1806 roku pobito wojska wezyra Bośni,
w grudniu zdobyto Belgrad. W następnych latach powstałe „państwo” serbskie
zmagało się z Turcją, szukając pomocy w Rosji, która zaczęła interesować się
Bałkanami. Początek XIX wieku to okres, kiedy carska Rosja zaczyna rozszerzać
swoją strefę wpływów na Bałkany, chociaż na początku bez większego
przekonania. W 1812 roku Rosja poświęciła Serbię podpisując, w obliczu wojny
z Napoleonem, pokój z Turcją. W 1813 roku trzy armie tureckie spacyfikowały
Serbię. W 1815 roku wybuchło drugie powstanie serbskie, które przy pomocy
Rosji przyniosło pewną autonomię Serbom. W 1828 roku wybuchła kolejna
wojna rosyjsko-turecka, wygrana przez Rosję, a jej pokłosiem było powstanie
autonomicznego Księstwa Serbskiego.
W 1877 roku wybuchło powstanie w Bułgarii, której pomoc udzieliła Rosja,
podchodząc pod Istambuł. W 1878 roku na kongresie w Berlinie ustanowiono
niepodległość Serbii i Czarnogóry, praktycznie Księstwo Serbskie popadło
w zależność od Austro-Węgier. W 1882 roku książę Milan koronował się na króla.
W latach 1912-1913 miał miejsce ostatni etap wypędzania Turków z Bałkanów.
W 1912 roku cztery państwa bałkańskie (Serbia, Bułgaria, Grecja i Czarnogóra)
zawiązały sojusz przeciwko Turcji i rozpoczęły działania wojenne (1-wsza wojna
bałkańska) w celu wyparcia wojsk tureckich z Bałkanów. Wojna zakończyła się
w 1913 roku ustępstwami tureckimi, ale w międzyczasie wykorzystując sytuację
Albania ogłosiła niepodległość (28.11.1912).8
Druga wojna bałkańska (1913) wybuchła pomiędzy Serbią, Grecją, Czarnogórą
i Rumunią a ich wcześniejszym sprzymierzeńcem – Bułgarią. Zakończyła się klęską
Bułgarii, a jej efektem było wcielenie Macedonii do Serbii.
W 1918 roku Kosowo stało się częścią Królestwa Serbów, Chorwatów
i Słoweńców, w którym mniejszość albańska pozbawiona była wszelkich praw.
Podczas pierwszej wojny światowej terytorium Serbii zostało zajęte przez
wojska niemiecko-austriacko-bułgarskie. Niepodległość Serbia odzyskała w 1918
roku łamiąc albański opór podczas opanowania Kosowa. W dniu 1 grudnia 1918
roku utworzono Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców.

7
8

Ibidem, s. 153
K. Pawłowski, Kosowo, konflikt i interwencja. Lublin 2008, s. 48
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Druga wojna światowa dla Jugosławii zaczęła się 6 kwietnia 1941 roku. Agresja
Niemiec przebiegała błyskawicznie. 12 kwietnia zajęto Belgrad, 17 kwietnia
podpisana została kapitulacja, król Piotr II ewakuował się przez Grecję do Anglii.
Jugosławia została podzielona, Kosowo włączono do włoskiej „Wielkiej Albanii”. 9
Jedyną siłą polityczną zdolną do oporu była Komunistyczna Partia Jugosławii.
Zorganizowała ona ruch partyzancki, który musiał walczyć z Niemcami, Włochami
i chorwackimi ustaszami oraz skrajnie serbsko-nacjonalistycznymi i rojalistycznymi
czetnikami generała Draży Mihailovicia. Do najbardziej znanych bitew partyzanckich
zaliczyć można bitwy nad Neretwą i Sutjeską, kiedy to Niemcy próbowali zdławić
ruch oporu kolejnymi operacjami pacyfistycznymi.
Komunistyczni partyzanci w 1942 roku powołali do życia Antyfaszystowską
Radę Wyzwolenia Narodowego Jugosławii, (Antifašističko veće narodnog
oslobodjenja Jugoslavije – AVNOJ), jako ich oficjalne przedstawicielstwo nie
mające charakteru władzy wykonawczej. Dlatego też w listopadzie 1943 roku
Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii utworzyła Komitet
Narodowy Wyzwolenia Jugosławii, nadając mu uprawnienia rządu tymczasowego.10
Po zakończeniu II wojny światowej Jugosławia przestała być królestwem, a stała się
republiką o ustroju socjalistycznym.
W 1946 roku Broz Tito11 w nowej konstytucji powołał do życia Jugosławię jako
federację sześciu republik (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia,
Czarnogóra, Serbia i Słowenia), pomijając całkowicie kosowskich Albańczyków i ich
aspiracje. W zmienionej w 1974 roku konstytucji Jugosławii mniejszości albańskiej,
dano pewną autonomię w zakresie podejmowania decyzji wewnętrznych
i sądownictwa. Od lat 80. XX wieku narastał konflikt pomiędzy malejącą populacją
serbską a stale powiększającą się populacją kosowskich Albańczyków. W 1991
roku trzy z sześciu republik (Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Słowenia) oderwały
się od Jugosławii, która jako państwo stawała się coraz słabsza na arenie
międzynarodowej. Istniejąca w latach 1992-2003 Federacyjna Republika Jugosławii
obejmowała tylko Serbię i Czarnogórę. W dniu 24 maja 1992 roku kosowscy
Albańczycy przeprowadzili wybory prezydenckie i parlamentarne, uznane przez
Serbów jako nielegalne. W roku 1989 prezydentem Serbii został Slobodan
Milosevic, polityk o skrajnie nacjonalistycznych poglądach. Od 1998 roku w miejsce
działań pokojowych separatyści albańscy znacząco zwiększyli liczbę aktów
terrorystycznych (1885 ataków w samym 1998 roku),12 a głównym wykonawcą była
Wyzwoleńcza Armia Kosowa (alb. Ushtria Çlirimtare e Kosovës – UÇK). Działania
UCK spotkały się z reakcją armii jugosłowiańskiej, która prowadziła krwawe represje
wobec albańskich cywilów w Kosowie (np. odkrycie w styczniu 1999 roku ciał 45
zamordowanych cywilów w Raczaku). Dyplomatyczne zabiegi państw zachodniej
Europy w kwestii rozwiązania kryzysu przyniosły efekt w postaci porozumienia

W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii…, op. cit., s. 482
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Narodowy-Komitet-Wyzwolenia-Jugoslawii; 3945873.html (pobrano
29.03.2015 r.)
11
Josip Broz Tito (1892-1980) – przywódca komunistycznej, antyniemieckiej partyzantki w Jugosławii,
twórca drugiej Jugosławii (federacji sześciu republik), przeciwnik hegemonii ZSRR, wybrał niezależną
drogę do socjalizmu, utrzymywał dobre relacje z krajami Zachodu (np. otwarcie na turystykę), po jego
śmierci rozpoczął się krwawy proces rozpadu Jugosławii.
12
http://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Allied_Force (pobrano 16.01.2015 r.)
9

10
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wynegocjowanego przez Richarda Holbrooke’a, 13 które jednak nie było
przestrzegane przez Serbów. Kolejne, intensywne negocjacje prowadzone na
początku 1999 roku pomiędzy NATO a Jugosławią prowadzone w Rambouillet we
Francji ostatecznie nie zakończyły się podpisaniem porozumienia. 14 Po
wyczerpaniu środków dyplomatycznych, NATO było zmuszone do podjęcia działań
militarnych.
3. Operacja militarna NATO „ALLIED FORCE”
Operacja Allied Force była pierwszą operacją militarną prowadzoną przez
NATO bez autoryzacji ONZ. Celami operacji było zmuszenie władz politycznych FRJ
do natychmiastowego powstrzymania działań wymierzonych przeciwko mniejszości
albańskiej w Kosowie, wycofanie sił serbskich z Kosowa, udzielenie zgody na
rozmieszczenie sił pokojowych, wyrażenie zgody na powrót uchodźców
i zapewnienie swobody działania organizacjom humanitarnym.
W związku z brakiem wspólnej zgody państw sojuszu na wprowadzenie sił
lądowych do Jugosławii i w obawie przed dużymi stratami osobowymi, NATO
zdecydowało, że operację przeprowadzi tylko komponent powietrzny. Do
przeprowadzenia ataków skoncentrowano około 350 samolotów bojowych dwunastu
państw NATO (bez USA), operujących z baz lotniczych we Włoszech lub państw
wydzielających komponenty.
Tabela nr 1: Siły lotnicze wydzielone przez państwa NATO poza USA, uczestniczące
w operacji ALLIED FORCE
ILOŚĆ
ILOŚĆ
PAŃSTWO
SAMOLOTÓW
SAMOLOTÓW
USA
700
BELGIA
14
FRANCJA
84
DANIA
8
WŁOCHY
58
HISZPANIA
7
WLK BRYTANIA
39
NORWEGIA
6
NIEMCY
33
WĘGRY
4
HOLANDIA
22
PORTUGALIA
3
TURCJA
21
NATO
10
KANADA
18
RAZEM
Około 1006
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kosovo/Operation Allied Force After-Action
Report to Congres, 2000, s. 78
PAŃSTWO

Siły Powietrzne USA do operacji wydzieliły około 700 samolotów z 25 baz
w Europie i w Azji, ponadto zadania bojowe wykonywały samoloty B-2 z bazy
Whiteman w USA oraz samoloty z lotniskowców US Navy.

Richard Holbrooke (1941-2010), amerykański dyplomata, specjalny wysłannik prezydenta Clintona
ds. Cypru i Bałkanów
14
Jednym z punktów porozumienia był zapis o możliwości poruszania się wojsk NATO po terytorium
Serbii bez ograniczeń, co zostało de facto uznane przez Serbię jako “okupacja” Serbii, oczywiście
Serbia nie mogła przyjąć takiego zapisu w porozumieniu dotyczącym Kosowa.
13
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Rysunek nr 2: Bazy Sił Powietrznych USA wykorzystywane podczas Allied Force

Źródło: Kosovo/Operation Allied Force After-Action Report to Congres, 2000, s. 32

Operacja powietrzna rozpoczęła się w dniu 24 marca 1999 roku, a pierwszymi
celami ataków były systemy OPL, lotniska i stanowiska dowodzenia armii serbskiej.
Po czterech dniach bombardowań rozszerzono listę celów ataków, zwłaszcza o cele
wojskowe w Kosowie. Duży wysiłek działań powietrznych był niewspółmierny do
rezultatów. Na 2700 samolotowylotów wykonanych do dziewiątego dnia operacji,
tylko 15% wykonano jako misje uderzeniowe. 15 W dziewiątym dniu operacji
rozszerzono listę celów o cele na terytorium Serbii, tj. mosty, petrochemie i rafinerie.
Przez następne tygodnie, wraz z wzrostem liczby samolotów wydzielonych
do operacji, wzrastała liczba ataków. Niestety miały miejsca też ataki na obiekty
typowo cywilne, tj. most w Luzance, gdzie pocisk NATO trafił w autobus zabijając
47 pasażerów.
Do 5 maja samoloty NATO wykonały 5000 misji o charakterze uderzeniowym.
Ich skuteczność okazała się różna, co przyznali sami dowódcy NATO. Analitycy mieli
poważne problemy z potwierdzeniem skuteczności ataków. Przyczynami były złe
warunki pogodowe, doskonałe maskowanie wojsk serbskich i szeroko stosowana
dezinformacja (używanie atrap sprzętu bojowego).
Aby osiągnąć cel operacji, tj. zmusić Serbię do ustępstw, NATO znacząco
zwiększyło ilość samolotów bojowych, co stopniowo przełożyło się na wzrost
skuteczności nalotów SP NATO (m.in. w wyniku prowadzenia coraz lepszego
rozpoznania powietrznego). W maju samoloty NATO wykonywały po kilkaset
samolotowylotów na dobę (w sprzyjających warunkach pogodowych). Obiektami
ataków były nie tylko cele wojskowe, ale też liczne obiekty infrastruktury cywilnej
(sieć energetyczna, zakłady przemysłowe, itp.).

15

M. Marszałek, Sojusznicza operacja “Allied Force” przebieg – ocena – wnioski. Toruń 2009, s. 79
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Rząd Serbii po ocenie wysokość strat poniesionych przez siły zbrojne,
a zwłaszcza infrastrukturę cywilną uznał, że nie ma wyjścia i musi przyjąć warunki
NATO. Spotkanie NATO-Serbia przy udziale mediatorów zaowocowało
podpisaniem w dniu 9 czerwca w Kumanowie (Macedonia) porozumienia, na mocy
którego do Kosowa weszły siły międzynarodowe (ang. KOSOVO FORCE – KFOR),
a samo Kosowo zostało podzielone na cztery strefy odpowiedzialności
(amerykańską, francuską, włoską i niemiecką).
Operacja przyniosła wymierne wyniki w postaci zmuszenia armii
jugosłowiańskiej do zaprzestania działań ofensywnych i do ukrycia sprzętu i ludzi.
Jednak pod względem osiągnięcia celów militarnych NATO, nie zrealizowano
założonych planów (np. nie wyeliminowano całkowicie systemu OPL, nie
obezwładniono SZ Federalnej Republiki Jugosławii wykonujących zadania
w Kosowie). W mediach operacja została przedstawiona jako zakończona
powodzeniem, prezydent USA wypowiedział się, że zwycięstwo jest
niekwestionowane.16
Działania zbrojne doprowadziły do exodusu ludności cywilnej z Kosowa, ponad
200 tysięcy uchodźców przeszło przez granicę do Albanii i Macedonii. Dla
zabezpieczenia potrzeb uchodźców na prośbę UNHCR, 17 NATO przeprowadziło
operację humanitarną pk. Allied Harbour, w ramach której drogą powietrzną
i morską, przede wszystkim do Albanii, dostarczono pomoc humanitarną.
4. Droga do niepodległości Kosowa
3 czerwca 1999 roku podpisano porozumienie pomiędzy NATO a Serbią
o zakończeniu działań wojennych. Zasadnicze warunki obejmowały wycofanie wojsk
jugosłowiańskich z Kosowa oraz wejście sił pokojowych.
W dniu 10 czerwca 1999 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję
1244 nadającą podstawy prawne do utworzenia cywilnej administracji ONZ
w Kosowie (UNMIK) oraz do wejścia na teren Kosowa sił międzynarodowych
(KFOR). Dodać należy, iż rezolucja uznała integralność terytorialną Jugosławii
uznając Kosowo za część tego kraju (prowincję), tylko że pod jurysdykcją ONZ.
28 października 2000 roku w Kosowie przeprowadzono pierwsze wybory
samorządowe, zbojkotowane przez kosowskich Serbów. 17 listopada 2001
przeprowadzono wybory do parlamentu. W dniu 4 marca 2002 roku na pierwszego
prezydenta Kosowa został wybrany pisarz Ibrahim Rugowa, polityk znany ze swoich
poglądów pokojowego rozwiązywania sporów.
W roku 2006 Europa zachodnia „dojrzała” do koncepcji niepodległości Kosowa.
W 2007 roku został ogłoszony i wdrożony tzw. Plan Martti Ahtisaari, 18 promowany
przez ONZ, ale negowany przez Serbię, a będący swoistą „mapą drogową” do pełnej
niepodległości Kosowa.19 17 lutego 2008 roku parlament Kosowa ogłosił
niepodległość kraju i oderwanie od Serbii. Spotkało się to ze zdecydowanym
sprzeciwem Serbii. Jednak szereg państw, zwłaszcza sojuszu, bardzo szybko
uznały niepodległość Kosowa. 26 lutego 2008 roku niepodległość Kosowa zastała
uznana przez Polskę. 15 czerwca 2008 roku weszła w życie konstytucja Kosowa.
16

Ibidem, s. 105
Wysoki Komisarz ONZ do spraw uchodźców (United Nations High Commissioner for Refuges –
UNHCR)
18
Martti Ahtisaari – finlandzki dyplomata, były prezydent Finlandii, negocjator UE w Kosowie
19
http://unosek.org/unosek/en/statusproposal.html (pobrano 20.04.2015 r.)
17

95
________________________________________________________________________________

5. Operacje informacyjne NATO podczas operacji ALLIED FORCE
Operacja powietrzna NATO wspierana była przez operację informacyjną, której
celami było:
1. Złamanie morale armii jugosłowiańskiej.
2. Wpłynięcie na społeczeństwo serbskie.
3. Uzyskanie wsparcia rządów i społeczeństw krajów sojuszu.
W ramach operacji Allied Force, NATO przeprowadziło szeroko zakrojoną
operację psychologiczną z wykorzystaniem samolotów, w celu wpłynięcia na morale
armii jugosłowiańskiej. Podczas wykonywania zadań bojowych zrzucono ponad 100
milionów ulotek o różnej tematyce.20
Drugim aspektem działań psychologicznych było emitowanie audycji radiowych
i telewizyjnych przez specjalnie do tego przystosowane samoloty EC-130E
Commando Solo z 193 skrzydła działań specjalnych. Samolot wykonywał loty
wzdłuż granicy z Serbią emitując antyreżimowe programy telewizyjne i radiowe.
W celu zniszczenia systemu przesyłowego energii energetycznej (lepiej
zniszczyć linie przesyłowe niż bardzo drogie w budowie elektrownie, które później
trzeba będzie odbudować za pieniądze innych państw), używano bomb grafitowych.
Miał to być jeden z licznych czynników oddziaływania na rząd FRJ.
Zasadniczym błędem operacji informacyjnej było nieprzeprowadzenie
kinetycznych ataków na sieć telewizyjną FRJ, o co wnioskowali dowódcy, a nie
uzyskało akceptacji przywódców politycznych NATO. Dopiero 22 kwietnia lotnictwo
zaatakowało stację telewizyjną w Belgradzie, zabijając prawdopodobnie 10 osób.
6. Działania INFO OPS Serbii podczas operacji ALLIED FORCE
W 1999 roku rząd i Siły Zbrojne Serbii miały duże doświadczenie w zakresie
prowadzenia działań informacyjnych. Wynikało to z potrzeby przeciwstawienia
narodu zjednoczonego wokół przywódców „Wielkiej Serbii” jako przeciwwagi dla
działań prowadzonych przez kolejnych wrogów narodu serbskiego (Turków,
hitlerowskich Niemiec, proniemieckich w czasie II wojny światowej Chorwatów,
ostatecznie – muzułmańskich Albańczyków). Przez lata produkowano filmy i różne
programy telewizyjne gloryfikujące dzielność i waleczność Serbów przeciwko
najeźdźcom. Jednocześnie negowano prawa innych mniejszości narodowych
(bazując na negatywnych stereotypach) do życia i funkcjonowania w społeczeństwie
jugosłowiańskim.
Najbardziej znanym symbolicznym wydarzeniem wzmacniającym poczucie
wspólnoty Serbów było przemówienie Slobodana Milosevica w 1987 roku, podczas
którego wypowiedział słynne zdanie „Nikt Was więcej nie uderzy” (no one should
dare to beat you again).21
Opracowując kampanię informacyjną Serbia określiła następujące cele
strategiczne:
 przeciwdziałanie podziałowi Jugosławii, w wyniku którego powstanie
autonomiczne państwo Kosowo;
 konsolidacja Serbów w Kosowie, w celu zredukowania sił UCK.

20
21

http://www.psywarrior.com/kosovo.html (pobrano 22.03.2015 r.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87 (pobrano 20.04.2015 r.)
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Aby osiągnąć powyższe cele strategiczne należało dojść do celi operacyjnych:
 utrzymać wsparcie dla działań serbskich w Kosowie i wzmacniać opór
przeciwko agresji NATO;
 dążyć do skłócenia i podziału państw sojuszu zaangażowanych w operację;
 skupić i utrzymać wsparcie wywodzące się z krajów NATO-wskich i Rosji.
Wymienione cele strategiczne i operacyjne Serbia starała się uzyskać
wykorzystując ofensywne i defensywne komponenty działań informacyjnych.
Defensywne komponenty działań informacyjnych
W zakresie zapewnienia dostępu do selektywnie wybranej informacji
(zabezpieczenie informacji – ang. Information Assurance – IA), rząd Serbii
ograniczył działanie opozycyjnych stacji radiowych (np. zamknięcie stacji „B-92”).
Aresztowano dziennikarzy niezależnych gazet lub zmuszano do zmiany treści
artykułów przed publikacją.
Oprócz ograniczania swobody mediów wewnętrznych, społeczeństwo serbskie
izolowano od mediów zagranicznych, zwłaszcza z krajów sojuszu. Po stwierdzeniu,
iż wielu Serbów ma dostęp do zagranicznych mediów poprzez TV satelitarną, takie
stacje jak BBC, CNN czy SKY uznano za „narzędzia agresji” i adwersarzy UCK.
W zakresie public affairs oraz kontrpropagandy demonizowano kraje NATO
porównując je do faszystowskich Niemiec. Na przykład w telewizji pokazywano film
„Battle of Kozara”, gloryfikujący zwycięstwo jugosłowiańskich partyzantów nad
Niemcami. Głośno twierdzono, że prawdziwym celem działań NATO jest okupacja
całej Serbii.
Kontrolowano informacje, które przekazywane były do społeczeństwa. Nie
pokazywano strat armii serbskiej, ale ukazywano z całą starannością straty wśród
ludności cywilnej. Jeśli samoloty NATO zbombardowały przypadkowo szpital lub
inny obiekt cywilny, natychmiast było to pokazane w telewizji z odpowiednim
komentarzem. Unikano informowania o stratach wśród mniejszości albańskiej, ale
każdy sukces armii serbskiej był „HEADLINE”. Przykładowo, za wielki sukces wojsk
obrony przeciwlotniczej Serbii uznano zestrzelenie „niewidzialnego” samolotu F-117
klasy „stealth.
Ofensywne działania informacyjne
Uznając, że osiągnięto informacyjną supremację w kraju, rząd Serbii podjął
działania w celu wpłynięcia na międzynarodową opinię publiczną.
Po pierwsze, w celu kontrolowania mediów zagranicznych, po rozpoczęciu
działań wojennych przez NATO aresztowano niewygodną dla rządy serbskiego
część zagranicznych dziennikarzy pod zarzutem szpiegostwa. Inni byli
systematycznie zastraszani, do czasu, aż sami nie opuścili kraju. Mając na uwadze
zachowanie dziennikarzy podczas operacji Desert Storm, którzy przebywając na
dachach hoteli komentowali na żywo ataki lotnicze, nie pozwolono do tego samego
w Belgradzie. Nastąpiły aresztowania dziennikarzy albo konfiskowanie ich sprzętu
(kamery, aparaty fotograficzne, itp.).
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Po osiągnięciu pełnej kontroli nad mediami zagranicznymi, doprowadzono do
tego, że pokazywały tylko to, co rząd Serbii chciał pokazać lub mogły przebywać
w miejscach, które „nadawały” się do pokazania, kierowano ich do miejsc,
przypadkowo zbombardowanych przez samoloty NATO i gdzie poniesiono, tzw.
collateral damage.22 W przeciągu kilku godzin zawożono zagranicznych
korespondentów na miejsca, gdzie np. bomba zniszczyła dom mieszkalny lub
szkołę, w chwilę potem nagrany materiał był transmitowany przez stacje telewizyjne.
Zauważono, że media zagraniczne chętnie prowadzą wywiady na żywo,
w związku z czym wyznaczano do udziału w nich specjalnie przygotowanych
polityków lub aktywistów (takich jak Arkan),23 którzy rozpowszechniali rządowy punkt
widzenia. Media serbskie poprzez linki satelitarne (EUsat, RTS) prezentowały
z własnej perspektywy widok na konflikt. Kwestionowano legalność ataków
lotniczych NATO, podkreślano, że NATO wspiera terroryzm 24 i że Serbia ma prawo
do powstrzymywania secesji własnego terytorium.
Działania z zakresu ofensywnych działań informacyjnych prowadzono także
w Internecie. Organizacje rządowe założyły szereg angielskojęzycznych stron lub
używały do tego celu stron „niezależnych” mediów. Strony internetowe emitowały
przekaz informując, że atak NATO jest bezprawny i niemoralny, że celem ataków są
obiekty cywilne, a działania Serbii polegają na powstrzymywaniu albańskich
terrorystów. Serbscy liderzy byli aktywni w Internecie systematycznie pojawiając się
w „chat-roomach” lub pisząc e-maile. Kolejnym działaniem w Internecie było
wysyłanie zainfekowanych wirusami e-maili do stron systemu internetowego NATO.
7. Działania INFO OPS realizowane podczas operacji stabilizacyjnej
KFOR w latach 2000-2015
Po zakończeniu działań militarnych na obszarze Kosowa, rozmieszczony został
kontyngent międzynarodowy, którego zasadniczą siłą były oddziały i pododdziały
bojowe państw sojuszu. Wraz z postępującym spadkiem napięcia pomiędzy Serbią
a Kosowem pododdziały bojowe podlegały redukcji. Ich rola zmalała do patrolowania
oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych, tj. likwidacja blokad drogowych,
zabezpieczenie akcji policji, etc. W miejsce wojsk operacyjnych dominujące
znaczenie nabrały wojska realizujące zadania niekinetyczne.
Na szczeblu kwatery głównej (KFOR HQ), w sztabie za problematykę działań
niekinetycznych jest odpowiedzialny wydział JEC 25 (Joint Effect Coordination),
w skład którego wchodzą sekcje: działań informacyjnych, działań psychologicznych,
współpracy cywilno-wojskowej/łącznikowej CIMIC/LNO i komórka koordynacji
działań LMT (LMTCC).

Collateral damage – z ang. straty uboczne, zniszczenia i straty wśród ludności cywilnej powstałe na
skutek działań wojennych.
23
Arkan-Żeljko Rażnatovic (1952-2000), legendarny nacjonalistyczny polityk serbski, przywódca
paramilitarnego oddziału „Tygrysów”, walczył w Chorwacji i Bośni, gdzie prawdopodobnie popełnił
szereg zbrodni wojennych (czystek etnicznych), mąż Cecy – mega gwiazdy estrady Serbii.
24
Do 1998 roku UCK była wpisana przez amerykański Departament Stanu na listę organizacji
terrorystycznych.
25
Jako jeden z wydziałów G, podległy szefowi sztabu kwatery głównej.
22
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Rysunek nr 3: Struktura organizacyjna JEC/HQ KFOR
JOINT EFFECT
COORDINATION

INFO OPS

PSY OPS

CIMIC/LNO

LMTCC

Źródło: opracowanie własne

Sekcja INFO OPS jest odpowiedzialna za planowanie KLE, 26 opracowywanie
materiałów z zakresu komunikacji strategicznej27 dla żołnierzy KFOR. Są to tzw.
kluczowe wiadomości i punkty do rozmów (ang. KEY MESSAGES & TALKING
POINTS – KM&TP).
Sekcja PSY OPS jest rozbudowana do kilkudziesięciu osób, a jej wachlarz
działalności jest bardzo szeroki. W celu oddziaływania na młodzież szkolną Kosowa
PSY OPS wydaje w trzech językach gazetkę (po serbsku, albańsku i turecku),
bezpłatnie rozpowszechnianą w szkołach kosowskich. Na falach eteru nadaje
RADIO KFOR (K4), posiadające własną stronę internetową. Na potrzeby
konkretnych działań drukowane są plakaty i ulotki.
Sekcja CIMIC/LNO odpowiada za nadzór nad realizowanymi z funduszy KFOR
projektami, tj. budowa i remonty dróg, mostów, odbudowa i modernizacja szkół,
itp. Działalność łącznikowa sekcji polega na odbywaniu spotkań z władzami
najważniejszych organizacji międzynarodowych działających w Kosowie (np.
OSCE) oraz dużych, strategicznych dla gospodarki Kosowa przedsiębiorstwami,
tj. KEK.
Sekcja LMTCC jest odpowiedzialna za analizowanie meldunków przesłanych
przez LMT poprzez JRD do kwatery głównej i na ich podstawie opracowanie
materiałów informacyjnych dla dowództwa KFOR.
Terytorium Kosowa zostało podzielone na trzy sektory odpowiedzialności
(ang. Area of Resposability – AoR) „połączonych oddziałów wydzielonych” tzw. JRD
(ang. Joint Regional Detachment).28 Zadaniem każdego dowódcy JRD jest
wykonywanie zadań niekinetycznych w swoim AoR, a jego podstawowymi
elementami wykonawczymi są zespoły łącznikowo-mentorujące, tzw. LMT (ang.
Liason Mentoring Team). Każdy zespół LMT ma swój rejon odpowiedzialności,
z reguły wielkości gminy. Podczas codziennych patroli w celu zgromadzenia
informacji o sytuacji (tzw. situation awareness), realizowane są spotkania
z władzami samorządowymi, lokalnymi przywódcami i innymi osobami,
tj. duchownymi, lokalnymi biznesmenami, itp. Na podstawie informacji zebranych
KLE – ang. Key Leader Engagement – zaangażowanie kluczowych przywódców
Komunikacja Strategiczna – skoordynowane i właściwe użycie działań komunikacyjnych (dyplomacji,
Public Relations, Information Operations, PSY OPS, i in.) do wsparcia operacji i działań sojuszu – patrz
PO(2009)0141, NATO Strategic Communications Policy.
28
Od października 2013 wprowadzono nowy podział – dotychczasowe 5 JRD zostało zmniejszone
do 3, z tym, że główny wysiłek jest skupiony w JRD North (region Mitrovicy - główny obszar zapalny).
26
27
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przez LMT powstaje obraz sytuacji wewnętrznej w Kosowie. Ponadto LMT służą
też do rozpowszechniania (oddziaływania na słuchaczy) wiadomości (informacji,
przekazów, tez) ważnych z punktu widzenia Dowódcy KFOR.
Rysunek nr 4: Podział terytorium Kosowa na strefy odpowiedzialności JRD (stan na
2015 r.)

Źródło:
12.04.2015r.)

www.aco.nato.int/kfor/library/facts-figures.aspx#prettyPhoto/0/

(pobrano

W grupach bojowych (BATTLE GROUP EAST i WEST – BG „E” i BG
„W”) odpowiedzialnych za działania kinetyczne w sytuacji, gdy dochodzi do
przeprowadzenia działań bojowych, pododdziały bojowe są wspierane przez
elementy sekcji PSY OPS, tzw. loudspeaker teams. Zasadniczym narzędziem INFO
OPS jest prowadzenie rozmów w celu zaangażowania kluczowych przywódców
(ang. Key Leader Engagement – KLE). Oficerowie INFO OPS w stosunku
do poziomów dowodzenia KFOR, wybierają odpowiednio do każdego z nich osoby
spoza KFOR, z którymi powinny odbyć się spotkania, w celu poinformowania ich
o przyszłych działaniach KFOR lub uzyskania ich „przychylności”. Zaliczamy do nich
polityków różnych szczebli, przywódców religijnych, lokalnych liderów, itp.
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Tabela nr 2: Poziomy (szczeble) prowadzenia KLE
DOCELOWA PUBLICZNOŚĆ
(TARGET AUDIENCE – TA)

szczebel

KFOR

KOSOWO/KOA29

SERBIA/KOS30

Dowództwo
KFOR

Reprezentanci rządu Kosowa
Dowództwo KSF31

Reprezentanci rządu
Serbii
Patriarchowie kościoła
prawosławnego

Dowódca JRD
Dowódca BG

Władze samorządowe
Komendanci lokalnej policji

Regionalni liderzy
mniejszości

Dowódca LMT

Władze samorządowe
niższego szczebla

Liderzy lokalnej
mniejszości

Źródło: Opracowanie własne

Bardzo dobrym przykładem zastosowania KLE w Kosowie była operacja
przekazywania odpowiedzialności za ochronę najcenniejszych monasterów
w Kosowie, zaliczanych do tzw. PrDSS (ang. Properties with Designate Special
Status)32 z wojsk KFOR do policji kosowskiej. W pierwszej kolejności prowadzono
rozmowy z patriarchami kościoła prawosławnego, rezydentami poszczególnych
monasterów, ponieważ ich ewentualny, zdecydowany sprzeciw mógłby zniweczyć
całą operację (np. poprzez wezwanie wiernych do ochrony cerkwi). Kolejnym
TA były władze kosowskiej policji, których należało przekonać, że tylko właściwe
zapewnienie ochrony przekazywanych obiektów pozwoli na zbudowanie wizerunku
profesjonalnej i apolitycznej służby. W 1-wszej fazie ochronę pełniono wspólnie
(KFOR i Kosovo Police – KP), w kolejnej – KFOR tylko dorywczo kontrolował jakość
realizowanej ochrony przez KP, ostatecznie jest to zadanie tylko policji kosowskiej,
chociaż KFOR ma przygotowane plany działania na wypadek wzrostu niepokojów
społecznych.
8. Działalność INFO OPS Sił Zbrojnych Serbii w latach 2000-2015
W okresie po operacji Allied Force, do czasów współczesnych, po stronie
serbskiej cały czas działa sprawnie „maszyna propagandowa” odpowiedzialna za
działania informacyjne. Podstawą działania jest fakt, iż rezolucja ONZ 1244 cały
czas jest obowiązująca (stwierdza, że Kosowo jest prowincją Federacyjnej Republiki
Jugosławii). Nieznajomość zapisów rezolucji była wielokrotnie wykorzystywana
podczas rozmów pomiędzy żołnierzami KFOR a stroną serbską.
Zasadniczym celem działań informacyjnych jest podważanie autorytetu sił
KFOR, zarzucanie im stronniczości w konflikcie, a zwłaszcza prowadzenie działań
na korzyść władz Kosowa, a przeciwko mniejszości serbskiej.
W mediach (Internet, telewizja) każde użycie siły przez KFOR jest
przedstawiane jako złamanie rezolucji 1244. Publikowane są zdjęcia

KOA – Kosovo Albanian – mieszkaniec Kosowa pochodzenia albańskiego
KOS – Kosovo Serbian – mieszkaniec Kosowa pochodzenia serbskiego
31
KSF – Kosovo Security Forces – siły bezpieczeństwa Kosowa, oficjalna nazwa wojska kosowskiego
32
http://www.aco.nato.int/kfor/about-us/history.aspx (pobrano 12.04.2015 r.)
29
30
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i transmitowane są reportaże z siłowego rozwiązywania sporów, na których widać
zakrwawionych cywili pobitych przez żołnierzy KFOR.
Głównymi obiektami ataków są żołnierze kontyngentów amerykańskiego
i niemieckiego. Zwłaszcza obecność w KFOR żołnierzy Bundeswehry jest
wykorzystywana w działaniach psychologicznych.
Obecne władze Serbii są proeuropejskie. Unia Europejska podjęła działania
w celu zintegrowaniu Serbii ze wspólnotą. Uruchomiono szereg programów
pomocowych w celu poprawy sytuacji gospodarczej. Ale z drugiej strony są naciski
na uznanie niepodległości Kosowa i zaprzestanie wszelkich antykosowskich działań,
w tym operacji informacyjnych.
Wnioski
Konflikt zbrojny pomiędzy NATO a Federacyjną Republiką Jugosławii
zakończył się porażką tej ostatniej. Osamotniona na arenie międzynarodowej Serbia
poniosła ogromne straty materialne w wielu dziedzinach gospodarki narodowej.
Utraciła też kontrolę nad prowincją Kosowo, które przeszło pod jurysdykcję ONZ.
Jednak nie złamano „ducha” narodu. Rząd Serbii Slobodana Miloszevica nie tylko
utrzymał na wysokim poziomie jedność społeczeństwa serbskiego, ale też na arenie
międzynarodowej (poprzez media) odniósł sukcesy propagandowe.
Armia serbska utrzymała wysokie morale i gotowość bojową. Jej końcowe straty
w sprzęcie i ludziach okazały się dużo niższe, niż szacowali analitycy NATO.
Zastosowane przedsięwzięcia zachowania zdolności bojowej w pełni zdały egzamin.
O ile stałe obiekty militarne (koszary, wojskowe zakłady zbrojeniowe) z reguły po
atakach samolotów NATO zostały zniszczone lub uszkodzone, to wojska
operacyjne, stosujące maskowanie i rozmieszczone w terenie, nie odniosły
poważniejszych strat.
NATO uznało operację „Allied Force” za zakończoną sukcesem, jednak
niedługo po konflikcie pojawiły się artykuły i publikacje sugerujące, że w zakresie
operacji informacyjnych sojusz poniósł porażkę. Po pierwsze nie została ona
odpowiednio wcześniej przygotowana i skoordynowana pomiędzy państwami
sojuszu. Nie przeprowadzono ćwiczeń przygotowujących wydzielone siły do
przedłużającej się operacji militarnej.
Nie przygotowano się do ograniczenia wpływu mediów serbskich na opinię
publiczną w krajach NATO oraz praktycznie nie posiadano instrumentów
oddziaływania na społeczeństwo i wojsko serbskie. Poniesiono szereg
propagandowych poraże, tj. przypadkowe zbombardowanie ambasady Chin
w Belgradzie (stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ) 7 maja 1999 roku,
zabijając przy tym 3 obywateli Chin i 27 raniąc. Ten i inne nieumyślne ataki na cele
cywilne spowodowały zaostrzenie (a przez to wydłużenie w czasie) procedur
targetingu, co umożliwiło w wielu przypadkach bezpieczne opuszczenie
rozpoznanych pozycji przez wojska serbskie.
Do zasadniczych wniosków wypracowanych po operacji Allied Force można
zaliczyć następujące tezy.
Przygotowując operację militarną należy równocześnie opracować operację
informacyjną, której cele będą uzupełniały cele pierwszej operacji w zakresie
niekinetycznym.
W ramach komórki odpowiedzialnej za operacje informacyjne musi być zawarty
profesjonalny zespół Public Affairs, przygotowany do stałego i płynnego
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informowania opinii publicznej w warunkach występowania niespodziewanych
i nieplanowych zdarzeń. Ponadto ww. zespół musi umieć rozwiązywać problemy
z zakresu pojawiania się plotek, półprawd i nieprawd dotyczących prowadzonej
operacji.
Należy przyjąć zasadę, że ludzie wierzą w to, co zobaczą. Dlatego też, zaleca
się używanie wojsk specjalnych do weryfikacji na miejscu zbrodni, masowych
grobów, itp.
Ponadto, działania informacyjne należy prowadzić w Internecie, stosując ataki
na strony internetowe oponenta, np. zatykając spamem portale dyskusyjne.
Obserwując aktualne działania na Krymie lub na Ukrainie można śmiało
stwierdzić, że przynajmniej niektóre państwa i ich siły zbrojne wyciągnęły wnioski
z konfliktu w Kosowie.
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie, na tle etnicznego konfliktu w Kosowie
pomiędzy Serbami a Albańczykami, przyczyn oraz przebiegu przeprowadzonej
w 1999 roku operacji powietrznej NATO pk. Allied Force. Podczas operacji obie
strony konfliktu stosowały z różnym powodzeniem działania informacyjne (INFO
OPS) jako uzupełnienie działań kinetycznych. Autor przedstawia najważniejsze fakty
z historii Serbii, podkreślając jej wielowiekową walkę o niepodległość i niezawisłość.
Opisuje wojnę NATO – Serbia, prowadzoną w celu zmuszenia Serbii do
zaprzestania czystek etnicznych. Szeroko omawia działania informacyjne (INFO
OPS) stosowane przez obie antagonistyczne strony, podkreślając ich skuteczność
w działaniach Serbii. Ukazuje też, jak działania informacyjne są realizowane
w ramach KFOR współcześnie. W zakończeniu autor zawarł wyartykułowane przez
siebie wnioski, które zaleca do stosowania przez żołnierzy lub osoby cywilne
zajmujących się problematyką INFO OPS w przyszłych konfliktach.
Summary
The aim of the article is to outline information operations (INFO OPS) issues
during a military conflict in Kosovo. In 1999 NATO conducted air operation Allied
Force against Serbia in order to force Serbian government to stop persecuting
Albanian minority in Kosovo. However, Serbian government and military forces were
perfectly prepared to execute various defense activities such as information
operations campaign. Only employing a great number of combat aircraft let NATO
win the war, nevertheless the will and hearts of Serbian society were unbroken. After
the war, KFOR has been using the whole spectrum of INFO OPS procedures as
a part of stabilization mission. The author describes in detail the historical
background and the circumstances of the conflict as well as gives his own
conclusions in the final part of the paper.
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TEOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA: TEOLOGICZNO-FILOZOFICZNA NAUKA
O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI
Wstęp
Na gruncie popularnych w naszym kraju nauk o bezpieczeństwie, tudzież nauk
o obronności brakuje bezpośrednich odwołań do teologii jako tradycyjnej dyscypliny
wyjaśniającej świat w jego relacji do Boga (nauki o Bogu) w myśl maksymy, że wiara
szuka zrozumienia (łac. Fides quaerens intellectum). A szkoda, bo teologia to jedna
z najstarszych uniwersyteckich nauk, uznawana niegdyś nawet za najważniejszą.
W dużej mierze sytuacja ta wynika z faktu, że nauki o bezpieczeństwie i obronności
to nauki stosowane, natomiast teologia jest nauką klasyczną (a szerzej nawet całą
dziedziną naukową) o całkowicie innym charakterze. Jest nauką odwołującą się do
Objawienia i to ją wyróżnia spośród innych nauk.1 Teologia jednak może swoje racje
uzasadniać (nie odwołując się wprost do Pisma Świętego czy Tradycji Kościoła)
bazując również na racjonalnym, spekulatywnym myśleniu, zbliżając się w tym
aspekcie do klasycznej filozofii,2 korzystając z jej metod i ustaleń.3 Również
w wyjaśnianiu Objawienia oraz relacji świata i człowieka do Boga, teologia posługuje
się metodami filozoficznymi,4 rozumowymi, aczkolwiek jest przy tym nauką
autonomiczną, wykraczającą poza klasyczną filozofię, z której korzysta. Warto
nadmienić, iż w kontekście nauk o bezpieczeństwie rozwijanych w Polsce,
funkcjonuje filozoficzna nauka o nazwie „filozofia bezpieczeństwa”. Na ogół
tę filozofię umiejscawia się jako współczesną dyscyplinę wchodzącą w skład filozofii
praktycznej, podkreślając także jej związki z dyscyplinami filozofii teoretycznej,
z których czerpie swe podstawy. 5 Skoro istnieje filozofia bezpieczeństwa to można
też z powodzeniem powołać do życia teologię bezpieczeństwa. Tę potrzebę można
uzasadnić. W tym celu opracowano niniejszy artykuł, w którym ukazano również
specyfikę, definicję, przedmiot, źródła i podział tej zaproponowanej, nowej

Z tego powodu wielu współczesnych autorów, krytycznie nastawionych do twierdzeń teologicznych czy
filozoficznych, nie uznaje teologii (podobnie zresztą jak i filozofii) za naukę (we współczesnym,
scjentystycznym rozumieniu tego terminu). Zagadnienia tego nie będzie się jednak dyskutować
w niniejszym artykule, przyjmując w nim, iż teologia jest nauką klasyczną. Zagadnienie naukowości
teologii nie stanowi bowiem przedmiotu niniejszego artykułu.
2
Klasyczna filozofia czy teologia katolicka to przede wszystkim tradycja tomistyczna (tomistycznoarystotelesowska), a także augustiańska. Należy przypomnieć, że tacy myśliciele (i późniejsi święci
i doktorzy Kościoła) jak Aureliusz Agustyn z Hippony czy Tomasz z Akwinu oprócz Objawienia
nawiązywali do filozofii starożytnej. I tak przedstawiciel klasycznego okresu rozwoju scholastyki
św. Tomasz z Akwinu (do którego myśli odwołuje się współczesna katolicka teologia) czerpał z filozofii
Arystotelesa (choć inspirował się także nauką św. Augustyna), natomiast św. Augustyn z Hippony
nawiązywał w wielu miejscach do filozofii platońskiej.
3
Przykładowo w filozofii klasycznej (tomistycznej) istnieje dział o nazwie „teologia naturalna”, czyli nauka
o bycie nieskończonym. Ta klasyczna nauka w odkrywaniu prawdy o Bogu odwołuje się tylko do
„naturalnych”, rozumowych władz poznawczych człowieka, korzystając z metod filozoficznych.
4
Chociażby z tzw. metody scholastycznej. Stąd też w średniowieczu, w epoce „dominacji” teologii nad
innymi naukami, filozofia powszechnie postrzegana była jako narzędzie – „służebnica” teologii.
5
Zob. R. Rosa, Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa. Siedlce 2005, s. 7
1
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dyscypliny (nauki) teologicznej. Teologię bezpieczeństwa autor tekstu stara się
również ukazać jako jedną z nauk o bezpieczeństwie (i obronności).
1. Ogólna charakterystyka teologii bezpieczeństwa – jej specyfika, zakres
oraz związki z teologią, filozofią i bezpieczeństwem narodowym
Filozofia bezpieczeństwa rozwijana w perspektywie historycznej często omawia
poglądy myślicieli z poszczególnych epok, z których wielu przedstawicieli należy
zaliczyć również do teologii. Dotyczy to zwłaszcza chrześcijańskich myślicieli z epoki
średniowiecza6 (nawiązujących oprócz chrześcijaństwa także do spuścizny filozofii
starożytnej), na których dorobku podbudowana jest klasyczna, a także współczesna
neoklasyczna teologia. Oczywiście w ramach filozofii bezpieczeństwa (co
zrozumiałe) eksponowano przede wszystkim filozoficzne aspekty ich poglądów,
pomijając też niektórych myślicieli o poglądach stricte teologicznych. Już pod tym
względem warto byłoby więc skorzystać z teologii jako autonomicznej nauki o Bogu
odwołującej się do Objawienia. Oczywiście filozofia bezpieczeństwa nawiązuje nie
tylko do spuścizny filozofii klasycznej, ale również do jej nieklasycznych nurtów
i przedstawicieli. Natomiast teologia bezpieczeństwa koncentrować się będzie
przede wszystkim na myśli klasycznej oraz jej współczesnych neoklasycznych
interpretacjach. Taka jest bowiem specyfika teologii. Klasyczna teologia jest zresztą
mocno osadzona w naszej polskiej tradycji akademickiej, do dzisiaj jest wykładana
i rozwijana w ramach wydziałów i katedr teologii katolickiej. Możliwa jest jednak
również interpretacja teologii bezpieczeństwa, bazująca na innych nurtach teologii,
nawet tych dalekich od ortodoksji.7
Na podstawie dotychczasowych refleksji można uznać zasadność nawiązania
do spuścizny teologicznej w ramach odpowiednich koncepcji bezpieczeństwa. Aby
jednak w pełni uzasadnić potrzebę powołania takiej nowej dyscypliny teologicznej,
należałoby się jednak zastanowić nad zakresem przedmiotowym teologii
bezpieczeństwa. Wydaje się, że teologię bezpieczeństwa można bowiem uprawiać
w ujęciu węższym i szerszym. Pod tym pierwszym względem teologia
bezpieczeństwa przypominałaby dyscyplinę teologiczną, tudzież dział teologii
o nazwie teologia polityczna, z której wyodrębniono by zagadnienia i koncepcje
konstytuujące przedmiot badań nazywany we współczesnym języku
bezpieczeństwem narodowym (np. kwestie związane z koncepcjami i ideologią
bezpieczeństwa, wojny, pokoju, obronności itp.). Teologia bezpieczeństwa w tym
węższym ujęciu byłaby taką zawężoną do problematyki bezpieczeństwa – teologią

6
7

Por. np. R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa. Warszawa 1995, s. 7-58
Można bowiem teologię bezpieczeństwa zbudować na innych tradycjach teologicznych, np.
ortodoksyjnej teologii prawosławnej czy nurtach reformowanych, a więc teologii protestanckiej
(chociażby ewangelickiej). Perspektywa teologii ekumenicznej także mogłaby podbudować teologię
bezpieczeństwa. Teoretycznie można też to uczynić nawiązując do „nietradycyjnych”,
modernistycznych nurtów we współczesnej teologii, które nie wchodzą w skład oficjalnej doktryny
określonego Kościoła: katolickiego, prawosławnego czy protestanckiego, ale nieformalnie są przez
dany Kościół (w mniejszym lub większym stopniu) tolerowane. W praktyce jednak byłoby to zadanie
niełatwe, ponieważ teologię można uprawiać jedynie w ramach konkretnego Kościoła (lub
z perspektywy ekumenicznej). Teologia bezpieczeństwa może też wyrastać z innej doktryny religijnej
niż chrześcijańska. Dotyczy to tych doktryn religijnych, które zapożyczyły pojęcie teologii (np. teologia
żydowska) lub posługują się pojęciem odpowiadającym zachodniemu terminowi „teologia” (np. teologia
muzułmańska – ar. kalām).
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polityczną, pokrewną też filozofii politycznej.8 Oczywiście tak pojmowana politycznie
teologia bezpieczeństwa wychodziłaby poza kwestie typowo filozoficzne (choć może
je również w swych ramach podejmować), ukierunkowując się na pierwszym planie
na Objawieniu. Choć tak wąsko pojmowana teologia bezpieczeństwa jest pokrewna
filozofii, to jednak, jak przystało na teologię, jest nauką autonomiczną, która korzysta
jedynie z metod filozoficznych. Nie zmienia to jednak faktu, iż teologia
bezpieczeństwa w tym wąskim wydaniu jest wyspecjalizowaną częścią teologii
politycznej. Stara się bowiem ukazać główne poglądy czy całą ideologię, która legła
u podstaw odpowiednich koncepcji i doktryn bezpieczeństwa powstałych na bazie
takiej, a nie innej religii i rozwijanej na jej podstawie odpowiedniej tradycji
teologicznej. Tak politycznie i dość wąsko postrzegana teologia bezpieczeństwa,
podobnie jak i filozofia polityczna, ma najczęściej opisowy charakter, który bardzo
dobrze wykłada się w perspektywie historycznej.
Autonomiczność teologii bezpieczeństwa jest najbardziej widoczna, gdy
będziemy uprawiać ją w ujęciu szerszym jako odrębny, wyspecjalizowany dział czy
gałąź teologii, tudzież dyscyplinę teologiczną („teologię szczegółową”). Owszem,
obejmuje ona omówioną wcześniej „polityczną” teologię bezpieczeństwa,
wykraczając jednak poza nią, otwierając się na inne dziedziny bezpieczeństwa (nie
tylko na typowe, politycznie ujmowane bezpieczeństwo narodowe), przekraczając
także najczęściej jej opisowy charakter. Taka teologia bezpieczeństwa (ang.
Theology of Security) jako nauka czy gałąź teologii ma charakter wielowymiarowy,
tj. nie tylko:
 filozoficzny, ale i sensu stricto teologiczny – odwołujący się do myśli
filozoficznej, ale również do Objawienia, które stanowi jej główny cel;
 historyczny, lecz i systemowy – nawiązujący do spuścizny teologicznej
i filozoficznej ujmowanej w kategoriach historycznych (czyli o tym, jak
pojmowano bezpieczeństwo w przeszłości), ale i rozwijany w podejściu
systematycznym, ukazującym jaką postać (zakotwiczone w historii)
bezpieczeństwo narodowe ma przyjąć obecnie, aby było zgodne
z Objawieniem;
 opisowy, ale i normatywny – odwołując się bowiem do nauk teologicznych
i filozoficznych może ona scharakteryzować poszczególne koncepcje
teologiczne bezpieczeństwa (które występowały lub występują obecnie), ale
może także sama oceniać i konstruować jej zdaniem właściwe koncepcje
czy sposoby rozwiązywania problemów z zakresu współczesnego
bezpieczeństwa narodowego czy innych obszarów szeroko pojmowanego
bezpieczeństwa;
 teoretyczny, ale i praktyczny – może ona bowiem skorzystać
z teoretycznych rozważań mających na celu poznanie prawdy dla niej
samej, zakorzenionej w Objawieniu (np. uzgodnić koncepcję
bezpieczeństwa z dogmatami wiary); ale również ma ona praktyczny
charakter dotyczący tej sfery ludzkiej aktywności, innej niż czysto
poznawcza, np. mającej na celu działania, które w efekcie zapewnią ludziom
bezpieczeństwo.

8

Tak rozumiana teologia bezpieczeństwa w ujęciu jeszcze węższym mogłaby być też traktowana jako
dział teologii politycznej.
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Nauki o bezpieczeństwie i obronności, oprócz nauk stosowanych, potrzebują
też studiowania odpowiedniej filozofii, ale także teologii bezpieczeństwa. Ta teologia
powinna umiejętnie łączyć aspekty historyczne z teoretycznymi i praktycznymi. 9
Teologia bezpieczeństwa może bowiem uzasadnić (np. w aspekcie biblijnohistorycznym czy współczesnym: ideowym, moralnym) potrzebę ochrony człowieka,
Ojczyzny, narodu czy świata przed różnego rodzaju zagrożeniami i następnie
zaktywizować społeczeństwo do działania (wymiar praktyczny). Widać tu związek
teologii bezpieczeństwa z historycznymi oraz systematycznymi dyscyplinami
teologii. Ich historyczne i teoretyczne ustalenia można następnie wykorzystać
w aspekcie praktycznym. Pod tym względem teologia może się okazać nawet
skuteczniejsza niż filozofia, w podejmowaniu przez ludzi zobowiązań na rzecz
bezpieczeństwa i obronności. Teologia bezpieczeństwa może bowiem (podobnie jak
filozofia bezpieczeństwa) uzasadnić tego typu działania korzystając z racjonalnej
(filozoficznej) argumentacji. Jednak w przeciwieństwie do filozofii, teologia może
przede wszystkim odwołać się do przekonań religijnych, ludzkiej wiary, którą będzie
mogła wykorzystać w dziedzinie kształtowania bezpieczeństwa.
Jak już wyżej nadmieniono, zaznacza się związek teologii bezpieczeństwa
z tradycyjnymi dyscyplinami współtworzącymi historyczny oraz systematyczny
dział teologii. Przykładowo nawiązując do kontekstu biblijno-historycznego (np. na
podstawie egzegezy Starego i Nowego Testamentu, historii Kościoła, nauczania
Ojców Kościoła itp.) czy dyscyplin systematycznych (np. teologii: dogmatycznej,
fundamentalnej czy moralnej) można uzasadnić obowiązek obrony kraju czy
uargumentować koncepcję wojny sprawiedliwej. Nie bez znaczenia też jest tutaj
przyjęcie koncepcji człowieka jako osoby (będącą „koroną stworzenia” na „obraz
i podobieństwo” Stwórcy),10 która domaga się ochrony jego godności, w ramach
bezpieczeństwa narodowego. Tego typu historyczne i teoretyczne ustalenia można
następnie wykorzystać w aspekcie dyscyplin praktycznych, składających się na
pastoralny dział teologii.
Naturalnie zakres oddziaływania teologii bezpieczeństwa będzie największy
w tych państwach, społeczeństwach, grupach społecznych czy zawodowych, 11
w których ludzie kultywują praktyki religijne. Ich wiarę bowiem za sprawą teologii
można ukierunkować również dla bezpieczeństwa. A ponadto teologia
bezpieczeństwa (w wymiarze praktycznym – pastoralnym) może również zostać
W artykule przyjęto za Karlem Rahnerem SJ podział teologii na trzy zasadnicze działy: biblijnohistoryczny, systematyczny i praktyczny. Do pierwszego działu mającego na celu udzielenie odpowiedzi
na pytanie dotyczące postaci wiary w przeszłości, należy zaliczyć następujące dyscypliny (nauki)
teologiczne: Wstęp do Pisma Świętego, Egzegezę Starego i Nowego Testamentu, teologię biblijną,
historię Kościoła, patrologię, historię dogmatów (niektórzy autorzy wymieniają też archeologię biblijną).
Natomiast do drugiego działu wyrastającego z pytania: jaką postać (wyrastająca z przeszłości) wiara
ma przyjąć obecnie, zalicza się: Wstęp do teologii oraz teologię: dogmatyczną, fundamentalną,
moralną, mistyczną, duchowości, ekumeniczną, religii. Dyscypliny zaliczane do trzeciego, praktycznego
działu nazywanego także teologią pastoralną, ukierunkowane są na odpowiedź na pytanie: na czym
współcześnie ma polegać świadectwo wiary. Należy tu wymienić: teologię pastoralną, homiletykę,
katolicką naukę społeczną, katechetykę, misjologię, liturgikę, prawo kanoniczne oraz teologię
małżeństwa i rodziny. Te trzy części (działy) teologii wzajemnie się przenikają, co świadczy o jedności
teologii (zob. K. Rahner, Theology, (w:) Sacramentum Mundi: An Encyclopedia of Theology,
K. Rahner, C. Ernst, K. Smyth (red.), T. 6 [red. tomu A. Darlap]. Londyn 1970, s. 236-237)
10
Por. Rdz 1, 27-29
11
Na przykład wybrane zagadnienia z zakresu teologii bezpieczeństwa mogą być przekazywane
w wojsku czy w innych służbach mundurowych przez kapelanów.
9
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wykorzystana za sprawą katechetyki w edukacji (np. na lekcjach religii),
w kształtowaniu postaw patriotycznych (które to postawy można powiązać
z postawami religijnymi), jako treść przekazywana w trakcie kazań w nabożeństwach
(homiletyka), czy poprzez katolickie środki masowego przekazu. Także katolicka
nauka społeczna może pomóc w kształtowaniu współczesnego świadectwa wiary,
którego ważnym elementem jest aktywny udział ludzi (osób) na rzecz kształtowania
i rozwiązywania współczesnych problemów bezpieczeństwa, w trosce o dobro
wspólne.
2. Definicja, przedmiot, źródła i podstawowe części (działy) teologii
bezpieczeństwa
Tak nakreśloną teologię bezpieczeństwa można byłoby w nachyleniu
politycznym zdefiniować jako wielowątkową i aspektową refleksję, odnośnie relacji
i analogii personalnych i strukturalnych pomiędzy sferą transcendencji i immanencji,
religii i polityki oraz Kościoła i państwa, 12 narodu czy społeczeństwa (obywateli),
podejmowaną w celu trwałego eliminowania, przeciwdziałania i zapobiegania
zagrożeniom (i prowadzącą w efekcie do zapewnienia bezpieczeństwa).
Teologię bezpieczeństwa w ujęciu szerszym i nienawiązującym wprost do
uwarunkowań politycznych można byłoby wyjaśnić poprzez wskazanie na jej
przedmiot badań. W takim ujęciu teologia bezpieczeństwa to praktyczna nauka
teologiczna (tudzież teologiczno-filozoficzna), której przedmiotem materialnym jest
bezpieczeństwo, a ściślej bezpieczeństwo człowieka ukształtowane w jego
interakcjach z innymi ludźmi (zwłaszcza w jego życiu społecznym, politycznym,
gospodarczym, kulturowym czy religijnym, a także biologicznym). 13 Przedmiotem
formalnym zaś (podobnie jak w przypadku innych dyscyplin teologicznych) jest racja
zbawienia (czyli dążenie człowieka do Boga i uczestnictwo w życiu Bożym)14
i wszelkie zgodne z nią reguły i sposoby, które pozwolą zapewnić ludziom
bezpieczeństwo.15
W tak dookreślonym przedmiocie teologii bezpieczeństwa uwidacznia się
wartość i godność osoby ludzkiej i jej nienaruszalne prawa (bezpieczeństwo
osobowe czy personalne), które muszą być brane pod uwagę w ramach
poszczególnych koncepcji bezpieczeństwa zbiorowego i strukturalnego, począwszy
od
bezpieczeństwa
narodowego
(bezpieczeństwa
państwa)
poprzez
bezpieczeństwo regionalne, aż do bezpieczeństwa międzynarodowego
i globalnego. W aspekcie zarówno tomistycznej filozofii, jak i teologii bytem
samodzielnym (substancją) jest człowiek (osoba ludzka). Ma on pierwszeństwo
Formułując niniejszą definicję skorzystano z definicji teologii politycznej autorstwa Jacka Bartyzela.
Zob. J. Bartyzel, Teologia polityczna, http://www.legitymizm.org/ebp-teologia-polityczna, (pobrano
16.04.2015 r.)
13
Z biologicznym przejawem życia człowieka należy powiązać wszelkie zagadnienia przyrodnicze,
ekologiczne, medyczne, zdrowotne, itp. Ta biologiczna sfera życia człowieka często jest pomijana
w opracowaniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych czy filozoficzno-teologicznych, choć
życie biologiczne stanowi podstawę do zaistnienia innych typowo ludzkich aktywności, atrybutów
i wartości.
14
Por. J. Majka, Katolicka Nauka Społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, [b.n.w.]. Rzym-Lublin
1987, s. 14, http://www.kns.gower.pl/kns/kns.pdf, (pobrano 21.04.2015 r.)
15
Można byłoby również sformułować znacznie krótszą definicję i przyjąć, że teologia bezpieczeństwa to
praktyczna nauka teologiczna (teologiczno-filozoficzna) o bezpieczeństwie człowieka, ukształtowanym
w jego interakcjach z innymi ludźmi (zwłaszcza w jego życiu społecznym, politycznym, gospodarczym,
kulturowym czy religijnym, a także biologicznym).
12
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przed społeczeństwem czy narodem. Wszelkie inne formy zbiorowego życia ludzi,
choć faktycznie istnieją, mają jednak charakter wtórny i niesamodzielny (stanowią
więc przypadłość). Ich bytowanie jest bowiem uzależnione od istnienia człowieka.
Teologia bezpieczeństwa pozwala także wytyczyć granicę, do której można narażać
ludzi na poszczególne rodzaje niebezpieczeństwa, a której nie można przekroczyć.
Pod tym względem teologia bezpieczeństwa jest nie tylko częścią teologii –
autonomicznej dziedziny wiedzy, ale również ze względu na wspólny przedmiot
(jakim jest bezpieczeństwo, a ściślej potrzeba jego zapewnienia ludziom) staje się
jedną z nauk o bezpieczeństwie. Może bowiem pomóc w zrozumieniu istoty
bezpieczeństwa, a także uzasadnić i wskazać na godziwe sposoby jego wdrożenia
w życie człowieka.
Teologia bezpieczeństwa (podobnie jak inne dyscypliny teologiczne) ma
wieloraki charakter odnośnie źródeł swego nauczania. Źródłem materialnym jest
ludzki rozum, który ma zdolność do refleksji nad doświadczeniem różnych
przejawów bezpieczeństwa w życiu człowieka (a więc rozum i doświadczenie) oraz
Pismo Święte i Tradycja Kościoła. Natomiast do źródeł formalnych 16 należy zaliczyć
w następującej kolejności:17
 dokumenty i ustalenia Soborów i Synodów;
 dokumenty duszpasterskie Kościoła, zwłaszcza sygnowane przez papieży:
encykliki, adhortacje, listy apostolskie, konstytucje apostolskie,
przemówienia okolicznościowe itp., oraz nauczanie biskupów;
 nauczanie katolickich myślicieli: w szczególności teologów, filozofów
i specjalistów w zakresie nauk o bezpieczeństwie i obronności, a także
politologów, socjologów ekonomistów oraz ustalenia przedstawicieli innych
nauk szczegółowych, którzy pozostają w jedności z Kościołem i jego
oficjalną doktryną.
W tak scharakteryzowanej teologii bezpieczeństwa można byłoby wyodrębnić
dwie części: ogólną (fundamentalną) i szczegółową. Nakładają się one wzajemnie
na siebie. Teologia bezpieczeństwa ogólna (fundamentalna) ustala pewne
podstawowe kwestie dotyczące postrzegania bezpieczeństwa narodowego.
Sprzeciwia się ujmowaniu bezpieczeństwa jako bytu samego w sobie. Jak już
wcześniej zauważono, tomistyczna teologia czy klasyczna filozofia uznaje bowiem,
że bytem autonomicznym jest człowiek, czyli osoba. Społeczeństwo czy naród nie
góruje zatem nad człowiekiem, tak jak miało to miejsce w systemach totalitarnych,
które podkreślały nadrzędny interes państwa czy narodu względem człowieka.
Wszelkie koncepcje bezpieczeństwa zbiorowego muszą brać pod uwagę ochronę
człowieka i jego godności, w ramach koncepcji dobra wspólnego. Naturalnie w celu
ochrony tego dobra władze państwowe mają prawo wymagać od obywateli
różnorodnych nakładów i świadczeń na rzecz bezpieczeństwa, a także aktywnego
udziału obywateli w obronności, co może wystawić ich na niebezpieczeństwo. 18
Naturalnie w przypadku, gdyby teologia bezpieczeństwa rozwijana była na podstawie innej niż katolicka
tradycji teologicznej, wówczas w miejsce dokumentów i dorobku myślicieli Kościoła katolickiego
(źródła formalne) należałoby wymienić ich odpowiedniki charakterystyczne dla innego Kościoła
chrześcijańskiego czy religii.
17
Zob. J. Majka Katolicka Nauka…, op. cit., s. 9-10; J. Szyran, Czym jest Katolicka Nauka Społeczna?,
„Posłaniec św. Antoniego z Padwy”, 14(2009) nr 5, s. 17
18
Por. I. M. Bocheński (J.M. Bocheński), ABC tomizmu, Veritas. Londyn 1950, http://www.polskie
tradycje.pl/article.php?artykul=255, (pobrano 1.08.2012 r.); M. Ciszek, Filozofia ekologii rodziny ludzkiej
16
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Fundamentalna (ogólna) teologia bezpieczeństwa stara się zatem ustalić
dopuszczalną granicę ingerencji, tak by chronić społeczeństwo przed zagrożeniami,
a jednocześnie chronić godność osobową człowieka. Choć niewątpliwie pokój jest
wartością, którą należy afirmować, to w ujęciu teologicznym (i filozoficznym)
obywatele danego kraju mogą się bronić przed zagrożeniem militarnym ewentualnie
brać udział w takiej wojnie (czy konflikcie zbrojnym), którą można byłoby nazwać
sprawiedliwą. Jest to zgodne z pochodzącym od Boga prawem naturalnym, które
człowiek jest w stanie rozpoznać. Niewątpliwie klasycznym przykładem wojny
sprawiedliwej jest wojna obronna ewentualnie taka, która ma na celu ochronić
pewne fundamentalne dla człowieka wartości. Dlatego też w celu podkreślenia
obronnego aspektu wojny, którą można bez problemu uzasadnić z punktu widzenia
teologii bezpieczeństwa, można też posługiwać się nazwą teologii bezpieczeństwa
i obronności. Jednak jak wiemy z historii można za sprawą różnych teologicznych
poglądów „usprawiedliwić” też inne, bardziej ofensywne, cele walki niż te typowo
obronne. Wchodzimy tu już w aspekt szczegółowej teologii bezpieczeństwa, która
podejmuje już konkretne zagadnienia z zakresu współczesnego bezpieczeństwa.
Jest ich zresztą bardzo wiele.
W obszarze szczegółowej teologii bezpieczeństwa można wydzielić dwa
podstawowe działy: teologię bezpieczeństwa: militarnego i pozamilitarnego.
Dział militarny tej teologii dotyczy kwestii konwencjonalnie związanych
z bezpieczeństwem zewnętrznym, ujmowanym w aspekcie wojskowym lub na jego
styku (np. zagadnienie wojny sprawiedliwej, reguły i sposoby prowadzenia wojny czy
działań militarnych, użytkowanie i rozwój różnych rodzajów broni itp.) oraz innych
praktycznych zagadnień stanowiących także domenę polityki zagranicznej państwa
(np. związanych z zapewnieniem pokoju, rozejmów, przynależności do sojuszy
polityczno-militarnych, proliferacji broni masowego rażenia itp.). We współczesnym
świecie pojawia się coraz więcej zagrożeń o charakterze pozamilitarnym (cywilnym),
tradycyjnie wiązanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Trzeba tu jednak
podkreślić, że obie dziedziny bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego mogą
warunkować zarówno militarne (wojskowe), jak i niemilitarne (cywilne) zagrożenia,
wzajemnie na siebie oddziałując i przenikając się. Obecnie zagrożenia dla
bezpieczeństwa pozamilitarnego przeważają nawet nad tymi dla bezpieczeństwa
stricte militarnego. Należy tutaj wymienić następujące (pozamilitarne) obszary
szczegółowe teologii bezpieczeństwa: ekonomicznego, energetycznego,
obywatelskiego,
społecznego,
kulturowego,
ideologicznego,
religijnego,
ekologicznego, zdrowotnego, biologicznego, informacyjnego i telekomunikacyjnego,
itp. Do wymienionych należy zaliczyć także typowe zagadnienia związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju (stanowiące przedmiot
polityki wewnętrznej), takie jak problematyka bezpieczeństwa publicznego
i powszechnego czy zagrożenie terroryzmem. Tych zagrożeń wciąż przybywa. Wiele
z nich wzajemnie się nakłada. Warto więc nimi się zająć również w płaszczyźnie
teologicznej. W ten sposób teologia może pomóc w zbadaniu współczesnych
fenomenów bezpieczeństwa.

w systemie środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego. Studium społeczno-filozoficzne
z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego. Siedlce 2013, s. 184-186
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Zakończenie
Przedstawiona wyżej autorska wizja teologii bezpieczeństwa ma charakter
pewnego szkicu. Niewykluczone, iż będzie ona dalej rozwijana przez autora tego
tekstu, a być może również przez innych autorów. Omówione w artykule kwestie
pozwoliły uzasadnić potrzebę opracowania takiej gałęzi teologii oraz wskazać
specyfikę i zakres przedmiotowy tej nauki (dyscypliny) teologicznej. Na podstawie
refleksji poczynionych w artykule należy przyjąć, iż teologia bezpieczeństwa wchodzi
w skład autonomicznej dziedziny nauki, jaką jest teologia oraz jest także jedną
z nauk o bezpieczeństwie, z którymi dzieli swój przedmiot (bezpieczeństwo). Autor
niniejszego tekstu ma nadzieję, iż podniesiony przez niego temat będzie
podejmowany również przez innych autorów na kanwie nauk o bezpieczeństwie,
nauk o obronności, teologii czy filozofii.
Streszczenie
W obszarze nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności uprawianych
w Polsce, brakuje bezpośrednich odwołań do teologii. Ten stan rzeczy w dużej
mierze wynika z sytuacji, że nauki o bezpieczeństwie i obronności to nauki
stosowane, natomiast teologia jest nauką klasyczną o odmiennej specyfice. Jest
bowiem nauką odwołującą się do Objawienia i Tradycji Kościoła, co wyróżnia ją
spośród innych nauk. Teologia oprócz Objawienia może jednak stosować
argumentację filozoficzną. Także w wyjaśnianiu Objawienia i relacji świata do Boga,
teologia posługuje się metodami filozoficznymi o racjonalnym charakterze.
Zachowuje jednak swoją autonomię, przekraczając filozofię klasyczną, z której
korzysta. Pokrewną teologii nauką uprawianą również w ramach nauk
o bezpieczeństwie w Polsce jest „filozofia bezpieczeństwa”. Skoro istnieje filozofia
bezpieczeństwa to można też z powodzeniem powołać do życia teologię
bezpieczeństwa. Teologia bezpieczeństwa może się okazać nauką nawet bardziej
skuteczną niż filozofia bezpieczeństwa, bo oprócz argumentacji racjonalnej
odwołuje się do wiary i religijnych przekonań, które można wykorzystać
w kształtowaniu współczesnego bezpieczeństwa. W artykule uzasadniono potrzebę
powołania tej nowej dyscypliny teologicznej (tudzież teologiczno-filozoficznej),
zaproponowanej przez autora niniejszego tekstu. W pracy ukazano specyfikę,
definicję, przedmiot, źródła oraz działy teologii bezpieczeństwa. Tę dyscyplinę
zaproponowano również jako jedną z nauk o bezpieczeństwie (i obronności).
Summary
The area of the sciences of security and the sciences of defence practised
in Poland is lacking direct references to theology. To a great extent, this situation
results from the fact that the sciences of security and defence are applied sciences,
while theology is a classic science of different specificity. It is the science referring
to the Revelation and Tradition of the Church which is its distinguishing feature.
Theology, apart from the Revelation, may also use philosophical arguments. Also
when explaining the Revelation and the world's relation to God, theology uses
philosophical methods of rational nature. Still, it maintains its autonomy while going
beyond classical philosophy, while taking advantage of it. The science related to
theology, practised also within the frameworks of the sciences of security in Poland,
is "philosophy of security". If there is philosophy of security, one should also be able
to establish theology of security successfully. Theology of security might turn out to
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be even more effective than philosophy of security since, apart from rational
arguments, it also refers to faith and religious beliefs which can be used with
moulding the modern society. The article justifies establishment of this new
theological discipline (or theological and philosophical discipline) offered by the
author. The article shows the specificity, definition, subject, sources and branches
of theology of security. This discipline was also offered as one of the sciences
of security (and defence).
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CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ

Widoczny od lat rozkwit cywilizacyjny prowadzi do gospodarczych
zmian środowiska, w którym żyjemy. Zachodzące zmiany przyczyniają się do
sprawniejszego funkcjonowania państwa w każdym obszarze jego działania, a to
z kolei przyczynia się do lepszego życia jego obywateli. Efekty postępu naukowotechnicznego wprowadzone w postaci nowych rozwiązań technicznych,
technologicznych a także w sferze informacji i usług stanowią bez wątpienia
dobrodziejstwo, którego nie sposób przecenić. Aktualnie poczucie bezpieczeństwa
kojarzy nam się nie tylko z brakiem „zagrożeń zewnętrznych, ale również
z zagwarantowaniem sprawności funkcjonowania powszechnie pojętej infrastruktury
państwa zarówno jej części technicznej, jak i społecznej”. 1
Już od jakiegoś czasu w Polsce przywiązuje się dość dużą wagę do
infrastruktury krytycznej i jej zabezpieczenia. Pomimo tego, iż pojęcie to po raz
pierwszy użyte zostało kilkadziesiąt lat temu, to infrastrukturę krytyczną wyróżniano
o wiele wcześniej, chociaż jej tak nie nazywano. Już w czasach starożytnych
wspominano o infrastrukturze krytycznej. Nie była ona jednak dosłownie
zdefiniowana czy też wyodrębniona w sposób organizacyjny, jednakże już w tych
czasach zdawano sobie sprawę, iż niektóre elementy gospodarki w sposób
znaczący mogą oddziaływać na funkcjonowanie państwa. Przykładowo starożytny
Egipt skupiał się na ochronie spichlerzy i narzędzi związanych z irygacją Nilu.
Fenicjanie zaś strzegli swych portów morskich oraz instalacji związanych z wymianą
handlową czy też budową okrętów zapewniających inspekcję morskich szlaków
handlowych.
Jak widać infrastruktura krytyczna to kluczowy element funkcjonowania danego
państwa. Pozwala ona na istnienie i funkcjonowanie narodów – zorganizowanego
społeczeństwa. Jeśli dojdzie do zakłócenia jej funkcjonowania, państwo i wszelkie
związane z nim urzędy mogą utracić w sposób częściowy bądź całościowy zdolność
do wykonywania swych podstawowych funkcji administracyjnych czy usługowych.
Co więcej, może nastąpić również zanik możliwości sprawowania kontroli nad całym
terytorium państwa. Utrata infrastruktury krytycznej uniemożliwia rozwój społeczny
i gospodarczy, a także może przyczynić się do rozkładu życia cywilnego. 2
Potrzeba zmierzenia się z tematyką ochrony infrastruktury żywotnej dla
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli stała się jednym z zadań stawianych przed
szefami administracji rządowej i samorządowej. Nie należy jednak sądzić,
iż wcześniej nie dostrzegano potrzeby ochrony obiektów istotnych dla
1
2

W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek i inni, Ochrona infrastruktury krytycznej. Warszawa 2012
Przykładem może być sytuacja w stolicy Iraku z 2003 roku, gdzie w wyniku zniszczeń spowodowanych
działaniami zbrojnymi jeszcze kilka lat po amerykańskiej inwazji w wielu rejonach miasta nie
przywrócono regularnych dostaw energii elektrycznej i wody. Miało to oczywiście wpływ na nastroje
lokalnej ludności, jak również na ogólny brak bezpieczeństwa w mieście.
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bezpieczeństwa i obronności państwa oraz z innych powodów podlegających
szczególnej ochronie.3 Jako podstawowe narzędzie służące ochronie infrastruktury
krytycznej wymienia się ustawę o zarządzaniu kryzysowym. 4 Niestety marginalizuje
się przy tym znaczenie także innych aktów prawnych, zawierających rozwiązania
stosowane zanim to owa ustawa wprowadziła systemowe uregulowania w tym
obszarze. Przepisy prawne rozproszone w tych dokumentach w kompleksowy
sposób regulują tematykę ochrony i eksploatacji tego, co ustawa o zarządzaniu
kryzysowym uznała za infrastrukturę krytyczną.
Na początku rozważań terminologicznych zasadnym wydaje się skorzystanie
z etymologii sformułowania: infrastruktura krytyczna. Wielki słownik wyrazów obcych
PWN określa infrastrukturę jako „urządzenia instytucje usługowe (np. drogi, sieć
telefoniczną lub wodociągową) niezbędne do należytego funkcjonowania
społeczeństwa i produkcyjnych działów gospodarki”. 5 Z kolei miano krytyczny
definiowane jest jako „stanowiący przełom w czymś, rozstrzygający”.6 Z definicji
uregulowanej przez ustawę wynika, iż poprzez infrastrukturę krytyczną rozumie się
„systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty,
w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego
funkcjonowania
organów
administracji
publicznej,
a
także
instytucji
i przedsiębiorców”.7
Zapisy dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej zawarte w ustawie
o zarządzaniu kryzysowym stały się dodatkowym impulsem do nowego spojrzenia
na problematykę zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego wobec jawiących
się nowych jego zagrożeń. Pojęcie infrastruktury krytycznej wskazane przez dr inż.
Mariana Żuber obejmuje obiekty fizyczne, systemy zaopatrzenia, technologie
informacyjne i sieci informatyczne, które w wyniku zniszczenia, zakłócenia,
uszkodzenia stają się niedostępne przez dłuższy okres, przez co mogą znacząco
uderzać w społeczne lub ekonomiczne warunki społeczeństwa, lub wpływać na
możliwości zapewnienia obrony i bezpieczeństwa narodowego.
W literaturze przedmiotu występuje również określenie infrastruktury państwa,8
czyli „element infrastruktury, obejmujący obiekty, urządzenia stałe i instytucje
usługowe niezbędne do należytego funkcjonowania produkcyjnych działów
gospodarki oraz życia ludności kraju”.9 W związku z powyższymi terminami można
z całym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż infrastruktura krytyczna „ma charakter
systemowy, co oznacza układ powiązanych ze sobą elementów, mających
określoną budowę i stanowiących uporządkowaną całość”.10 Uporządkowana całość
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa
i obronności państwa oraz szczególnej ich ochrony z 24 czerwca 2003 r.
4
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U. nr 89 poz. 590)
5
M. Bańka (red.), Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa 2003, s. 544
6
B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1. Warszawa 1999, s. 434; Z kolei
w Słowniku języka polskiego PWN określenie krytyczny zdefiniowano jako przełomowy, rozstrzygający,
trudny, ciężki, zob. Słownik języka Polskiego PWN. Warszawa 1992, t. 1, s. 1066
7
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U. nr 89 poz. 590)
8
Funkcjonują również definicje, takie jak: infrastruktura ekonomiczna, czyli infrastruktura obejmująca
swoim zasięgiem urządzenia z dziedziny transportu, komunikacji, energetyki, irygacji, melioracji i inne;
oraz infrastruktura społeczna zajmująca się instytucjami z dziedziny prawa, bezpieczeństwa,
kształcenia i oświaty, służby zdrowia itd., Słownik języka polskiego PWN, op. cit., s. 789
9
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 1996, s. 36
10
S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4. Warszawa 2003, s. 619
3
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winna powstać w skutek ustalonych wcześniej powiązań elementów oraz
występujących pomiędzy nimi stosunków. Wtedy to możliwym będzie wskazanie
ewentualnych konsekwencji uszkodzenia bądź wykluczenia poszczególnych
składowych systemu w odniesieni do działania całości. Przesłanką uzyskania
sumiennych analiz w tym obszarze badawczym jest uprzednie zdefiniowanie
zagrożeń. Umożliwić to ma poszukiwanie efektywnych wariantów przeciwdziałania
owym zagrożeniom. Według ustawy o zarządzaniu kryzysowym, infrastruktura
krytyczna obejmuje następujące systemy:
̶ „zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;
̶ łączności;
̶ sieci teleinformatycznych;
̶ finansowe;
̶ zaopatrzenia w żywność;
̶ zaopatrzenia w wodę;
̶ ochrony zdrowia;
̶ transportowe;
̶ ratownicze;
̶ zapewniające ciągłość działania administracji publicznej;
̶ produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji
chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji
niebezpiecznych”.11
Podczas rozważań terminologicznych nie sposób pominąć definicję
europejskiej infrastruktury krytycznej określaną „jako infrastrukturę krytyczną
zlokalizowaną na terytorium państw członkowskich, której zakłócenie lub
zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie”. 12
Stosownie do europejskich aktów prawnych, mianem infrastruktury krytycznej
określa się „składnik, system lub część infrastruktury, zlokalizowane na terytorium
państw członkowskich, które mają podstawowe znaczenie dla utrzymania
niezbędnych funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony, dobrobytu
materialnego lub społecznego ludności oraz których zakłócenie lub zniszczenie
miałoby istotny wpływ na dane państwo członkowskie w wyniku utracenia tych
funkcji”.13
Jak widać ochrona infrastruktury krytycznej jest poważnym problemem ze
względu na swoją złożoność, która wynika z wielowariantowości niebezpieczeństw,
takich jak: awarie, ataki terrorystyczne, katastrofy, działanie sił natury czy inne
nieprzewidziane zdarzenia. Podejmując rozważania terminologiczne dotyczące
infrastruktury krytycznej, warto nieco uwagi poświęcić zasadom jej funkcjonowania
oraz ochrony.
Pierwszą z nich jest aktywizacja: przewaga aktywności nad biernością,
a dosłownie posiadanie maksymalnego wpływu na funkcjonowanie systemu, co
przekłada się na regularny wzrost swobody działania własnej aparatury. Kolejnym
jest automatyzacja, tzn. „minimalizacja interwencji w funkcjonowanie systemu
działającego zgodnie z naszymi zamiarami, ale aby tak właśnie się działo należy

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U. nr 89 poz. 590)
Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie rozpoznawania i wyznaczania
europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie jej ochrony, art. 2b
13
Ibidem, art. 2a
11
12
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poprzedzić to opracowaniem funkcjonalnego planu działania”. 14 Trzecią zasadą
jest antycypacja, polegająca na stwarzaniu faktów dokonanych i korzystaniu
z nich. Ujmując to w sposób ogólny, sprowadza się to do osiągnięcia wcześniej
takiego stanu rzeczy, który utrzymywać będzie się w przyszłości do czasu prób
wprowadzenia zmian. Czwartą dyrektywą jest potencjalizacja. Oznacza to
minimalizowanie zachowań na rzecz operowania możliwościami przy osiągnięciu
planowego celu. Dalszą aktywnością jest koncentracja działań odnosząca się do
wspólnego celu. Ostatnią zaś jest centralizacja, mająca na celu oczywiste określenie
podziału kompetencji wraz z zależnościami pomiędzy poszczególnymi elementami
systemu. Uławia to w konsekwencji koordynację oraz koncentrację. 15
Przed wprowadzeniem do narodowej terminologii określenia infrastruktura
krytyczna, w Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonowały i nadal funkcjonują
sformułowania, takie jak: obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa
i obronności16 oraz obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające
obowiązkowej ochronie.17 Bez względu jednak na terminologię, ochrona
strategicznych dla kraju systemów infrastruktury krytycznej coraz częściej opiera się
nie tylko na rozwiązaniach działających w danym państwie, lecz przede wszystkim
na międzynarodowych standardach bezpieczeństwa, mających zadeklarować
ciągłość ich oddziaływania w uwarunkowaniach kombinacji globalnych
przedsięwzięć, minimalizujących niebezpieczeństwa owych systemów, przede
wszystkim dzięki wspólnemu informowaniu i ostrzeganiu. 18
Proces globalizacji i rozwój społeczności przyczyniają się do narastania
uzależnienia większości ludności od dostaw energii, żywności, wody, a także innych
często pozornie irrelewantnych, a jednak ułatwiających życie powszednie,
technologii oraz usług. Powoduje to jednak, że niektóre z państw, w tym także
Polska, są coraz bardziej podatne na utratę tych usług w związku z zakłóceniem
działania systemów i tworzących je obiektów zapewniających dostarczanie owych
usług.
Obecny świat cierpi również z powodu metamorfozy na szczeblu politycznym,
mogącej prowadzić do niezadowolenia konkretnych grup narodowościowych czy
społecznych. Oznaczać to może, że jeden zdesperowany człowiek może łatwo
posiąść zdolności stworzenia prawdziwego zagrożenia dla dużej grupy ludzi. Coraz
częściej występują problemy dotyczące aktów terrorów. Zajmują one czołowe
miejsce w panteonie zagrożeń obecnego świata. Jak widać nie tylko zagrożenia
militarne (wojna itp.) niosą za sobą ryzyko, również niebezpieczeństwa
o charakterze niemilitarnym, stwarzają realne zagrożenie dla państwa i narodu.

Idąc w ślad za Tadeuszem Kotarbińskim dobry plan powinien być przede wszystkim celowy, zgodny
wewnętrznie, czytelny, zrozumiały oraz operatywny, tzn. łatwy do zastosowania w praktyce. Ponadto
powinna go cechować elastyczność, czyli zdolność do modyfikacji w miarę rozwoju sytuacji. Powinien
mieć także charakter długofalowy, z (jeśli jest to możliwe do zrealizowania) wyznaczonym czasem
osiągnięcia stanu końcowego działań. Por. Z. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie. Wrocław-Warszawa
-Kraków-Gdańsk 1975, s. 304-306
15
Zasady sprawnego działania na podstawie: T. Kotarbiński, Zasady dobrej roboty, (w:) Wybór pism.
Myśli o działaniu. t. 1. Warszawa 1957, s. 623 i następne
16
Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2003 roku w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla
bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony, (Dz. U. 03.116.1090)
17
Ustawa z 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, (Dz. U. nr 114. poz. 740)
18
A. Trybulska, Ochrona infrastruktury krytycznej. Szczytno 2008, s. 22
14
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Obiektem ataku terrorystycznego może być każdy ze wspomnianych już wyżej
systemów infrastruktury krytycznej. Skuteczność przeciwdziałania tym zagrożeniom
uwarunkowana jest od przyjęcia za wysoce prawdopodobne możliwości dokonania
ataku na każdym możliwym szczeblu, a także szybkiego podjęcia zachowań
prewencyjnych. Jedną z najistotniejszych cech współczesnego terroryzmu jest jego
asymetryczność.
Jednym z głównych systemów infrastruktury krytycznej jest system łączności
oraz sieci teleinformatycznych. Są to systemy i sieci, których nieprawidłowe
funkcjonowanie czy też awaria – nie biorąc pod uwagę przyczyn czy też zakresu –
może przyczynić się do istotnych niebezpieczeństw, wpływających na losy państwa
i obywateli. Wynika to stąd, iż zaburzona może zostać sprawność codziennego
działania systemów: transportu, służby zdrowia, energetycznego, finansowego,
wodociągowego czy też wystąpić mogą sytuacje kryzysowe. W realnym świecie od
tego rodzaju infrastruktury uzależnione jest właściwe funkcjonowanie państwa. 19
Jednocześnie z rozwojem globalnej sieci internetowej, negatywne zjawiska
zachodzące w świecie powszednim zaczęły przenikać do świata wirtualnego.
Przestępczość i terroryzm zaczęły pojawiać się tu pod nazwą cyberterroryzm.
W Polsce, pomimo ciągle rosnącej liczby publikacji, wiedza na temat najnowszych
trendów dotyczących zagrożeń płynących z sieci i systemów komputerowych
stanowi rodzaj wiedzy specjalistycznej, niedostępnej i często niezrozumiałej dla
dużej części społeczeństwa. Rozwój Internetu zapoczątkował liczne zmiany
ekonomiczno-społeczne i polityczne we współczesnym świecie. Stanowi także jedną
z podstawowych przyczyn wzrostu zagrożenia cyberprzestępczością.
Początek lat 90. XX wieku wskazywał na dość znikomy dostęp ludności do
Internetu. Zaledwie 3 miliony osób posiadało ten, mogłoby się wydawać, nic nie
znaczący przywilej. 73% podanej liczby populacji ludności pochodziło z USA, 15%
zamieszkiwało Europę Zachodnią, reszta zaś to obywatele Kanady, Australii,
Japonii, Republiki Korei i Izraela. W tym czasie dostęp do Internetu osób
zamieszkujących inne niż podane powyżej państwa był prawie niemożliwy. 20 Dekadę
później szacowano, iż liczba użytkowników Internetu wzrosła o 369 milionów osób. 21
Dziś społeczeństwo uzależnione jest od niezakłóconego funkcjonowania najnowszej
generacji technologii informacyjnych.22 Komputery wykorzystywane są między
innymi do kontroli i administrowania przedsiębiorstwami, wspomagania lotnictwa,
dostaw
energii,
wody
czy
świadczenia
różnego
rodzajów
usług
telekomunikacyjnych. Sprawia to jednak, iż oszustwa komputerowe mają coraz
większy, negatywny wpływ na bezpieczeństwo narodowe państwa, krajową
infrastrukturę krytyczną (między innymi: przedsiębiorstwa wodociągowe czy
zaopatrzenia w energię), sektora finansowego, biznesu, a także społeczności.
Samo pojęcie cyberprzestępczość budzi znaczące wątpliwości natury
terminologicznej. Dlatego właśnie w ustawodawstwie karnym dość często unika się
tego terminu.23 Etymologiczne pojęcie cyberprzestępczości (ang. cybercrime)
W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek i inni, Ochrona…, op. cit., s. 32
Dokładne statystyki dostępne na: www.worldmapper.org/display.php?selected=335
www.royal.pingdom.com/2011/01/12/internet–2010–in–numbers/
22
www.smmeasure.eu/liczby–polskiego–internetu–2015/#
23
Według raportu na temat cyberprzestępczości z lutego 2013 roku przygotowanego przez Biuro
Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości spośród prawie 200 dokumentów
przysłanych przez państwa członkowskie w ramach badania ankietowego, zaledwie w 5% stosowany
19
20
21
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stanowi połączenie dwóch określeń cyber i crime. Dużą trudność sprawia
interpretacja zwrotu cyber, które nie stanowi oddzielnego słowa, lecz jego część
wyodrębnioną z angielskiego słowa cybernetics (cybernetyka). 24 Pojęcie
cyberprzestępczość próbowano wielokrotnie zdefiniować. Według FBI
cyberprzestępczość oznacza „wszelką aktywność, w której komputer lub sieć
komputerowa stanowi narzędzie, przedmiot albo środowisko działalności
przestępczej”.25 Podobną definicję przyjęto w art. 1.1 Stanford Draft International
Convention to Enhance Protection from Cyber Crime and Terrorism (tzw. Deklaracja
Stanfordzka), w której „cyberprzestępczość oznacza grupę czynów związanych
z cyber systemami”.26
Znaczący wkład w dokonanie jednolitych ustaleń w tej kwestii mają europejskie
oraz międzynarodowe inicjatywy legislacyjne przyjmowane na forum między innymi
Rady Europy czy Organizacji Rozwoju i Współpracy Gospodarczej, a także
Organizację Narodów Zjednoczonych. Określenie cyberprzestęczości, używane
przez Komisję Wspólnot Europejskich z Komunikatu do Parlametu Europejskiego,
Rady oraz Komitetu Regionów z 2007 roku, pt. „W kierunku ogólnej strategii
zwalczania cyberprzestępczości”, wskazuje się, iż cyberprzestępczość to „czyny
przestępcze dokonane przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów
informatycznych lub skierowane przeciwko takim sieciom i systemom”.27

był termin „cyberprzestępczość” w odniesieniu do ustawodawstwa karnego danego państwa.
W większości przypadków stosowane były takie określenia jako „przestępstwa komputerowe”,
„komunikacja elektroniczna”, „technologie informacyjne” oraz „przestępstwa z zaawansowanymi
technologiami”.
24
Cybernetyka stanowi naukę o strukturze, systemach sterowania, kontrolowania i komunikacji, m.in.
w inżynierii, biologii, naukach społecznych. Słowo cybernetyka pochodzi z greckiego słowa kybernetes
oznaczającego „sternik, zarządca”. Samo pojęcie jest związane z filozoficzną koncepcją użytą przez
A. M. Ampere w Eseju o filozofii nauki albo analitycznym przedstawieniu naturalnego podziału wiedzy
ludzkiej. Twórcą cybernetyki jako samodzielnej dyscypliny naukowej określa się amerykańskiego
matematyka N. Wienera, autora pracy Cybernetics or Control and Communication In the Animal and
the Machine z 1948 r. W tym okresie cybernetykę rozumiano jako naukę o przekazywaniu informacji.
25
D.I Carter, Computer Crime Categories: How Techno-Criminals Operate, FBI Law Enforcement
Biulletin, 1995
26
Por. art. 1.1 Definitions and use of Term. Deklaracja powstała w następstwie konferencji
zorganizowanej w Stanford University w Stanach Zjednoczonych w 1999 r. Określenie cyber system
obejmuje według art. 1 pkt 3 projektu Konwencji „dowolny komputer lub sieć komputerów
wykorzystywanych do przesyłania, przekazywania, koordynowania lub kontrolowania danych lub
programów komputerowych”. W tym zakresie wskazana definicja wskazuje wiele zbieżności z definicją
systemu komputerowego przyjętą w art.1 Konwencji RE o cyberprzestępczości. Por. www.stanford.
edu/~gwilson/Translatl.Dimension.Cyber.Crime.2001.p.249.pdf. Zob. też A. D. Sofaer, Toward an
International Convention on Cyber Security, www.media.hoover.org/sites.default.files.documents.08
17999825_221.pdf
27
Por. Komunikat Komisji do parlamentu Europejskiego Rady oraz Komitetu Regionów. Bruksela
22.05.2007 r. COM (2007) 267 final, dostępny na: www.eur–lex.europa.eu/LexUriServ/lexUriServ.do?
uri=COM:2007:0267:FIN:PL:HTML. Zob. też Opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Europejska agenda cyfrowa”, COM (2010)
245 final (2011/C54/17), Dz. Urz. UE C 54 z 2011r., s. 58. Według Rezolucji Parlamentu Europejskiego
5.5.2010 r. w sprawie nowej agendy cyfrowej dla Europy: 2015eu. (2009/2225 (INI) Dz. Urz. UE C 81E
z 2011 r., s. 45) Do cyberprzestępczości zalicza się m.in. zachęcanie do ataków terrorystycznych,
przestępstwa motywowane nienawiścią oraz pornografię dziecięcą.
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Cyberprzestępczość rozgałęzia się na trzy rodzaje zamachów. Pierwszym
z nich jest między innymi oszustwo czy też fałszerstwo popełnione poprzez
elektroniczne sieci informatyczne i systemy informatyczne. Drugim rodzajem są
publikacje nielegalnych treści w mediach elektronicznych, są to między innymi
materiały o treści pornograficznej z wykorzystaniem dzieci. Ostatni z rodzajów
zamachów traktuje o typowej dla sieci łączności elektronicznej, czyli: ataki przeciwko
systemom informatycznym, ataki typu DoS oraz sabotaż informatyczny. Wszystkie
te zamachy, bez większego problemu, mogą być popełniane na skalę globalną,
a znaczna odległość geograficzna pomiędzy miejscem popełniania przestępstwa
a jego skutkami nie będzie miała na nie żadnego większego wpływu.
Wspólne definicje różnych rodzajów cyberprzestępstw zawarte są w Konwencji
RE o cyberprzestępczości. Lista tych przestępstw jest następująca:
̶ „przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostępności danych
informatycznych i systemów;
̶ przestępstwa związane z użyciem komputera i sieci informatycznych;
̶ przestępstwa ze względu na charakter związanych informacji;
̶ przestępstwa związane z naruszeniem praw autorskich i praw
pokrewnych”.28
Celem owej Konwencji jest zapoczątkowanie procesu propagowania w skali
globalnej
standardów
prawnych,
służących
ściganiu
wykroczeń
teleinformatycznych.29
Obecnie skuteczny cyberatak na infrastrukturę krytyczną w sposób
bezpośredni może zagrażać bezpieczeństwu państwa i jego obywateli.
Infrastruktura krytyczna narażona jest na ataki zarówno ze strony profesjonalistów,
tzw. cyberprzestępców, którzy w bardzo łatwy sposób mogą doprowadzić do jej
nieprawidłowego funkcjonowania.30 Co więcej może zostać ona zaatakowana
w zupełnie niezamierzony sposób, na przykład w wyniku awarii systemu bądź
niesprawności urządzeń czy też obsługujących ją programów.
O tym, że cyberatak na infrastrukturę krytyczną nie jest niebezpieczeństwem
tylko czysto teoretycznym, świadczyć może wiele przykładów z przeszłości, które
w racjonalny sposób potwierdzają takie możliwości. W tabeli nr 1 31 w krótki sposób
zaprezentowano kilka z nich.

Ten sam podział przyjęto w raporcie ITU Global Cybersecurity Agenda/High – Level Experts Group,
Global Strategic Report www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html
A. Adamski, Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisk w Polsce na
tle projektu Konwencji Rady Europy. Toruń 2001, s. 16-17
30
Dość często do przeprowadzenia ataku teleinformatycznego nie jest potrzeba duża wiedza techniczna.
Część ataków może zostać dokonana przy użyciu gotowych narzędzi programistycznych. Rola
cyberprzestępcy sprowadza się tutaj tylko do wyboru celu oraz metody ataku. Osobę atakująca nazywa
się scripts kiddies.
31
Narodowy Program Infrastruktury Krytycznej, Załącznik 2, Standardy służące zapewnieniu sprawnego
funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje. Warszawa 2013, s. 48-50
28
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Tabela nr 1: Cyberataki na infrastrukturę krytyczną
Czas,
miejsce

Sektor

Opis

Worcester Air
Traffic
Communications
Attack

1997, Stany
Zjednoczone

Transport
lotniczy

System dostawy
wody pitnej

1999,
Australia

Dostawa
wody

System
sygnalizacji kolei
CSX

2003, Stany
Zjednoczone

Transport
kolejowy

Zanik dostawy
prądu w pn-wsch.
części Ameryki
Północnej

2003, Stany
Zjednoczone,
Kanada

Dostawa
energii
elektrycznej

System filtracji
wody

2006, Stany
Zjednoczone

Dostawa
wody

Atakujący doprowadził do wyłączenia na
lotnisku w Worcester linii telefonicznych
obsługujących wieżę kontrolną służby
ochrony lotniska, lotniskowej straży
pożarnej, służby pogodowej. Również
unieruchomiony został system oświetlenia
pasa startowego.32
Przykład sabotażu przeprowadzony przez
byłego pracownika firmy, który
doprowadził do dezaktywacji systemu
alarmowego, co w konsekwencji
wprowadziło zakłócenia w dostawie wody
pitnej, w tym jej zanieczyszczenie.
Cyberatak był zemstą za odmówienie
zatrudnienia. System obsługiwany był
drogą radiową.33
Robak internetowy SoBig zainfekował
system komputerowy obsługujący ruch
kolejowy kompani CSX obsługujące
23 stany amerykańskie. Awaria
spowodowała odwołania pociągów
i opóźnienia w transporcie kolejowym. 34
Awaria dostawy prądu dotyczyła obszaru
zamieszkałego przez około 50 mln osób
na terytorium dwóch krajów. Niektóre
analizy tej awarii wskazywały na jej
powiązanie z wystąpieniem w tym samym
czasie robaka internetowego Blaster,
który mógł zakłócić system alarmujący
o awarii. Całkowity koszt strat wyniósł
między 4 a 10 mld dolarów
amerykańskich.
Atakujący przejął kontrolę nad głównym
komputerem zarządzającym systemem
filtracji wody. Używał go do rozsyłania
spamu oraz przetrzymywania pirackiego
oprogramowania. Atakujący najpierw
włamał się na podłączony do Internetu
komputer pracownika firmy obsługującej
system, a następnie w sposób zdalny
zainstalował wirusa i oprogramowanie
szpiegujące na głównym serwerze
obsługującym system filtracji.35

Obiekt

32

www.gspp.berkeley.edu/iths/Tsang_SCADA%20Attacks.pdf
www.217.148.85.64/UserFiles/File/TNO–DV%202008%20C096_web.pdf
34
www.informationweek.com/news/security/vulnerabilities/showArtiicle.jhtml?articleID=13100807
35
www.bogs.abcnews.com/theblotter/2006/10/hackers_pentra.html
33
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Obiekt
Systemy
obsługujące
Irańskie
elektrownie
atomowe

Czas,
miejsce
2010, Iran

Sektor

Opis

Energia
atomowa

Wirus Stuxnet w sposób dedykowany
zaatakował systemy obsługujące irańskie
elektrownie atomowe. Cyberatak był
bardzo precyzyjny i spowodował poważne
kłopoty w funkcjonowaniu elektrowni.36

Cyberataki na infrastrukturę krytyczną stały się elementem konfliktów
cybernetycznych cyberprzestrzeni, w tym także konfliktów pomiędzy państwami.
Precyzyjna identyfikacja źródeł cyberataków w sieci nie jest do końca możliwa.
Również celowe ich rozproszenie niesie za sobą trudności w jednoznacznym
udowodnieniu zaangażowania się danych państw w cyberataki sieciowe. Analiza
ostatnich kilku lat wskazuje na możliwości takich powiązań, choć należy zaznaczyć,
iż stosunki te nie zostały w sposób jawny potwierdzone. Niezależnie jednak od
powyższego dość duża liczba państw w zasadniczy sposób rozpatruje taką
możliwość, a co więcej wierzą, iż takie praktyki już od dawna są stosowane.
Prawidłowo chroniony system teleinformatyczny IK powinien posiadać trzy
najważniejsze cechy bezpieczeństwa,37 jakimi są: poufność, integralność,
dostępność. Dodatkową, niepowiązaną z powyższymi, ale równie istotną cechą
bezpieczeństwa, jest rozliczalność. Zapewnia ona, że określone działania
wykonywane przez podmiot są przypisane w sposób jednoznaczny temu
podmiotowi.
Oznacza to, „że aby uznać system za odpowiednio zabezpieczony, trzeba
zapewnić, aby informacja w nim przetwarzana była traktowana poufnie, zgodnie
z przyznanymi prawami dostępu, powinna ona zachować swoją integralność, tak aby
można było uznać ją za wiarygodną i nie powinny występować problemy z dostępem
do tej informacji dla osób mających odpowiednie uprawnienia”. 38
W związku z powyższym charakterystycznym niebezpieczeństwem dla tak
pojmowanego modelu bezpieczeństwa są:
̶ „nieuprawniony dostęp do informacji i procesów jako naruszenie ich
poufności;
̶ zmiana lub inne zakłócenia informacji i wykonywanych procesów jako
naruszenie ich integralności;
̶ blokada dostępu do informacji i procesów jako naruszenie ich
dostępności”.39
Nieustanny rozwój technologii, w tym technologii sieciowych jest procesem
dynamicznym. Jednym z najistotniejszych celów podczas tego rozwoju jest
zmniejszenie wydatków związanych z obsługą infrastruktury krytycznej. W związku
z powyższym coraz częściej stosuje się rozwiązania bazujące na systemach
standardowych. Również zdalne sterowanie owymi systemami należy do
priorytetów. Wszystko to wpływa na wzrost ryzyka zakłócenia funkcjonowania
infrastruktury krytycznej, w głównej mierze poprzez zwiększenie podatności
na zagrożenie w postaci sieciowego cyberataku z zewnątrz czy też narażenie się
na negatywne skutki zjawisk sieciowych, m.in. wirusy, robaki sieciowe czy też
36

www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-10-272-01.pdf
W terminologii anglojęzycznej system określany jest jako CIA (Confidentiality, Integrity, Availability)
38
Narodowy Program Infrastruktury Krytycznej, op. cit., s. 52
39
Ibidem
37
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ograniczenia dostępu do sieci. Systemy prowadzące nadzór nad przebiegiem
procesów technologicznych czy też produkcyjnych (SCADA – Supervisory Control
And Data Acquisition) są w głównej mierze systemami funkcjonującymi na
platformach systemów Windows lub Linux.
Jednym z najprostszych i najbardziej efektywnych sposobów ustalenia zakresu
ochrony infrastruktury krytycznej jest wykorzystanie istniejących standardów, które
opisują metody zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. Do najbardziej
rozpowszechnionego należy standard ISO/IEC 27002. Opublikowany on został
przez Międzynarodową Organizacją ds. Standaryzacji (ISO – International
Organisation for Standarisation) i Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC
– International Electrotechnical Comission).40 Przedstawia on najlepsze praktyki
i rekomendacje z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zawartych jest
w nim 11 podstawowych obszarów organizacji bezpieczeństwa teleinformatycznego
w organizacji. Te obszary to:
1. Polityka bezpieczeństwa.
2. Organizacja bezpieczeństwa informacji.
3. Zarządzanie aktywami.
4. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich.
5. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe.
6. Zarządzanie systemami i sieciami.
7. Kontrola dostępu.
8. Zarządzanie ciągłością działania.
9. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych.
10. Zarządzane incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.
11. Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.
Odpowiednikiem ISO/IEC 17799:2005 w Polsce jest opublikowana 9 stycznia
2007 roku norma PN–ISO/IEC 17799:2007 znana uprzednio jako PN–ISO/IEC
17799:2003.41
Do priorytetowych elementów ochrony teleinformatycznej Infrastruktury
Krytycznej należą:
̶ współpraca sektorowa;
̶ plany awaryjne i ciągłości działania;
̶ bezpieczeństwo oprogramowania;
̶ kontrola dostępu;
̶ ochrona stacji roboczych;
̶ bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych;
̶ monitorowanie zagrożeń;
̶ reakcja na incydenty.
Jednym z najlepszych rozwiązań byłoby zastosowanie własnych regulacji
ustalających odrębne standardy bezpieczeństwa.
Ujmując to w sposób jednoznaczny, środki zapobiegające cyberprzestępczości
można sklasyfikować w trzech grupach. Pierwszą z nich stanowi rozwijanie
i stosowanie sposobów oraz procedur technicznych służących profilaktyce
możliwości dokonania zamachu na określone dobro prawne. Ochrona systemów
40
41

Norma ta pochodzi z British Standard 7799
Na temat bezpieczeństwa systemów SCADA można przeczytać również w NIST SP 800-82 „Guide to
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and Industrial Control Systems” (NIST 800-82) oraz
ANSI/IS –TE99.00.01-2007 „Manufacturing and Control Systems Security”.
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komputerowych i przetwarzanych w nich danych skupia się w głównej mierze
na zabezpieczeniach technicznych wbudowanych w system operacyjny i oparty na
kontroli dostępu.42 Stosowane są także dodatkowe rozwiązania zabezpieczające
zasoby komputerowe:
̶ zapory sieciowe (firewall) działające w oparciu o odpowiednie
oprogramowanie filtrujące i kontrolujące aktywność sieciową. Daje to
możliwość ochrony przed standardowymi atakami z zewnątrz;
̶ oprogramowania antywirusowe służące do zabezpieczenia systemu
komputerowego przed szkodliwym oprogramowaniem;
̶ oprogramowanie antyszpiegowskie i antyreklamowe służące do wykrywania
i usuwania programów typu spyware czy Adare;
̶ oprogramowanie antyspamowe służące do ograniczenia liczby
otrzymywanych przez użytkownika niechcianych informacji handlowych. 43
Drugą metodę przeciwdziałania cyberprzestępczości stanowi promowanie
bezpiecznego użytkowania najnowszej generacji technologii, oparte w głównej
mierze na rozwoju samopomocy, a także podejmowaniu zachowań publicznoprywatnych, służących zwiększaniu świadomości użytkowników o szkodliwościach
i kosztach powodowanych przez cyberprzestępczość. Dość aktywnie działają w tym
obszarze organizacje pozarządowe.44
Trzecia metoda skoncentrowana jest na rozwijaniu i ulepszaniu współpracy
pomiędzy organami ścigania, sektorem prywatnym i odbiorcami końcowymi.
Obejmuje to między innymi wsparcie operacyjne pomiędzy krajowymi
i międzynarodowymi organami ścigania, podejmowanie działań we współpracy
z innymi państwami w celu przeciwdziałania skoordynowanym cyberatakom,
przepływ informacji na temat technicznych metod zwalczania cyberprzestępczości
oraz powoływanie i rozwijanie charakterystycznych biur meldunkowych czy też
centrów interwencyjnych, za pomocą których użytkownicy mogą meldować
cyberprzestępstwa.45
Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa telekomunikacyjnego
wymaga rozwoju środków zapobiegania zakłóceniom, które mogą wystąpić w tej
sferze, a także zwiększenia zdolności do ujednolicenia procesów dochodzeniowych
w ramach instytucji posiadających elementy rządowej infrastruktury
telekomunikacyjnej. W tym celu podejmowane muszą być przez odpowiednie służby

Wyróżnia się kilka rodzajów kontroli dostępu. Do najbardziej popularnych zalicza się: a) uznaniową
kontrolę dostępu (DAC – Discretionary Access Control); b) obowiązkową kontrolę dostępu (MAC –
Mandatowy Access Control); c) RBAC – Role– Based Access Control) – mechanizm kontroli dostępu
oparty o role; d) ORCON (ORiginator CONtrolled) – system kontroli dostępu do danych oparty
na pochodzeniu danych. Por. B. Hołtys, J. Pomykała, Cyberprzestępczość, ochrona informacji
i kryptologia, „Prokuratura i prawo” 1/2011, s. 14-16
43
Por. M Siwicki, Monografie prawnicze. Cyberprzestępczość. Warszawa 2013, s. 81-82
44
Między innymi Stowarzyszenie Przeciw Antysemizmowi i Ksenofobii, Por. www.or.icm.edu.pl/or/OR_
wizytówka.html, a także UNESCO, the Global Business Dialogue, the International Network of Experts
on Internet Content, Por. Hate on the Net – Virtual nur sery for In Real Life Crime, www.jugen
dschutz.net/materialien/osce_konferenz_paris.html
45
Pozytywny wkład gorących linii w przeciwdziałania cyberprzestępczości został dostrzeżony m.in.
w zaleceniu 98/560/WE z 24.9.1998 w sprawie rozwoju konkurencyjności europejskiego przemysłu
usług audiowizualnych i informacyjnych poprzez wspieranie ram krajowych mających na celu
osiągnięcie porównywalnego i efektywnego poziomu ochrony nieletnich oraz godności ludzkiej (Dz. Urz.
L 270 z 7.10. 1998 r. s. 48)
42
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państwowe zmagania, stosownie skoordynowane na szczeblu centralnym. 46 Służy
temu Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP.
Przedmiotem tego programu są propozycje działań prawno-organizacyjnych,
technicznych i edukacyjnych. Ich celem jest zwiększenie możliwości zapobiegania
oraz zwalczania cyberterroryzmu, a także i innych pochodzących z publicznych sieci
teleinformatycznych zagrożeń dla państwa. Strategicznym celem tego programu jest
zagwarantowanie ciągłego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa.
Wdrażany przez polski rząd Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP
predysponuje koordynacje działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania
zagrożeń ze strony cyberprzestrzeni, pozwalających na szybkie i skuteczne
reagowanie na ataki skierowane przeciwko systemom, sieciom teleinformatycznym
i oferowanym przez nie usługom. Z uwagi na wzrost niebezpieczeństw ze strony
sieci publicznych, od których zupełne odseparowanie jest niemożliwe, a także fakt
rozproszonej odpowiedzialności za bezpieczeństwo teleinformatyczne, posunięcie
takie wydaje się pożądanym ponad wszystko.
Rosnące wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym
uzasadnia powszechnie dostrzegalne obawy o ochronę porządku prawnego
w sieciach i systemach teleinformatycznych. Konieczność zmierzenia się
z problematyką ochrony teleinformatycznej infrastruktury istotnej dla
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli stała się jednym z głównych zadań
stawianych przed szefami administracji rządowej i samorządowej. Nie oznacza to,
iż dotychczas niepostrzegana była potrzeba ochrony obiektów ważnych dla
bezpieczeństwa i obronności państwa. Oczywiste pozostaje przy tym, iż przepisy
prawne nie mogą pozostawać obojętne wobec zachodzących przemian
technologicznych, jednak punkt ciężkości w zakresie zwalczania przejawów tej
przestępczości znajduje się w rzeczy samej na przedpolu prawa karnego. Wszystkie
te działania wymagają jednak aktywnego wsparcia ze strony państwa i to zarówno
ze strony finansowej, jak i instytucjonalnej. Dopełnieniem wskazanych powyżej
metod zapobiegania cyberprzestępczości powinna być współpraca pomiędzy
państwem, sektorem prywatnym i użytkownikami końcowymi.
Streszczenie
Od dłuższego czasu znaczącą wagę przywiązuje się do infrastruktury
krytycznej oraz jej zabezpieczenia. Za podstawowy dokument, służący jej ochronie
w Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się Ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Niestety
marginalizuje się przy tym znaczenie innych aktów prawnych, których rola jest
równie bardzo istotna. Przepisy w nich rozproszone kompleksowo regulują
zagadnienia ochrony i eksploatacji tego, co ustawa o zarządzaniu kryzysowym
uznała za infrastrukturę krytyczną. Pojęcie infrastruktura krytyczna opisuje obiekty
fizyczne, systemy zaopatrzenia, technologie informacyjne i sieci informatyczne,
które w wyniku zniszczenia, zakłócenia, uszkodzenia stają się niedostępne przez
dłuży okres, przez co mogą znacząco uderzać w społeczne lub ekonomiczne
warunki społeczeństwa lub wpływać na możliwości zapewnienia obrony
i bezpieczeństwa narodowego. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy
zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności, sieci
teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia w żywność, zaopatrzenia w wodę,
46

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2014
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ochronę zdrowia, transportowe, ratownicze, zapewniające ciągłość działania
administracji publicznej, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania
substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji
niebezpiecznych. W publikacji autorka przedstawia zagrożenia obiektów
infrastruktury krytycznej związane z cyberprzestępczością. Samo pojęcie
cyberprzestępczość budzi znaczące wątpliwości natury terminologicznej.
Zdefiniowanie tego zjawiska niosło za sobą wiele trudności. W publikacji
zaprezentowane zostały podstawowe rodzaje zamachów teleinformatycznych,
przykłady zaistniałych cyberataków wraz ze sposobami zapobiegania im. Na
zakończenie autorka wyróżniła także cechy prawidłowo chronionego systemu
infrastruktury krytycznej, podstawowe grupy środków służących zapobieganiu
cyberprzestępczości oraz istniejące standardy ochrony infrastruktury krytycznej,
które opisują metody zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego na każdym
możliwym poziomie.
Summary
For a long time a significant importance is attached to critical infrastructure and
its security. The basic document for the protection of critical infrastructure in Polish
Republic is the Act on Crisis Management. Unfortunately, it marginalizes the
importance of other acts, which role is also very important. The provisions contained
in those documents regulate issues of security and exploitation of what the Act
of Crisis Management considered critical infrastructure.
The concept of critical infrastructure describes objects, supply systems,
informtion technology, and networks, chich trough destruction, desturbance,
damage become unavailable for a extended period. It can hit in social or economic
conditions of society, or affect the ability to provide defense and national security.
Critical infastructure includes energy supply systems, energy materials and fuel,
communication, networks, financial services, food supply, water supply, health
security, transport, rescue efforts, ensuring business continuity in public
administration, production, storage and use of chemical substances and radioactive,
including pipelines hazardous substances.
In the publication the author presents risks related to critical infrastructure
against cyber crime. Concept of cybercrime raises significant uncertainties
terminology. Define this phenomenon was carrying behind many difficulties. Author
presents the basic types of attacks ICT, examples of cyber attacks occurred along
with ways to prevent them. In conclusion the author talk about features of well
protected critical infrastructure system, main groups to prevent cyber crime
measures and existing critical infrastructure protection standards that describe
methods to ensure IT security at every possible level.
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WYBRANA PROBLEMATYKA ZWALCZANIA OSZUSTW KREDYTOWYCH
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat bardzo mocno zaczęto akcentować
znaczenie rozpoznawania i zwalczania przestępczości gospodarczej. Temat
pojawia się najczęściej w sytuacjach, gdy dochodzi do różnego rodzaju afer
gospodarczych czy ataków terrorystycznych.
Przestępczość gospodarcza jest zjawiskiem znanym od bardzo dawna i cięgle
przybiera nowe formy. Niesie ona za sobą bardzo poważne zagrożenia dla
funkcjonowania państwa, jego bezpieczeństwa i gospodarki, gdyż ukryta jest
w strukturach instytucji państwowych, jednostkach gospodarczych oraz prywatnych
firmach.
Zmiany tego zjawiska można wiązać z rozwojem gospodarek oraz
powstawaniem nowych technologii, które sprzyjają bądź ułatwiają popełnianie tych
przestępstw, tak jak na przykład powstanie Internetu. Oktawia Górniok uważa,
że pomimo systematycznego rozwoju organizacji działalności gospodarczej
i nowoczesnej technologii, niektóre cechy składające się na to zjawisko pozostają
stałe i warunkują określanie czynów mianem przestępczości gospodarczej. Według
niej, już same zachowania przestępcze, karane w imieniu całej społeczności są
cechami wyróżniającymi przestępczość gospodarczą spośród innych przestępstw
pospolitych.1
Na przestrzeni lat powstało wiele koncepcji, określających definicję przestępstw
gospodarczych. Struktura tych definicji zależała np. od systemu gospodarczego,
w którym była definiowana. Przykładem może tu być Polska i czas przemian po
upadku bloku wschodniego, co spowodowało przejście z gospodarki socjalistycznej,
sterowanej z góry, do gospodarki kapitalistycznej, wolnorynkowej, która kieruje się
zupełnie odmiennymi zasadami obrotu gospodarczego i postrzegania własności. 2
W związku z tym, że ślady tej przestępczości widoczne są w każdej dziedzinie
życia i gospodarowania człowieka, uczeni z różnych dziedzin nauki, m.in. prawa,
polityki, ekonomi, filozofii czy socjologii, tworzyli definicje tego zjawiska pokazując
jednocześnie, że przestępczość gospodarcza jest zjawiskiem o charakterze
interdyscyplinarnym. Niejednolitość czynów, ujawniających się w systemie
gospodarowania nie pozwoliła na stworzenie jednej wyczerpującej definicji
przestępczości gospodarczej. Najbardziej akceptowalną definicję przedstawiła
O. Górniok. Według niej za przestępstwa gospodarcze należy uznać „czyny
zagrażające systemowi gospodarczemu i jego regułom (jako całości lub
poszczególnym instytucjom czy elementom) oraz wyłącznie lub głównie –
ponadindywidualnym interesom gospodarczym społeczeństwa jako całości lub jej
grup”.3 Do tych zachowań zaliczane są również czyny, polegające na naruszeniu
O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie. Warszawa 1994, s. 15
J. Karaźniewicz, Bankowe oszustwo kredytowe, aspekty normatywne, kryminologiczne i politycznokryminalne. Toruń 2005, s. 27
3
Ibidem, s. 26
1
2
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zaufania związanego z pozycją sprawcy lub instytucją, które grożą utratą zaufania
do systemu gospodarczego lub jego instytucji. 4
Trudności w zdefiniowaniu tego rodzaju zjawiska, jak zauważa Justyna
Karaźniewicz, są czasami w praktyce zastępowane poprzez tworzenie katalogów
przestępstw, które według twórców mają charakter gospodarczy. Katalog takich
czynów został stworzony przez Radę Europy i można go znaleźć w zaleceniach
Rady Europy No R.81/12.
Jednym z wielu czynów mających charakter przestępstwa gospodarczego,
które zostały wymienione w powyższym dokumencie, zawarte zostały przestępstwa
określone jako giełdowe i bankowe. 5 Przestępczość w sektorze bankowym ze
względu na specyfikę tego obszaru można uznać za szczególnie niebezpieczną
i mogącą przynieść ogromne straty dla poszczególnych obywateli, jak również dla
całej gospodarki. Wszelkie nie tylko złożone operacje przestępcze dokonywane na
większą skalę mogą mieć negatywny w skutkach wpływ na cały sektor bankowy
i gospodarczy kraju.
Na wzrost zainteresowania tego rodzaju przestępczością ma wpływ szybko
rozwijający się sektor usług bankowych oraz rosnąca rola banków w życiu i rozwoju
społeczeństwa. Gromadzenie pieniędzy, świadczenie różnorakich usług i wszelkie
czynności związane z przepływem środków pieniężnych są pokusą do popełniania
przestępstw. Banki często stają się ofiarami przestępstw lub wykorzystywane są do
ich popełniania, stając się narzędziem w rękach przestępców.
Problematykę przestępczości bankowej można podzielić na dwie podstawowe
grupy, które obejmują czyny o charakterze kryminalnym oraz czyny o charakterze
gospodarczym. Do przestępstw o charakterze kryminalnym możemy zaliczyć
wszelkie przestępstwa, których cechą charakterystyczną jest użycie przemocy, takie
jak napady rozbójnicze i wymuszenia. Natomiast do drugiej grupy, tzw. przestępstw
o charakterze gospodarczym zaliczamy:
 oszustwa;
 wyłudzenia kredytowe;
 pranie brudnych pieniędzy;
 nadużycie zaufania;
 czyny związane z przeprowadzaniem operacji za pomocą sieci
teleinformatycznych tzw. cyberprzestępczość.
Katalog przestępstw sensu gospodarczego związany z problematyką
przestępstw bankowych jest obszerny, ponieważ ma swoje źródło w wielu aktach
prawnych, m.in. takich, jak prawo karne, prawo bankowe, ustawa o rachunkowości,
o obligacjach, o spółkach handlowych i inne. J. Karaźniewicz posiłkując się
zestawieniem dokonanym przez Janusza Bojarskiego odnoszącego się do
prowadzenia działalności bankowej wyszczególniła kilka grup zagrożeń, do których
zaliczamy:
 oszustwa bankowe;
 pranie pieniędzy;
 przestępstwa związane z tworzeniem, funkcjonowaniem i rozwiązaniem
banku jako podmiotu gospodarczego;
 przestępstwa przeciwko bankowi jako wierzycielowi;
4
5

O. Górniok, Przestępczość…, op. cit., s. 58
J. Karaźniewicz, Bankowe…, op. cit., s. 27
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 przestępstwa kierownictwa i personelu bankowego;
 przestępstwa związane z emisją i obrotem papierami wartościowymi. 6
Według niej różnorodność przestępstw związanych z bankami związana jest
m.in. z wkraczaniem banków w coraz nowsze dziedziny życia gospodarczego oraz
tym, że bank stał się jednym z uczestników gry rynkowej.7
Przestępczość związana z funkcjonowaniem banków i świadczeniem przez nie
swoich usług jak widać jest bardzo obszerna i opisanie tu całego zagadnienia nie
jest celem autora. Dlatego też w niniejszej publikacji podjęto próbę przedstawienia
i wskazania problemów związanych z kwalifikowaniem czynów jako oszustw
kredytowych oraz problemów, z jakimi na co dzień spotykają się funkcjonariusze
Policji zajmujący się zwalczaniem tego rodzaju przestępczości.
Przyglądając się systemowi jaki istnieje zauważono, że stworzony mechanizm
prawny nie tylko funkcjonowania banków, ale również skomplikowane procedury
udostępniania materiałów i wykorzystywania ich przez Policję niesie za sobą wiele
trudności. System prawny, różne interesy poszczególnych podmiotów biorących
w tym udział, trudności związane z interpretacją przepisów mają bardzo często
istotny wpływ na powstające ograniczenia i problemy ze zwalczaniem tego rodzaju
przestępczości, a co się z tym wiąże określenie prawdziwej skali tego zjawiska.
Oszustwo kredytowe jest najczęściej popełnianym przestępstwem w sferze
bankowej, co pokazują statystyki publikowane przez Policję. Przykładem jest rok
2014 gdzie stwierdzono 7986 oszustw kredytowych w porównaniu do 210 czynów
przestępstw prania pieniędzy.8 Tak wysoka liczba popełnionych oszustw
kredytowych związana jest m.in. z szeroko zakrojoną działalnością banków w tym
sektorze. Zwiększenie aktywności banków w obszarze udzielania kredytów
uwarunkowane jest zyskami, jakie generują z tej działalności. To pożyczki i kredyty
często stają się gwarantem rozwoju przedsiębiorstw i poprawą na rynku pracy. Mają
one ogromny wpływ na rozkwit sektora gospodarczego w postaci czynionych
inwestycji czy zwiększenia zatrudnienia. Potrzeba rozwoju i poprawy warunków
życia zwiększa zainteresowanie się nimi przez społeczeństwo. Kolejnym
czynnikiem, powodującym wzrost zainteresowania tego rodzaju ofertami jest
konsumpcyjny styl życia człowieka.
Banki, instytucje parabankowe oraz firmy prowadzące działalność w zakresie
udzielania pożyczek wykorzystując te zależności celem pozyskania klienta,
prześcigają się w swoich ofertach maksymalnie obniżając procedury związane
z weryfikacją klienta, co również zwiększa ryzyko wyłudzenia i stania się ofiarą
przestępstwa.
Przestępstwo oszustwa kredytowego zostało unormowane w art. 297 Kodeksu
Karnego zawartym w dziale XXXVI części szczególnej kodeksu o nazwie
„Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”. Przedmiotowy przepis normuje
zachowanie człowieka, polegające na uzyskaniu kredytu, pożyczki bankowej,
gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, który w celu
jego uzyskania przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty,
nierzetelnie pisane oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne
znaczenie dla uzyskania kredytu.9 Przestępstwo to jest przestępstwem celowym
6

Ibidem, s. 34
Ibidem, s. 33
8
www.policja.pl
9
Kodeks Karny. 2003, wyd. III, s. 122
7
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i sprawca dopuszcza się go jedynie wtedy, gdy przedstawione dokumenty przedłożył
w celu uzyskania kredytu dla siebie lub innej osoby. Warunkiem odpowiedzialności
sprawcy, jak wynika z tego zapisu, jest więc cel przedłożenia tych dokumentów.
Paragraf
drugi
przestępstwa
oszustwa
kredytowego
rozszerza
odpowiedzialność karną dla osób, które wbrew ciążącemu na nich obowiązkowi nie
powiadamiają właściwych organów lub instytucji o istniejących okolicznościach,
które mogą mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie udzielonego wsparcia
finansowego,10 a trzeci dopuszcza możliwość niepociągania do odpowiedzialności
karnej sprawcy w przypadku, gdy przed wszczęciem postępowania karnego
sprawca
zapobiegł
wykorzystaniu
kredytu
lub
zaspokoił roszczenia
pokrzywdzonego.11
Przepis art. 297 k.k. zaliczany jest do czynów ogólno przyjętych jako oszustwo,
którego podstawowym typem jest art. 286 k.k. Typowe oszustwo sprowadza się
do zachowania człowieka, polegającego na doprowadzaniu drugiej osoby do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania.12 W tym przypadku podobnie jak w artykule
297 k.k. sprawcy przestępstwa należy wykazać cel jego działania, polegający na
osiągnięciu korzyści majątkowej.
Penalizacja i wprowadzenie oszustwa kredytowego obok oszustwa
klasycznego podyktowane zostało nieskutecznością zwalczania oszustw
gospodarczych przy pomocy klasycznego oszustwa. Jego wprowadzenie miało za
zadanie rozwiązać problemy napotykane przy ściganiu oszustw kredytowych.
Istotnymi trudnościami w tym zakresie była interpretacja przepisu oszustwa, którego
sprawca dopuszczał się przestępstwa tylko w chwili, gdy nastąpił skutek w postaci
niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Przepis ten nie mógł być zastosowany,
gdy sprawca dokonał rozliczenia się z bankiem z zaciągniętego kredytu pomimo, że
taki kredyt uzyskał w wyniku działania oszukańczego. Poprzez wprowadzenie
terminu oszustwa kredytowego uzyskano typ przestępstwa, którego zaistnienie nie
wymaga zaistnienia skutku w postaci osiągnięcia korzyści majątkowych, ale samo
przedłożenie nieprawdziwych dokumentów lub oświadczeń jest już uznawane za
popełnienie przestępstwa i wiąże się z odpowiedzialnością karną sprawcy. 13
J. Karaźniewicz poddała wątpliwość utrzymywania art. 297 k.k. tylko z powodu
występowania przesłanki dotyczącej sytuacji samego przedłożenia fałszywych
dokumentów w celu uzyskania kredytu, do którego uzyskania w rzeczywistości nie
dochodzi. Wątpliwość tę uzasadnia występowaniem w prawie karnym formy
popełnienia przestępstwa, jaką jest usiłowanie. Według art. 13 § 1 k.k. określającego
formę usiłowania, sprawca popełnia również przestępstwo, gdy mając zamiar jego
popełnienia swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego popełniania, które
jednak nie następuje.14 Odnosząc się do usiłowania wyłudzenia pożyczki lub
kredytu, posiłkując się przy tym definicją oszustwa klasycznego oraz formą

10

Ibidem, s. 122
Ibidem, s. 122
12
Ibidem, s. 116
13
P. Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości
przeciwdziałania. Olsztyn 2013, s. 128
14
Ibidem, s. 128
11
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usiłowania można wywnioskować, że wyczerpuje ono znamiona art. 297 k.k., co
potwierdza tę wątpliwość.
Kolejną kwestią poddawaną dyskusji, co do zasadności utrzymywania obok
siebie tych dwóch przestępstw jest zamieszczenie art. 297 k.k. w rozdziale kodeksu
karnego zarezerwowanego dla przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autorów zajmujących się
problematyką przestępczości bankowej oraz własnych obserwacji, przeważająca
większość oszustw kredytowych dotyczy niskich kwot kredytów lub pożyczek.
Sprawcami tych przestępstw, wyłączając tu zorganizowane grupy przestępcze, są
zazwyczaj osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, które uzyskane w ten sposób
pieniądze przeznaczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Należy
zaznaczyć, że sprawcami tych przestępstw są zazwyczaj osoby bezrobotne,
utrzymujące się z rent lub zasiłków oraz słabo wykształcone, o czym świadczy jakość
fałszowanych dokumentów. Dokumenty takie posiadają liczne błędy formalne,
związane np. z wyliczaniem kwoty brutto przy wpisywaniu zarobków, występują
liczne skreślenia lub poprawienia danych, okresy zatrudnienia nie zgadzają się
z czasem powstania działalności gospodarczej, na którą wystawione jest
zaświadczenie. Metody działania przestępców sprowadzają się głównie do
uzyskania sfałszowanego zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, umowy o pracę
lub zeznania podatkowego, które następnie przedkładają w bankach chcąc uzyskać
kredyt lub pożyczkę.15
Praktyka pokazuje, że większość spraw związanych z wyłudzeniem kredytów
zakwalifikowanych zostaje w oparciu o przepisy art. 286 k.k. lub w zbiegu z art. 297
k.k. Posiłkując się przyjętą wyżej definicją przestępczości gospodarczej oraz
przedstawionym sposobem działania sprawcy oszustwa kredytowego i jego
charakterystyką, zgodzić się należy z wnioskami gremium badaczy prawa
wysuwającymi konkluzje o braku zasadności uważania i włączenia art. 297 k.k. do
grupy przestępstw gospodarczych.16
Oprócz rozważań związanych z omówieniem czynów określających zjawisko
oszustwa kredytowego, bardzo ważnym jest również przedstawienie uwarunkowań
związanych z jego zwalczaniem oraz pokazaniem trudności, z jakimi musi się
zmierzyć Policja w przypadku żądania informacji od banków.
Zwalczanie przestępczości bankowej przez Policję odbywa się dwutorowo,
tj. w toku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowośledczych. W niektórych przypadkach dotyczących zwalczania oszustw
kredytowych, na obu tych poziomach występują pewne trudności związane m.in.
z interpretacją przepisów prawa. Policja wykonując czynności dochodzeniowośledcze korzysta z narzędzi, jakie daje Kodeks Postępowania Karnego i w tym
przypadku, jeżeli chodzi o sposób postępowania sytuacja wydaje się być mniej
skomplikowana i bardziej oczywista. Natomiast prowadzenie czynności operacyjnorozpoznawczych nie jest już tak proste i przejrzyste. Najwięcej trudności związanych
jest z uzyskaniem danych dotyczących klientów banków, które z mocy
obowiązującego prawa objęte są tajemnicą bankową. Ustawa z dnia 13 stycznia
2015 r. Prawo bankowe w pewien sposób definiuje pojęcie tajemnicy bankowej,
określając zakres informacji objętych tajemnicą bankową. Regulacja tego
15
16
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zagadnienia zawarta jest w art. 104 ustawy Prawo bankowe, który mówi, że „bank,
osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje
czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje
wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji,
w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność
wykonuje”.17 Katalog czynności bankowych został wymieniony przez ustawodawcę
w art. 5.
Przestrzeganie tajemnicy bankowej stało się jedną z podstawowych
i najczęściej stosowanych zasad w bankowości. Celem jej stosowania jest ochrona
praw i wolności obywatela, jakie nakłada na państwo Konstytucja RP. Bank
wykonując czynności bankowe wobec swoich klientów gromadzi dane dotyczące
kondycji finansowej klientów, ich stanu majątkowego, informacje o ich pobycie czy
preferencjach konsumenckich.18 M. Krzysztofek przedstawiając tajemnicę bankową
powołuje się między innymi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca
1997 r., K. 21/96. Wskazuje, że w opinii Trybunału Konstytucyjnego prawo do
prywatności obejmuje też ochronę tajemnicy danych, dotyczących sytuacji
majątkowej obywatela, a więc odnosi się także do posiadanych przez niego
rachunków bankowych oraz dokonywanych przez niego transakcji.19 Ponadto
uważa, że obowiązek zachowania tajemnicy bankowej powstaje już w chwili
powierzenia informacji bankowi lub innej osobie, która wykonuje czynności na rzecz
banku i nie jest uzależniona od zawarcia umowy. Według niego zwrot „negocjacje”,
jakim się posłużono w art. 104 ust, 1 prawo bankowe należy traktować szeroko, gdyż
wąskie jego ujęcie może spowodować ujawnienie informacji potencjalnego klienta
jeszcze na etapie poprzedzającym negocjacje.20
Kolejnym argumentem przemawiającym za ochroną wszelkich informacji, jakie
posiada bank o kliencie jest według niego użycie przez ustawodawcę określenia
„wszystkie informacje”. Określenie to jak stwierdza, zawiera obszerne i otwarte
katalogi danych, które powinny podlegać ochronie.21
Kamil Frąckowiak odnosząc się do tego zagadnienia posiłkuje się wyrokiem
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 marca 2009 r., który stwierdza m.in., że
tajemnicą bankową objęte są wszystkie informacje, jakie bank otrzyma od klienta.
Nawet te, które służą do przygotowania czynności banków, tj. wniosek kredytowy,
uzasadnienie wraz z załączonymi dokumentami.22
Jak można się domyśleć, niezabezpieczenie takich informacji przed dostępem
innych osób, a co się z tym wiąże poznaniem przez te osoby stanu majątkowego
mogłoby zostać wykorzystane przez przestępców. Zabezpieczenie wypływu
informacji o klientach banku sprawia, że każda osoba będąca klientem banku może
czuć się bezpiecznie i mieć prawnie zagwarantowane, że informacje o niej będą
chronione.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r., (Dz. U. poz. 128)
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Z jednej strony zachowanie tajemnicy bankowej ma istotne znaczenie dla
klienta banku i chroni go przed wszelkimi zagrożeniami, to jednak z drugiej strony
stanowi ona znaczną barierę, a czasem przeszkodę dla służb zajmujących się
zwalczaniem przestępczości gospodarczej.
Problem w interpretacji pojęcia tajemnicy bankowej przysparza wiele trudności,
gdyż w zetknięciu z bankiem każda informacja, nawet taka, która nie jest związana
z wykonywanymi czynnościami banku i nie jest wymieniona w art. 5, staje się
tajemnicą bankową. Przykładem takiego zasłaniania się przez bank tajemnicą
bankową może być sytuacja, w której podmiot lub instytucja wymieniona w art. 105
prawo bankowe, uprawniona do żądania od banku informacji, zwraca się
o udzielenie informacji, czy dana osoba jest klientem banku i otrzymuje odmowę
przekazania takiej informacji.
W ramach rozwiązania tego problemu można przytoczyć rozważania
M. Krzysztofka, który skłonił się do wyrażenia opinii, iż tajemnicą bankową objęte
powinny być wszelkie informacje dotyczące czynności bankowych oraz inne dane
w tym czasie zgromadzone, do których zaliczamy również dane osobowe, jednak
przekazanie informacji, czy dany podmiot jest klientem banku bez wskazania
czynności bankowej nie jest według niego naruszeniem tajemnicy bankowej.
Podziela on jednak pogląd, że udzielenie informacji o czynności banku, dzięki której
jest możliwość identyfikacji klienta, powinna być objęta tajemnicą bankową. 23
Przekazanie Policji danych konfidencjonalnych zostało przewidziane w ustawie
prawo bankowe, a podstawę prawną przekazania takich danych stanowi art. 105 tej
ustawy. Przepis art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. l prawo bankowe mówi, że bank ma
obowiązek udzielenia informacji Policji „gdy jest to konieczne dla skutecznego
zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji”.24 Według tego zapisu Policja ma prawo uzyskać każdą informację
posiadaną przez bank, gdyż nie został w nim określony zakres informacji o jakie
może się ona zwracać do banku. Podstawowym kryterium, a zarazem
i ograniczeniem, jakie musi zostać spełnione do żądania takich danych jest
wystąpienie konieczności dla skutecznego zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa
oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa. Można tu wskazać,
że Policja do realizacji powziętego celu posiada nieograniczony z punktu widzenia
zakresu dostęp do informacji bankowych, ale tylko i wyłącznie takich informacji, które
ten cel pomogą zrealizować.25
Inną podstawą prawną uzyskania przez Policję danych od banku jest art. 106a
prawo bankowe. Przepis ten zobowiązuje bank do zawiadomienia m.in. Policji
w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, gdzie
bank został wykorzystany w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów
mających związek z innym przestępstwami wymienionymi w tym przepisie. Przepis
ten uprawnia również Policję, gdy otrzymała zawiadomienie o przestępstwie,
do żądania uzupełnienia informacji.
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Uprawnienie jakie posiada Policja do żądania od banku informacji
zawierających tajemnicę bankową wynika z art. 20 ustawy o Policji, do którego
odsyła nas już art. 105 prawa bankowego. W art. 20 ust. 3 ustawy o Policji, podobnie
jak w art. 105 ustawy prawo bankowe, pojawiają się warunki do żądania od banku
informacji. Ustawa o Policji oprócz warunku, jakim jest konieczność skutecznego
zapobieżenia przestępstwom, wykrycia i ustalenia sprawców oraz uzyskania
dowodów stawia kolejny warunek, jakim jest katalog przestępstw umyślnych,
ściganych z oskarżenia publicznego, warunkujący możliwość zwracania się o takie
informacje w przypadku wystąpienia przesłanek mówiących o zaistnieniu
wymienionego przestępstwa.26 Katalog tych przestępstw określony został w art. 19
ustawy o Policji. Analizując ten przepis znajdujemy w nim obydwa artykuły, o których
jest tu mowa, tj. art. 286 par. 1 k.k. – oszustwo oraz art. 297 k.k. – oszustwo
kredytowe. Ustawodawca, dopuszczając przepisy zawarte w rozdziale Kodeksu
Karnego zatytułowanym „Przeciwko obrotowi gospodarczemu”, w tym wspomniany
art. 297 k.k., dopuścił możliwość powoływania się na niego w przypadku wystąpienia
do Sądu Okręgowego o zwolnienie z tajemnicy bankowej, jednak pod pewnym
warunkiem. Według niego Policja może żądać takich informacji, ale tylko wtedy, gdy
przestępca dopuścił się czynu zabronionego, powodując szkodę majątkową lub
skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli wysokość szkody lub wartość mienia
przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę
określonego na podstawie odrębnych przepisów. 27 W przypadku oszustw
kredytowych, gdy ich wartość nie przekracza pięćdziesięciokrotnej wysokości
najniższego wynagrodzenia za pracę, a z tego, co przedstawiono wyżej tak właśnie
jest, powołanie się na niego w trakcie projektowania i składania wniosku do
właściwego sądu spowoduje negatywną decyzję w sprawie zwolnienia z tajemnicy
bankowej. W związku z tym art. 297 k.k., stworzony w celu rozwiązania problemów
przy zwalczaniu oszustw kredytowych, po raz kolejny nie spełnia swojego zadania.
Rolę tę znowu przejmuje zastosowanie art. 286 k.k. uwidaczniając tym samym
słabość art. 297 k.k. przy zwalczaniu oszustw kredytowych.
Wracając do art. 20 ustawy o Policji i wynikających z niego ograniczeń
w zwalczaniu przestępczości bankowej, związanych z procesem uzyskiwania
informacji, stanowiących tajemnicę bankową, ważną kwestą jest sam fakt zwracania
się o takie informacje. Według art. 20 ust. 5 informacje, o których tu mowa mogą być
udostępnione tylko na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji albo
komendanta wojewódzkiego policji przez Sąd Okręgowy właściwy ze względu
na siedzibę organu wnioskującego.28 Zapis ten stwarza pewne ograniczenia
na poziomie komend rejonowych i powiatowych, czego skutkiem jest wydłużenie
się procesu decyzyjnego i uzyskanie postanowienia w przedmiocie wyrażenia lub
odmowy udzielenia zgody na zwolnienie z tajemnicy bankowej.
Agnieszka Żygadło zauważa również pewne utrudnienia w prowadzeniu
czynności operacyjno-rozpoznawczych wynikające z art. 20 ust. 10 ustawy o Policji,
który mówi, że Policja ma obowiązek poinformowania podmiotu w terminie 90 dni
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od dnia przekazania informacji i danych o postanowieniu sądu, wyrażającym zgodę
na udostępnienie informacji i danych. Obowiązek ten jest według niej utrudnieniem
w prowadzeniu działań z ukrycia, jednak z drugiej strony jak twierdzi, działanie takie
jest koniecznością, gdyż zostały przekazane informacje dotyczące sfery majątkowej,
która zaliczana jest do prywatności.29 Pewnym rozwiązaniem dla Policji, o którym
dalej pisze, jest wprowadzenie przez ustawodawcę ust. 11, według którego okres
powiadomienia może zostać wydłużony w przypadku, gdy może to zaszkodzić
podjętym czynnościom. Zawieszenie tego terminu na czas oznaczony wymaga
jednak również zgody sądu na wniosek złożony przez Komendanta Głównego Policji
po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego.
Analizując literaturę przedmiotu można zauważyć, że autorzy zajmujący się
tematyką zwalczania przestępczości bankowej w swoich pracach przedstawiają
zazwyczaj proces uzyskiwania danych konfidencjonalnych, koncentrując się na
podstawach prawnych i sposobie zwracania się o takie dane. Bardzo ważne,
zasługujące na przedstawienie i poddanie krótkiej analizie, a często omijane przez
autorów, jest omówienie postępowania funkcjonariuszy z takimi danymi po ich
otrzymaniu z banku.
W ocenie autora niniejszego artykułu sposób postępowania z takimi
dokumentami jest bardzo złożony, co w rzeczywistości wydłuża i komplikuje
prowadzenie czynności wykrywczych. Tryb postępowania z danymi przesłanymi
przez bank określony został w art. 20 ust. 4 ustawy o Policji. Według niego
„Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, oraz informacje związane
z przekazywaniem tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej
w przepisach o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie
policjantom prowadzącym czynności w danej sprawie i ich przełożonym,
uprawnionym do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi przez nich w tej sprawie
czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta zawierające te informacje i dane
udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom, jeżeli następuje to w celu
ścigania karnego”.30 Z teoretycznego punktu widzenia wszystko wydaje się proste,
jednak w praktyce już tak nie jest.
Po zwolnieniu banku z tajemnicy bankowej i zwróceniu się do niego
o przesłanie informacji, bank odsyła je do jednostki Policji, gdzie otrzymujący
je funkcjonariusz zobowiązany jest, jak wynika z treści przedmiotowego przepisu,
zabezpieczyć te informacje, obejmując ochroną przewidzianą w przepisach
o ochronie informacji niejawnych, a więc z praktycznego punktu widzenia powinien
sporządzić odpowiednie dokumenty nadające przekazanym informacjom i danym
klauzulę niejawności. Odnosząc się tu do ustawy o ochronie informacji niejawnych,
dokumentom tym powinna więc zostać nadana klauzula przynajmniej „zastrzeżone”,
gdyż są to informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby mieć szkodliwy
wpływ na naruszenie praw i wolności człowieka.31
W tym miejscu pojawia się pytanie, w jaki sposób informacje te powinny zostać
przesłane do jednostki i czy już bank pierwszy nie powinien objąć ich klauzulą
niejawności, a następnie informacje te przesłać za pośrednictwem kancelarii tajnej.
W praktyce jednak bank wysyła te informacje i dane pocztą jawną, które pokonując
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całą drogę z banku do jednostki Policji, a następnie do właściwego funkcjonariusza,
dopiero po dotarciu do niego w jednostce Policji muszą zostać objęte ochroną.
Po drodze jednak z informacjami tymi mają możliwość zapoznania się inne osoby,
chociażby te, które rejestrują ich wpływ do jednostki.
Kolejnym problemem, jaki powstaje z interpretacji art. 20 ust. 4 ustawy o Policji
jest sposób przekazywania tych informacji i danych do procesu karnego celem
wszczęcia postępowania przygotowawczego. Przy przekazywaniu informacji,
stanowiących tajemnicę bankową i dodatkowo objętych ochroną przewidzianą
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz postępowanie z nimi podczas
dalszego wykorzystania musi być zgodne z procedurami, wynikającymi z ustawy
o ochronie informacji niejawnych. A więc jak wynika z art. 8 ustawy o ochronie
informacji niejawnych, mogą być one udostępniane wyłącznie osobom
uprawnionym, muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich
nieuprawnione ujawnienie zgodnie z przepisami, określającymi wymagania
dotyczące kancelarii tajnych, muszą być chronione odpowiednio do nadanej klauzuli
tajności, z zastosowaniem środków bezpieczeństwa określonych w ustawie
i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 32
Przekazane informacje objęte wcześniej ochroną i nadanie im klauzuli
niejawności ograniczają sposób ich wykorzystania w procesie np. gdy zachodzi
potrzeba powołania biegłych z zakresu badania pisma ręcznego lub zapoznawania
z materiałami strony postępowania.
W ocenie autora publikacji procedura postępowania z materiałami
uzyskiwanymi przez Policję w ramach prowadzenia czynności operacyjnorozpoznawczych stwarza trudności z wykorzystaniem ich w dalszych czynnościach
procesowych oraz wydłuża cały proces skutecznego zapobiegania przestępstwom,
ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, o czym mowa w art.
105 ust. 1 pkt 2 lit. l prawo bankowe oraz art. 20 ust. 3 ustawy o Policji. Jak widać
użyte w obu tych przepisach określenie „skutecznego” musi być rozumiane jako
prowadzenie czynności w sposób efektywny, który nie będzie powodował
wydłużenia całego procesu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania
przestępstw.
Za brakiem zasadności obejmowania danych i informacji, stanowiących
tajemnicę bankową w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych przemawia
również fakt, iż uzyskanie takich samych danych od banku na podstawie art. 106a
ust. 2 oraz 106b prawo bankowe w toku prowadzonego postępowania
przygotowawczego, również po zwolnieniu przez sąd z zachowania tajemnicy
bankowej lub przekazaniu przez bank wraz z zawiadomieniem o popełnieniu
przestępstwa nie nakłada na Prokuraturę obowiązku objęcia tych danych ochroną
przewidzianą w przepisach o ochronie informacji niejawnych i nadania im klauzuli
przynajmniej „zastrzeżone”.
Tym samym utajnienie informacji tylko i wyłącznie dlatego, że zostały one
uzyskane w ramach prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych na
podstawie art. 20 ustawy o Policji jest bezzasadne.

32

Ibidem

143
________________________________________________________________________________

Streszczenie
Oszustwo kredytowe jest najczęściej popełnianym przestępstwem w sferze
działalności bankowej i stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla systemu
bankowego. Problematyka zwalczania przestępczości bankowej jako jeden
z elementów szeroko rozumianej przestępczości gospodarczej nie należy do
najłatwiejszych zadań, z którymi na co dzień mierzy się Policja. Celem tego artykułu
jest ukazanie kwestii związanej z problemami, jakie dotykają funkcjonariuszy Policji
przy prowadzeniu czynności operacyjno-rozpoznawczych ukierunkowanych na
zwalczanie przestępczości oszustw kredytowych. W artykule tym omówiono
przepisy prawa odnoszące się do kwalifikacji prawnej czynów oszustwa
kredytowego oraz definicję i zakres tajemnicy bankowej. Ponadto przedstawiono
problemy, jakie towarzyszą uzyskiwaniu informacji i danych stanowiących tajemnicę
bankową, wynikających z art. 20 ustawy o Policji.
Summary
A credit fraud is considered to be one of the most common financial crimes
committed within the bank sector and is one of the most serious threats to the bank
system. The issue of combating financial crimes, as one of the elements of economic
crimes in their wider sense, does not represent the easiest task the police deals with
on their daily basis. The aim of the article is to present the matter concerning the
problems of the law enforcement officers involved in detecting and identifying
activities oriented on combating loan frauds. The article elaborates on regulations
involving the legal classification of credit fraud cases, as well as the scope of bank
secrecy. Moreover, it presents the difficulties encountered during obtaining the
information and data being the subject of bank secrecy in accordance with the Police
Act, Article 20.
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Zbigniew NADOLNY
Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
NATURALNE I SZTUCZNE POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE NA ZIEMI

1. Naturalne pole elektryczne i magnetyczne na Ziemi
1.1. Wprowadzenie
Od zarania dziejów naturalne pola elektryczne i magnetyczne towarzyszą
człowiekowi i innym organizmom żywym. W toku ewolucji człowiek zdążył je
w wystarczający sposób zaakceptować do tego stopnia, że stały się one nieodzowną
częścią jego naturalnego środowiska. Istnieją dowody na to, że brak naturalnego
pola powoduje dolegliwości porównywalne do tych, jakie są odczuwane na skutek
oddziaływania sztucznego pola elektrycznego i magnetycznego o dużym natężeniu.
Sytuacja taka została zarejestrowana w przypadku kosmonautów przebywających
stosunkowo długi okres poza Ziemią, u których występowały zaburzenia snu,
pobudliwość czy wzrost ciśnienia krwi.1
W skład naturalnego pola elektrycznego i magnetycznego, występującego
na Ziemi, wchodzi między innymi pole statyczne Ziemi, pole impulsowe mające
swe źródło w wyładowaniach atmosferycznych oraz promieniowanie
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości pochodzące ze Słońca i innych ciał
niebieskich.2
Pole statyczne Ziemi dzieli się na pola geoelektryczne i geomagnetyczne. Pola
te chronią Ziemię przed wiatrem słonecznym – strumieniem naładowanych
korpuskuł o bardzo dużej wartości energii, przepuszczając jedynie fale
elektromagnetyczne o długości z zakresu światła widzialnego oraz o długości kilku
centymetrów. Pole statyczne Ziemi nie indukuje w organizmach żywych prądu,
ponieważ, jak nazwa wskazuje, pole to jest stałe (lub prawie stałe), a człowiek
porusza się stosunkowo wolno. Można zatem stwierdzić, że człowiek nie odczuwa
oddziaływania pola statycznego Ziemi, ale jest mu ono prawdopodobnie niezbędne
dla jego prawidłowego rozwoju.3
1.2. Pole geoelektryczne
Na wysokości około 50 km nad powierzchnią Ziemi warstwa atmosfery jest
bardzo przewodząca i traktować ją można jako przewodnik. Warstwa ta wraz
z Ziemią tworzą zatem kulisty kondensator powietrzny o pojemności około 0,1 F
i napięciu około 0,2 MV, w którym zgromadzona jest energia elektryczna. Wartość
1

R. Hauf, Influence of alternating electric field 50 Hz on human beings, Konferencja Biological effect
of electromagnetic fields. Bierutowice 1980
M. Łopucki, Ciśnienie perfuzji i stężenie białka całkowitego w płynie perfuzyjnym w badaniach zrazika
łożyska ludzkiego in vitro w warunkach oddziaływania zmiennego pola magnetycznego,
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oddziaływanie Pól Elektromagnetycznych na Środowisko
Rolnicze”, AGROLASER 2003. Lublin 2003; Ochrona od zakłóceń elektromagnetycznych i przepięć
instalacji elektrycznych, urządzeń elektronicznych i systemów informatycznych, kurs organizowany
przez Zakład Techniki Wysokich Napięć Politechniki Warszawskiej przy współpracy Polskiego Komitetu
Ochrony Odgromowej SEP oraz firmy OBO BETTERMAN Polska
3
H. Markiewicz, Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Warszawa 2002
2
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natężenia pola geoelektrycznego przy powierzchni Ziemi, według różnych źródeł,
mieści się w zakresie od 100 do 150 V/m w warunkach bezburzowej pogody i maleje
wraz ze wzrostem odległości od powierzchni Ziemi. Inaczej sytuacja wygląda
w czasie burzy lub tuż przed nią. Wówczas natężenie pola geoelektrycznego może
osiągnąć wartość nawet 20 kV/m.4
1.3. Pole geomagnetyczne
Źródłem pola geomagnetycznego są prawdopodobnie prądy konwekcyjne
w płynnych warstwach Ziemi, przyczyną których jest ciepło pochodzące z jądra
naszej planety. Natężenie pola geomagnetycznego Ziemi zależy od równoleżnika,
na którym dokonywany jest jego pomiar. Wartość natężenia pola
geomagnetycznego równa jest, według różnych źródeł, 16-40 A/m na równiku oraz
56-70 A/m na obu biegunach. W Polsce natężenie pola geomagnetycznego ma
wartość około 48-50 A/m. Dla uproszczenia przyjmuje się, że natężenie pola
geomagnetycznego Ziemi równe jest na całym jej obszarze około 40 A/m. Składowa
pozioma natężenia pola geomagnetycznego skierowana jest od bieguna
południowego do północnego, natomiast składowa pionowa skierowana jest w dół
do powierzchni ziemi na półkuli północnej oraz w górę od powierzchni ziemi na
półkuli południowej.
Należy jednak dodać, że rozkład natężenia pola geomagnetycznego na
powierzchni Ziemi jest bardzo nierównomierny. Nierównomierność ta jest
niejednokrotnie tak wyraźna, że jej skutkiem są obszary o biegunowości przeciwnej
do biegunowości półkuli, na której obszary te występują.
Warto dodać, że istnieją dowody na cykliczną zamianę biegunów Ziemi. Analiza
skał dowodzi, że na przełomie ostatnich 71 milionów lat pole geomagnetyczne
zmieniało swój kierunek na przeciwny 171 razy (średnio co 415 tysięcy lat). Ostatnia
taka zamiana miała miejsce 780 tysięcy lat temu. Istotną informacją jest fakt, że
zamiana biegunów nie zachodzi nagle. Średnio trwa ona kilka tysięcy lat.
Towarzyszy jej w pierwszej fazie stopniowe osłabianie pola aż do jego zaniku,
a następnie jego wzmacnianie do stanu pierwotnego, lecz o przeciwnej
biegunowości. Jak można się domyślać, okres zamiany biegunów naszej planety
może się okazać bardzo zgubny dla organizmów żywych, ponieważ powierzchnia
Ziemi będzie wówczas bardziej narażona na zabójcze oddziaływanie
promieniowania kosmicznego, a jak wiadomo pole magnetyczne Ziemi chroni jej
powierzchnię przed zgubnym oddziaływaniem promieniowania kosmicznego.
Według bardzo szacunkowych obliczeń stwierdzono, że zachorowalność na
nowotwory skóry wzrośnie w tym czasie dwukrotnie. 5
Pole magnetyczne naszej planety nie jest wyjątkiem w kosmosie. Praktycznie
każde ciało niebieskie naszego układu posiada lub posiadało w przeszłości swoje
pole.
Pole magnetyczne na Merkurym jest około sto razy większe od ziemskiego.
Jego źródłem jest żelazo i nikiel, z którego zbudowane jest wnętrze tej planety.

4

5

A. Sieroń, Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Bielsko-Biała 2002; Zeńczak M., Pola
elektromagnetyczne emitowane przez energetykę zawodową w środowisku człowieka, Konferencja
„Pola Elektromagnetyczne 50 Hz w Środowisku Człowieka”. Poznań 2003
J. Kahn, Elektroterapia, zasady i zastosowanie. Warszawa 2002; F. Mosiński, A. Wira, Ekologiczne
problemy przesyłu i użytkowania energii elektrycznej. Łódź 1999
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W przypadku Wenus, jego pole jest około trzy razy słabsze od tego, jakie
występuje na Ziemi. Jego źródłem nie jest wnętrze planety, lecz oddziaływanie
wiatru słonecznego na jonosferę.
Na Marsie praktycznie w chwili obecnej pole magnetyczne nie istnieje. Tylko
w niektórych obszarach można zarejestrować to pole o szczątkowych wartościach.
Istnieją jednak dowody na to, że pole magnetyczne na Marsie istniało w przeszłości.
Jego zanik był z pewnością przyczyną zaniku atmosfery Marsa i wody na jego
powierzchni. Pole magnetyczne na Marsie zanikło około 4 miliardy lat temu,
praktycznie zaraz po powstaniu tej planety. Przyczyną tego faktu były małe rozmiary
planety, które spowodowały, że jądro planety bardzo szybko wystygło.
Z kolei pole magnetyczne na Jowiszu – największej planety w układzie
słonecznym – jest 14 razy większe od ziemskiego. Oznacza to, że pole to ma
największą wartość w układzie słonecznym wśród jego planet. Wartość tego pola
równa jest H = 336 A/m na równiku i 1120 A/m na biegunach (na biegunach Ziemi
H = 56-70 A/m). Źródłem pola magnetycznego Jowisza jest ciekły wodór znajdujący
się wewnątrz planety, który pod bardzo wielkim ciśnieniem wykazuje właściwości
przewodzące – wodór metaliczny. Pole magnetyczne Jowisza jest tak duże, że na
jego biegunach pojawia się zorza polarna. Co więcej, pole to oddziałuje również na
jego księżyce.
W przypadku Saturna, pole magnetyczne jest około 20 razy mniejsze od pola
na Jowiszu. Jego źródłem, jak na Jowiszu, jest również metaliczny wodór.
Pole magnetyczne na Uranie jest porównywalne z polem ziemskim (około
20 A/m). Wnętrze planety nie jest jednak źródłem tego pola, jak ma to miejsce
w przypadku większości planet układu słonecznego. Uran, jak Neptun, jest planetą
lodową. Dlatego źródłem tego pola są słabe ruchy materii pod powierzchnią lodu.
Z kolei na Neptunie pole jest słabsze od ziemskiego (około 14 A/m). Jego
źródłem, jak na Uranie, są słabe ruchy materii Neptuna (amoniak, metan, woda) pod
powierzchnią lodu.
Źródłem pola magnetycznego o największej jego wartości w naszym układzie
jest Słońce. Jego wartość równa jest około 150.000-300.000 A/m (50 A/m
w Europie). Pole magnetyczne na Słońcu, podobnie jak ziemskie, wykazuje
tendencje do zmiany biegunowości. Różnica polega na tym, że zmiany te na Słońcu
przebiegają co 11 lat, podczas gdy na Ziemi co około 400.000 lat.
1.4. Pole impulsowe
W skład naturalnego pola Ziemi, oprócz pola statycznego (geoelektrycznego
i geomagnetycznego) wchodzi również pole impulsowe. Źródłem tego rodzaju pola
są wyładowania atmosferyczne, których częstość określa się na około 200 w czasie
jednej sekundy. Wyładowania te mogą występować w chmurach, między chmurami
lub między chmurą a powierzchnią ziemi. Źródłem wyładowania atmosferycznego
między chmurą a powierzchnią ziemi jest bardzo duża różnica potencjału
elektrycznego dochodząca do 100 MV. Warto przypomnieć, że w warunkach
bez burzowej pogody różnica ta ma wartość tylko 0,2 MV. Ładunek elektryczny, jaki
przepływa w trakcie pojedynczego wyładowania atmosferycznego, ma zazwyczaj
wartość od 2 do 20 C.
Ładunek elektryczny o tak dużej wartości, przemieszczający się między
powierzchnią ziemi a chmurą w stosunkowo krótkim czasie (kilkadziesiąt milisekund)
jest źródłem impulsowego pola elektrycznego i magnetycznego. Natężenie pola
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elektrycznego, w odległości jednego metra od wyładowania, może osiągnąć wartość
500 kV/m, a magnetycznego 30 kA/m. Z kolei rozpływ ładunku elektrycznego
wyładowania w instalacji odgromowej budynku może być źródłem pola
elektrycznego o natężeniu równym 14 kV/m i magnetycznego o natężeniu
dochodzącym do 4 kA/m.6
Na marginesie warto dodać, że największe wyładowania atmosferyczne
w naszym układzie planetarnym występują na Saturnie. Są one około 10.000 razy
silniejsze. Na tej podstawie można stwierdzić, że i wartości pola impulsowego
są również znacząco większe.
1.5. Promieniowanie elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, źródłem którego
jest głównie Słońce, nie stanowi dziś praktycznie wielkiego zagrożenia dla
organizmów żywych. Wyjątkiem mogą być między innymi poparzenia skóry,
spowodowane zbyt długim oddziaływaniem promieni słonecznych oraz „burze
magnetyczne” wywołane zwiększoną aktywnością Słońca, prowadzące czasami do
zakłóceń w pracy systemu elektroenergetycznego, kończące się niejednokrotnie
black-out’em.
Zbawienne działanie jonosfery sprawia, że na powierzchnię Ziemi przedostaje
się przede wszystkim tylko promieniowanie z zakresu częstotliwości światła
widzialnego oraz szumy radiowe. Jednak w przeszłości jonosfera nie stanowiła tak
skutecznej
bariery
przed
promieniowaniem
słonecznym,
szczególnie
promieniowaniem jonizującym. Z tego też względu pierwsze trzy czwarte okresu
życia na naszej planecie przypada na czas rozwoju organizmów żywych tylko
w morzach i oceanach. Dopiero w okresie, kiedy poziom promieniowania
jonizującego osiągnął odpowiednio niski poziom organizmy te zaczęły wychodzić
na ląd.7
2. Sztuczne pole elektryczne i magnetyczne na Ziemi
2.1. Wprowadzenie
Sztuczne pola elektryczne i magnetyczne są to pola, które w naturalny sposób
nie występują na Ziemi. Najogólniej rzecz ujmując można powiedzieć, że źródłem
sztucznych pól są wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną oraz systemy
jej wytwarzania, magazynowania i przesyłu.
Sztuczne pola można podzielić według różnych kryteriów. Wyróżnia się
sztuczne pola wolnozmienne o częstotliwości 50/60 Hz oraz pola wysokiej
częstotliwości. Innym kryterium, obok częstotliwości pola, może być czas ich
oddziaływania, stąd ich podział na krótkotrwale i długotrwale. Zazwyczaj sztuczne
pola elektryczne i magnetyczne w odbiorze społecznym postrzegane są bardzo
negatywnie, ale warto podkreślić, że wyróżnić można również pola zamierzone
i niezamierzone, co stanowi kolejne kryterium ich podziału.
Ważną informacją jest fakt, że sztuczne pola w niektórych zakresach
częstotliwości przewyższają pola naturalne występujące na Ziemi około 100200
L. Augustyniak, Pole elektromagnetyczne wewnątrz obiektów budowlanych uderzonych przez piorun,
IV Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć IW-98. Poznań-Kiekrz 1998;
T.W. Więckowski T.W, Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Wrocław 2001
7
W. Machczyński, Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej. Poznań 2004
6
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milionów razy. Nie dziwi więc fakt, że w ostatnich latach narodził się termin smog
elektromagnetyczny, zwany również „elektrosmogiem”. Smog ten, w odróżnieniu od
innych, posiada jedną unikalną cechę. Poprzez wyłączenie w jednej chwili
wszystkich źródeł pola elektrycznego i magnetycznego możliwy jest jego
natychmiastowy zanik.8
2.2. Źródła sztucznego pola elektrycznego i magnetycznego
Jak wspomniano wcześniej, źródłem sztucznego pola elektrycznego
i magnetycznego jest każde urządzenie zasilane energią elektryczną i systemy jej
przesyłu. To jednak te ostatnie budzą wśród opinii publicznej najwięcej kontrowersji.
Według wielu źródeł, napowietrzne linie przesyłowe wysokiego napięcia do 400 kV
włącznie, mogą być źródłem pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz, o natężeniu
do 10 kV/m oraz magnetycznego o natężeniu do 40 A/m. Wartości te dotyczą
miejsca pod linią przesyłową na wysokości 1,8 m nad powierzchnią ziemi. W tym
miejscu należy dodać, że wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego
i magnetycznego o częstotliwości 50 Hz, dla ekspozycji środowiskowej
obowiązujące w Polsce od 31 października 2003 roku, wynoszą odpowiednio
10 kV/m oraz 60 A/m. Należy jednocześnie pamiętać o tym, że polskie przepisy
dotyczące wartości dopuszczalnych należą do jednych z najbardziej
rygorystycznych na świecie. Można zatem stwierdzić, że napowietrzne linie
wysokiego napięcia nie są źródłem pola o natężeniu przekraczającym wartości
dopuszczalne.9
Źródłem pola elektrycznego i magnetycznego są wszystkie urządzenia zasilane
energią elektryczną, nie wyłączając urządzeń powszechnego użytku. Urządzenia
te są przeważnie zasilane napięciem sieciowym o wartości 230 V, dlatego też
generowane przez nie pole elektryczne o częstotliwości 50 Hz nie przekracza
zazwyczaj wartości 1 kV/m. Jak wiadomo, natężenie pola elektrycznego maleje
hiperbolicznie wraz z oddalaniem się od źródła pola. Dlatego też źródłem pola
elektrycznego, o stosunkowo dużej wartości natężenia, będą te urządzenia, których
odległość od człowieka jest stosunkowo mała. Należy tu mieć na uwadze na
przykład suszarkę do włosów, która w odległości 10 cm generuje pole elektryczne
o natężeniu 0,8 kV/m. Na tej podstawie można stwierdzić, że urządzenia
powszechnego użytku są źródłem pola elektrycznego o dopuszczalnym, według
polskich przepisów, natężeniu. Nie można tego jednak powiedzieć w aspekcie
natężenia pola magnetycznego. Takie urządzenia, jak kuchenka mikrofalowa,
suszarka do włosów czy mikser są źródłem pola magnetycznego (50 Hz)
o natężeniu kilkukrotnie przekraczającym wartość dopuszczalną. Prym jednak
wiedzie maszynka do golenia, która według różnych źródeł może generować
natężenie nawet o wartości 1280 A/m, co przekracza wartość dopuszczalną
dwudziestokrotnie. Nasuwa się zatem pytanie, dlaczego urządzenia powszechnego

8
9

L. Różański, Pole i fale elektromagnetyczne. Poznań 1997
M. Szuba (red), Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka. Warszawa 2005;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
(Dz. U. Nr 192)
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użytku nie budzą tak wielu kontrowersji, jak ma to miejsce w przypadku
napowietrznych linii wysokiego napięcia. 10
Grupą urządzeń, które są źródłem pola magnetycznego o bardzo dużej wartości
natężenia są między innymi piły, piece i nagrzewarki. Piła z napędem elektrycznym
może być źródłem pola o natężeniu równym 800 A/m. Z kolei piec oporowy może
generować pole o natężeniu 200 A/m, a indukcyjny czy łukowy o natężeniu
4.000 A/m. Nagrzewnica indukcyjna może być źródłem pola o natężeniu 1.800 A/m,
a oporowa nawet o natężeniu 2.800 A/m. Istnieją również urządzenia, generujące
pole magnetyczne o natężeniu liczonym w dziesiątkach kiloamperów na metr.
Należą do nich: zgrzewarka oporowa będąca źródłem pola o natężeniu 16.000 A/m
oraz chwytarka magnetyczna, która wytwarza pole magnetyczne o natężeniu
80.000 A/m.11
Sztuczne pola elektryczne i magnetyczne można podzielić ze względu na okres
ich oddziaływania. Z tego też względu dzieli się je na długotrwałe i krótkotrwałe.
Źródłem tych pierwszych są nadajniki radiowe, transmisja informacji w sieciach
elektroenergetycznych, układy odchylania kineskopów, układy energoelektroniczne
oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne. Z kolei do źródeł sztucznych pół
krótkotrwałych zalicza się mikrowyłączenia, silniki elektryczne, komutację urządzeń
łączeniowych, łączenia wysokonapięciowe oraz wyłączenia prądów indukcyjnych. 12
Podsumowanie
Sztuczne pola elektryczne i magnetyczne z roku na rok budzą coraz więcej
kontrowersji i są elementem wysoce niepożądanym w środowisku człowieka. Należy
jednak podkreślić, że pola te bardzo często są zamierzonym wynikiem działalności
człowieka, bez których trudno było by sobie wyobrazić życie we współczesnym
świecie. Należy tu mieć przede wszystkim na uwadze pole elektromagnetyczne
o wysokiej częstotliwości, dzięki któremu możliwe jest przesyłanie informacji poprzez
systemy cyfrowej telefonii komórkowej, systemy telewizyjne i radiofoniczne, systemy
łączności „rankingowej” (na potrzeby służb publicznych), systemy sieci komunikacji
morskiej czy systemy bezprzewodowej sieci komputerowej.13
Wnioski
Z jednej strony dostrzec dziś można tendencję do ograniczania źródeł
sztucznego pola elektrycznego i magnetycznego, przykładem czego może być
powrót do przewodowych systemów telekomunikacyjnych wykorzystujących
światłowody. Systemy te, poza tym, że odporne są na wpływ zakłóceń
radioelektrycznych, nie są źródłem pola. Z drugiej zaś strony, z roku na rok
10

R. Maruti i in., Electric and magnetic fields around AC transmission lines, IX International Symposium
on High Voltage Engineering ISH’95, Graz Austria 1995; W. Pluta, T.J. Gallagher, Niektóre aspekty
oddziaływania linii prądu stałego na środowisko, II Ogólnopolskie Sympozjum „Inżynieria Wysokich
Napięć IW-94”. Poznań-Kiekrz 1994
11
H. Markiewicz, Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Warszawa 2002; A. Piłatowicz, Oddziaływanie
pól elektromagnetycznych 50 Hz na środowisko, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
„Pola Elektromagnetyczne 50 Hz a Energetyka i Środowisko”. Szczyrk 2000
12
L. Korpinen, J. Isokorpi, T. Keikko, Electric and magnetic fields from electric power systems in living
and work environment, XI International Symposium on High Voltage Engineering, ISH’99. Londyn 1999
13
L. Kiełtyka, Oddziaływanie zmiennych pól magnetycznych o niskiej częstotliwości na materię żywą,
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Pola Elektromagnetyczne 50 Hz a Energetyka
i Środowisko”. Szczyrk 2000
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powiększa się liczba źródeł sztucznego pola elektrycznego i magnetycznego, jak na
przykład telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, radiotelefony, urządzenia
zdalnego sterowania czy roboty kuchenne. Trudno dziś przewidzieć, która z tych
tendencji rozwinie się skuteczniej. Nie ma jednak wątpliwości, że uda się całkowicie
wyeliminować lub choćby ograniczyć źródła sztucznego pola elektrycznego
i magnetycznego. Należy również pamiętać, że od zarania dziejów pole elektryczne
i magnetyczne towarzyszyło człowiekowi w toku jego ewolucji. Dlatego również
trudno powiedzieć, czy pola te są dla nasz szkodliwe. 14
Streszczenie
W artykule szczegółowo przedstawiono analizę naturalnego i sztucznego pola
elektrycznego i magnetycznego, jakie występują na Ziemi. Opisano pola naturalne,
do których zaliczają się pole geoelektryczne, geomagnetyczne, impulsowe
i promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. Przedstawiono
charakterystykę tych pól, a mianowicie wartości ich natężenia i czas oddziaływania.
Omówiono sztuczne pole elektryczne i magnetyczne, podając kryteria podziału tych
pól i główne ich źródła. Opisano sztuczne pola zamierzone i niezamierzone.
W podsumowaniu przedstawiono porównanie zarówno pól naturalnych z polami
sztucznymi, których źródłem jest działalność człowieka.
Summary
The paper detailed presents analysis of natural and artificial electric and
magnetic fields on the Earth. Natural fields, such as geoelectric, geomagnetic, pulse,
and high frequency electromagnetic radiation are described. Characteristics of those
fields was presented, such as values of the field intensity and their period. Artificial
fields, their criteria and sources are shown. Intentional and unintentional fields were
described. As conclusions, comparison between natural and artificial fields was
made.
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Sylwia ZAKRZEWSKA
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
RATOWNICTWO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Wstęp
Fundamentalną rolą każdego państwa jest ochrona obywateli przed
zagrożeniami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Gwarantem tej funkcji
jest m.in. zapis art. 5 ustawy zasadniczej stanowiący, iż „Rzeczpospolita Polska
strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności
i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju”.1 Tym samym zobowiązuje się do zapewnienia
obywatelom ochrony ich życia, zdrowia, a także mienia.
W zdarzeniach dnia codziennego bezpieczeństwo obywateli zapewniają
etatowo utrzymywane służby i straże, m.in. pogotowie ratunkowe, gazowe,
energetyczne, policja, straż pożarna, służba drogowa. Udzielają one szybkiej
i wykwalifikowanej pomocy poszkodowanym, usuwają źródła i skutki zagrożeń,
umożliwiając dalsze funkcjonowanie społeczeństwa i infrastruktury. Doskonale
radzą sobie z jednostkowymi zdarzeniami klasycznymi typu: wypadki
komunikacyjne, awarie sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych,
czy lokalnymi pożarami. Jednakże współczesne realia coraz częściej uświadamiają
nam, że istotne zagrożenie stanowią sytuacje nagłe, niespodziewane, do których
nikt nie jest przygotowany, a państwo nie posiada adekwatnych środków do ich
zwalczania.
W tym celu administracja publiczna powinna tworzyć spójne rozwiązania
systemowe oraz posiadać wyspecjalizowane podmioty i struktury, zapewniające
skuteczne działania ratownicze w przypadku zaistnienia wszelkiego rodzaju
zagrożeń. W obliczu współczesnych niebezpieczeństw, które nieustannie ewoluują,
przeobrażają się i nabierają wielowymiarowego charakteru, zagadnienie to wymaga
szczególnej uwagi z racji konieczności zaangażowania wielu specjalistycznych
służb i środków, a także przejęcia nad nimi spójnej kontroli, koordynacji
prowadzonych przez nie przedsięwzięć oraz ujednolicenia procedur ich
powoływania i wykonywania zadań.
Typologia ratownictwa
Ratownictwo czy wręcz ratowanie jest naturalnym odruchem ludzkim,
zdeterminowanym rozwojem cywilizacyjnym i koniecznością niesienia sobie
wzajemnej pomocy w celu przetrwania. Najprostsze rozumienie tego terminu
sprowadza się do odruchu będącego reakcją na niebezpieczeństwo –
samoratowania czy pomocy innym osobom znajdującym się w sytuacji zagrażającej
ich zdrowiu lub życiu.

1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. nr 78, poz. 483)
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Literatura przedmiotu oraz opracowania leksykalne definiują natomiast
ratownictwo jako: „działalność, której celem jest ratowanie ludzi lub rzeczy
znajdujących się w niebezpieczeństwie, także ludzi i środków zaangażowanych
w taką działalność”.2
Mała encyklopedia wojskowa terminem ratownictwo określa „niesienie pomocy
w nagłych wypadkach, zwłaszcza zagrażających zdrowiu i życiu ludzi; akcje
ratownictwa podejmowane są zarówno w czasie pokoju (wielkie katastrofy, klęski
żywiołowe), jak i wojny”.3
Według autorów Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego
ratownictwo określane mianem ogólnego to „ogół środków i metod ratowania życia
ludzkiego i niesienia pomocy osobom w warunkach zagrożenia, a także służących
ratowaniu lub zabezpieczaniu sprzętu, pomieszczeń i innych dóbr bez wykorzystania
sprzętu ciężkiego”.4
Dokonując pewnego uogólnienia zaprezentowanych definicji należy podkreślić,
iż ratownictwo jest zespołem przedsięwzięć realizowanych na wszystkich
szczeblach administracji państwa w celu ochrony ludzkiego zdrowia, życia i mienia
w zdarzeniach o charakterze nagłym, występujących w czasie pokoju, okresie
kryzysu i wojny.
W Polsce do prowadzenia akcji ratunkowych powołane i przygotowywane są
różnorodne siły i służby ratunkowe. Również ich podporządkowanie organom
zwierzchnim jest różnorodne z racji ich specyfiki działania. Z uwagi na zasięg
prowadzonych działań ratunkowych wyróżnić można ratownictwo:
̶ realizowane poza granicami kraju;
̶ realizowane na terytorium państwa;
̶ realizowane na obszarze województwa;
̶ realizowane na obszarze powiatu;
̶ realizowane na obszarze gminy.
Powyższy podział związany jest z odpowiedzialnością podmiotów decyzyjnych
właściwych w sprawach ochrony ludności i ratownictwa na administrowanym terenie.
Ponadto ujęcie to pozostaje w zgodzie z założeniami zarządzania kryzysowego,
traktującymi o tym, iż działaniami tymi kieruje właściwy terytorialnie organ
zarządzania kryzysowego. I tak jest nim wójt, burmistrz, prezydent miasta, gdy
zagrożenie nie wychodzi poza obszar gminy, starosta – gdy zagrożenie występuje
w granicach powiatu, wojewoda, gdy zagrożenie nie przekracza granic
województwa. Z kolei przyjęcie kategorii ratownictwa z podziałem na ratownictwo
gminne i lokalne, ratownictwo państwowe czy ratownictwo wojewódzkie jest wysoce
niewłaściwe i niemające stosownego uzasadnienia onomastycznego. 5
Ze względu na sposób finansowania wyróżnia się podział ratownictwa na:
a) państwowe – finansowane z budżetu państwa;
b) społeczne – utrzymywane ze środków własnych organizacji pozarządowych;
E. Sobol (red.), Nowy słownik języka polskiego. Warszawa 2000
Mała encyklopedia wojskowa. Warszawa 1971, t. 3
4
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002
5
Zasadne odzwierciedlenie legislacyjne dowodzące słuszności powyższej tezy znajduje prof. Romuald
Kalinowski w postaci zapisów ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.
U. nr 91 poz. 577) oraz ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91 poz. 578),
zgodnie z którymi odpowiednio wojewodzie oraz staroście powierzone zostały obowiązki w zakresie
bezpieczeństwa i obronności, a także zapobiegania zagrożeniom zdrowia, życia i mienia, zagrożeniom
środowiska, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz innym nadzwyczajnym zagrożeniom.
2
3
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c) komercyjne – świadczące działania ratownicze odpłatnie.
Natomiast z uwagi na obszar prowadzonych działań ratowniczych można
dokonać następującej typologii:
a) ratownictwo resortowe – realizuje przedsięwzięcia specjalistyczne z zakresu
ratownictwa medycznego, górniczego, chemicznego, morskiego,
kolejowego, pożarowego, radiacyjnego, lotniczego, powodziowego oraz
innego;
b) ratownictwo społeczne – specjalizuje się w tych dziedzinach ratownictwa,
które z różnych przyczyn zostały pominięte przez siły resortowe, czyli:
ratownictwie górskim, wodnym, jaskiniowym, wysokościowym, drogowym,
powodziowym. Ponadto niektóre organizacje społeczne stworzyły w swych
strukturach grupy ratownictwa specjalistycznego, gotowe do podejmowania
działań w bardzo krótkim czasie i bardzo trudnych warunkach;
c) ratownictwo komercyjne – świadczące swoje usługi m.in. z zakresu
ratownictwa chemicznego, ratowania mienia na morzu czy pomocy
drogowej.6
Zaprezentowana typologia nie wyczerpuje w całości rodzajów i kategorii
ratownictwa wymienianych w literaturze przedmiotu. Sygnalizuje jedynie rozległość
i złożoność tego obszaru zagadnieniowego, ukazując zarazem trudność stworzenia
jednolitej i całościowej systematyki ratownictwa z racji wieloaspektowości
występujących zagrożeń.
Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia jest to, iż w Rzeczypospolitej
Polskiej można wyróżnić Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, resortowe systemy
ratownicze, systemy ratownictwa administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
wojskowy system ratowniczy, społeczne systemy ratownicze, system obrony
cywilnej. Każdy z tych systemów obejmuje określone rodzaje ratownictwa.
W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym wyróżnia się: ratownictwo
pożarowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne medyczne oraz ratownictwo
radiacyjne, wysokościowe, morskie i portowe. Resortowe systemy ratownicze
obejmują m.in.: ratownictwo górnicze, kolejowe, morskie, medyczne, przemysłowe
i radiacyjne. Systemy ratownicze administracji rządowej i samorządowej obejmują
ratownictwo komunalne, powodziowe i medyczne. Wojskowy system ratowniczy
tworzą: ratownictwo ogólne, ratownictwo specjalistyczne, ratownictwo pożarowe,
ratownictwo z zakresu obrony cywilnej. Społeczny system ratowniczy obejmuje:
ratownictwo górskie, jaskiniowe, ratownictwo medyczne i wodne. Z kolei obrona
cywilna realizuje ratownictwo ogólne i specjalistyczne.7
System zarządzania kryzysowego
Powyższe rozważania skłaniają natomiast do rozpatrywania ratownictwa
w kategoriach systemowych, jako komponentu wieloelementowego systemu,
funkcjonującego w dynamicznym środowisku przenikających się i ewoluujących
zagrożeń oraz ryzyka decyzyjnego. Mowa tutaj o systemie zarządzania
kryzysowego, którego zasadniczą rolą jest zapewnienie obywatelom
bezpieczeństwa poprzez zapobieganie powstawaniu wszelkiego typu niebezpieczeństwom, a w przypadku ich zmaterializowania się – ograniczania ich zasięgu,
6
7

A. Skrabacz, Ratownictwo w III RP. Ogólna charakterystyka. Warszawa 2004, s. 11-14
R. Kalinowski, Ochrona ludności – bezpieczeństwo – nauka i edukacja. Siedlce 2011, s. 45
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usuwania skutków ich wystąpienia i przywracania stanu pierwotnego w jak
najkrótszym czasie, przy pomocy posiadanych sił i środków oraz w ramach
obowiązujących norm prawnych.
Twórca teorii systemów – Ludwig von Bertalanffy mówiąc o systemie ma na
myśli „całość składającą się z części pozostających w stanie interakcji”.8 Dowodzi,
iż współczesne zdarzenia „są zdeterminowane przez systemy społeczno-kulturowe,
przez uprzedzenia, ideologie, grupy nacisku, tendencje społeczne, rozwój i rozkład
różnych cywilizacji, itp.”9
Samo pojęcie system rozumiane jest jako „każdy złożony obiekt wyróżniony
z badanej rzeczywistości, stanowiący całość tworzoną przez zbiór obiektów
elementarnych (elementów) i powiązań (relacji) pomiędzy nimi”.10
Wielka Encyklopedia PWN definiuje system jako „zespół wzajemnie
sprzężonych elementów, spełniający określoną funkcję i traktowany jako
wyodrębniony z otoczenia w określonym celu”. 11
Reasumując przytoczone definicje, należy stwierdzić, iż system jest
wyodrębnionym z pewnej organizacji układem wzajemnie powiązanych elementów,
podmiotów i relacji zachodzących między nimi, powołany w celu realizacji określonej
funkcji, przy wykorzystaniu dostępnych sił i środków oraz wypracowanych metod
działania.
Natomiast system zarządzania kryzysowego definiowany jest przez Krzysztofa
Ficonia jako „prakseologiczny system zbudowany dla potrzeb działań doraźnych
i wyjątkowych, integrujący procesy informacyjno-decyzyjne i przepływy fizycznomateriałowe na bazie przestrzennej infrastruktury technicznej i aktualnej struktury
administracyjnej”.12 Funkcjonuje on na wszystkich szczeblach administracji
publicznej. Tworzą go specjalistyczne podmioty sektora publicznego i prywatnego,
jak również sami obywatele. Jednostki te posiadają różnorodną strukturę
wewnętrzną, realizują swoje zadania we właściwym sobie otoczeniu, a także
stanowią podsystemy mogące funkcjonować jako odrębne formacje. Wymienić
wśród nich należy następujące podmioty:
a) organy administracji państwowej – odpowiedzialne za właściwy przepływ
informacji, dysponowanie zasobami oraz koordynację prowadzonych
działań i jednostki wykonawcze – odpowiednio realizujące zadania;
b) jednostki interwencyjno-ratownicze – wśród których należy wymienić m.in.
Państwową Straż Pożarną, centra powiadamiania ratunkowego, szpitalne
oddziały ratunkowe, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policję, Straż
Graniczną, Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, a także wiele
innych państwowych służb, inspekcji i formacji;
c) organizacje pozarządowe – takie jak Ochotnicze Straże Pożarne, Górskie,
Tatrzańskie i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony
Krzyż;
d) społeczeństwo – w ramach samopomocy i samoewakuacji, a także
świadczeń rzeczowych, pomocy sąsiedzkiej czy finansowej osobom
poszkodowanym;
L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. Warszawa 1984, s. 48
Ibidem, s. 36-37
10
P. Sienkiewicz, Inżynieria systemów. Warszawa 1983, s. 27
11
Wielka Encyklopedia PWN, t. 26. Warszawa 2005, s. 337
12
K. Ficoń, Inżynieria zarządzania kryzysowego. Warszawa 2007, s. 229
8
9
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media – jako środki ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach,
informowania o terenach objętych ewakuacją, metodach zabezpieczeń,
a także przekazywania rzetelnych informacji o zdarzeniach i realizowanych
działaniach.
Ponadto na działanie systemu wpływa również jego otoczenie wewnętrzne
i zewnętrze. Otoczenie wewnętrzne składa się z:
̶ zasobów kadrowych, materiałowych, technicznych, informacyjnych oraz
finansowych;
̶ wewnętrznych regulacji w postaci regulaminów, statutów, zarządzeń,
wytycznych;
̶ procedur działania, zapewniających sprawne wykonywanie zadań;
̶ kultury, jako determinantu podejmowanych działań, będącej zbiorem
wartości oraz idei, wyznaczających sposób i kierunek wykonywanych zadań;
̶ systemu szkoleń, mającego na celu wypracowanie mechanizmów
postępowania oraz podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych i pod
presją czasu, a także sprawności realizowanych zadań;
̶ wiedzy, sprowadzającej się do umiejętności interpretacji informacji, łączenia
nowych faktów z doświadczeniem w procesie rozwiązywania sytuacji
problemowych;
̶ motywacji, będącej zbiorem czynników, nadających energię ludzkiemu
działaniu i ukierunkowującym go.
Elementami składowymi otoczenia zewnętrznego systemu są zaś:
̶ instrumenty zarządzania;
̶ system edukacji i finansowania;
̶ polityka oraz regulacje prawne;
̶ potencjalne zagrożenia, w tym dane dotyczące możliwości ich wystąpienia;
̶ oczekiwania społeczne.
Natomiast cele systemu zarządzania kryzysowego można najogólniej ująć jako:
̶ zapobieganie i likwidowanie źródeł zagrożeń;
̶ natychmiastowe zwalczanie ich skutków;
̶ wyciąganie wniosków i wykorzystywanie ich w procesach planistycznych
i prewencyjnych.13
Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie ratownictwa
sprowadza się do działalności realizowanej głównie przez Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz system
powiadamiania ratunkowego.
e)

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Organizatorem funkcjonującego od 1995 r. Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego (KSRG) jest Państwowa Straż Pożarna. Ideą jego budowy było
skupienie specjalistycznych podmiotów ratowniczych w ramach jednej organizacji
i tym samym zwiększenie efektywności prowadzonych przez nie działań.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej definiuje KSRG jako integralną część
organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania
życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie
13

K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.
Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa 2010, s. 70-72
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pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia
jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje
oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się
współdziałać w akcjach ratowniczych. 14
Zasadniczym celem systemu jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub
środowiska poprzez:
̶ walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi;
̶ ratownictwo techniczne;
̶ ratownictwo chemiczne;
̶ ratownictwo ekologiczne;
̶ ratownictwo medyczne;
̶ współpracę z jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego. 15
Specyfiką systemu jest jego prostota i wieloaspektowość realizowanych zadań,
pozwalające na wykorzystanie szerokiego spektrum działań w obliczu różnorodnych
zagrożeń i warunków. Jego funkcjonowanie opiera się na stanie czuwania
i doraźnego reagowania, a także stanie działań ratowniczych, wprowadzanym
w sytuacjach wystąpienia zagrożeń, w obliczu których środki własne gmin, powiatów
czy województw są niewystarczające.
Organizacja KSRG jest właściwa podziałowi administracyjnemu, a funkcję
koordynacyjną na poszczególnych szczeblach sprawują wójt (burmistrz, prezydent
miasta), starosta, wojewoda, natomiast na szczeblu centralnym dowodzenie
przejmuje Komendant Główny PSP.16
Strukturę systemu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. tworzą:
̶ Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;
̶ 16 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;
̶ 335 komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej;
̶ 500 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej
Straży Pożarnej;
̶ 3993 jednostek ochotniczych straży pożarnych;
̶ 4 zakładowe straże pożarne.
Rolę wspomagającą działanie systemu na zasadzie zawartych porozumień
pełnią następujące służby, inspekcje oraz straże: Policja, Straż Graniczna,
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Państwowa Agencja Atomistyki, Stacje Ratownictwa Górniczego, Morska
Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak również
organizacje pozarządowe: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, PCK,
Polski Związek Alpinizmu.17
Państwowe Ratownictwo Medyczne
System Państwowego Ratownictwa Medycznego powołano w celu
zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego. Tworzą go właściwe organy administracji rządowej, szpitalne oddziały
ratunkowe oraz zespoły ratownictwa medycznego, w tym także lotnicze zespoły
ratownictwa medycznego. Ponadto z systemem współpracują centra urazowe oraz
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, (Dz. U. nr 81, poz. 351)
Ibidem
16
K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. R. Krynojewski, op. cit., s. 74-75
17
www.straz.gov.pl/page/index.php?str=947 (pobrano 23.05.2015 r.)
14
15

159
________________________________________________________________________________

jednostki organizacyjne szpitali, wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, a także służby ustawowo
powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
m.in.: jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej
włączone do KSRG, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego
i wodnego, inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej, jak też społeczne organizacje
ratownicze, zobowiązane do niesienia pomocy w ramach swoich zadań ustawowych
bądź statutowych.
Organami administracji rządowej właściwymi w zakresie wykonywania zadań
systemu są: minister właściwy do spraw zdrowia oraz wojewoda. Minister właściwy
do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad działaniem systemu na szczeblu krajowym,
natomiast wojewoda odpowiedzialny jest za planowanie, organizowanie
i koordynowanie systemu na terenie sobie właściwym.18
Każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia bądź zdrowia
system zobowiązany jest zapewnić:
̶ przyjęcie zgłoszenia wezwania o pomoc przez właściwe służby;
̶ możliwie najszybsze dotarcie na miejsce zdarzenia odpowiednich jednostek
systemu;
̶ udzielenie właściwych czynności ratunkowych poszkodowanemu i w razie
potrzeby niezwłoczne przewiezienie go do najbliższego szpitala
udzielającego świadczeń zdrowotnych w odpowiednim zakresie.19
Ideą działania systemu jest podniesienie sprawności i standardów jego
funkcjonowania oraz jakości świadczonych usług zdrowotnych. Dowodzą temu
przyjęte parametry realizowanych zadań:
̶ w ciągu 2 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia zespół wyjazdowy musi
być uruchomiony;
̶ czas dojazdu karetki do miejsca zdarzenia nie powinien przekraczać 8 minut
w mieście i 15 minut poza miastem;
̶ maksymalny czas transportu poszkodowanego do oddziału ratunkowego nie
może być dłuższy niż 30 min.;
̶ maksymalny czas, w jakim poszkodowany powinien otrzymać
specjalistyczną pomoc wynosi 1 godzinę od zdarzenia.
Zasadniczą strukturę systemu ilustruje tabela 1.

18
19

Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, (Dz. U. nr 191, poz. 1410)
J. Ziarko, J. Walas-Trębacz, Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 1. Zarządzanie kryzysowe
w administracji publicznej. Kraków 2010, s. 211
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Tabela nr 1: Struktura systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Województwo

Zespoły Ratownictwa
Medycznego włączone do
systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne
(dobokaretki)
109,33

Dodatkowe zespoły
ratownictwa
medycznego możliwe
do uruchomienia

Szpitalne
Oddziały
Ratunkowe

Dolnośląskie
Brak danych
11
Kujawsko87
18
10
pomorskie
Lubelskie
88
17
16
Lubuskie
51
16
8
Łódzkie
97,75
25
17
Małopolskie
116,79
29,5
20
Mazowieckie
178,25
35
29
Opolskie
53
17
6
Podkarpackie
84,5
24
13
Podlaskie
54
Brak danych
9
Pomorskie
82,81
30
12
Śląskie
154
46
9
Świętokrzyskie
44
17
9
Warmińsko73,66
21
11
mazurskie
Wielkopolskie
116
27
23
Zachodnio79 + 4
23
8
pomorskie
RAZEM
1390,09
–
211
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wojewódzkich Planów Działania Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne

Uzupełnienie zaprezentowanego powyżej stanu stanowi flota 25 śmigłowców
ratowniczych zlokalizowanych w 17 bazach stałych oraz jednej sezonowej w rejonie
Koszalina. Jedynie bazy w Warszawie i Krakowie pełnią dyżur całodobowy,
pozostałe funkcjonują w czasie dnia, zwykle od wschodu do zachodu słońca.
Dodatkowo całodobową gotowość zapewnia lotniczy zespół transportu sanitarnego,
zlokalizowany na warszawskim Okęciu.20
System powiadamiania ratunkowego
Dopełnieniem działalności realizowanej przez Krajowy System RatowniczoGaśniczy i Państwowe Ratownictwo Medyczne jest funkcjonowanie systemu
powiadamiania ratunkowego. Tworzą go centra powiadamiania ratunkowego,
stanowiące jednolity system obsługi zgłoszeń alarmowych z numerów 112, 997, 998
oraz 999, pozwalający na zaangażowanie właściwych zasobów ratowniczych.
Ponadto w ramach systemu mogą być obsługiwane numery alarmowe podmiotów,
realizujących zadania z zakresu ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa, porządku
publicznego, mienia i środowiska, w tym numery 991, 992, 993, 994 i 986. 21
20

www.mz.gov.pl/system–ochrony–zdrowia/panstwowe-ratownictwo-medyczne/lotnicze-pogotowie-rat
unkowe (pobrano 24.05.2015 r.)
21
991 – Pogotowie Energetyczne, 992 – Pogotowie Gazowe, 993 – Pogotowie Ciepłownicze,
994 – Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 986 – Straż Miejska
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Tworzenie centrów, a w zależności od potrzeb również ich oddziałów
powierzono wojewodom. Organizuje się je w strukturach urzędu wojewódzkiego
bądź na mocy porozumienia zawartego ze starostą, prezydentem miasta na
prawach powiatu, służbą, inspekcją lub strażą wchodzącą w skład zespolonej
administracji wojewódzkiej w innym miejscu określonym w porozumieniu.
Zasadniczą ich rolą jest obsługa zgłoszeń alarmowych (odbiór, powiązanie
zgłoszenia z danymi teleadresowymi i lokalizacją geograficzną zdarzenia,
zadysponowanie właściwych służb, w zależności od potrzeb przekazanie zebranych
informacji odpowiednim podmiotom włączonym do systemu, wymiana danych
o zgłoszeniach alarmowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami systemu),
ewidencjonowanie i przechowywanie w systemie przez 3 lata wszelkich danych
dotyczących przyjmowanych zgłoszeń alarmowych, prowadzenie analiz i statystyk
dotyczących funkcjonowania systemu na obszarze sobie właściwym, współpraca
oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego, wymiana informacji
z podmiotami włączonymi do systemu na potrzeby prowadzonych analiz. 22
W chwili obecnej funkcjonuje 17 centrów powiadamiania ratunkowego
obejmujących swoim zasięgiem cały kraj. Województwo mazowieckie posiada dwa
centra zlokalizowane w Warszawie i Radomiu. W pozostałych przypadkach
funkcjonuje po jednym centrum w każdym województwie. 23
Zakończenie
Zaprezentowane powyżej zestawienie sił jakimi dysponuje nasz kraj, pozwala
na sprawne i skuteczne realizowanie działań w sytuacji wystąpienia zagrożeń
o charakterze lokalnym, wypadków komunikacyjnych czy awarii technicznych.
Jednak w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze masowym czy ewentualności
wojny posiadane siły, środki oraz baza lokalowa i możliwości szpitali oraz placówek
leczniczych będą z pewnością niewystarczające zważywszy na fakt, iż ludność
Polski stanowi 38,51 mln24 osób, a kraj dysponuje 1390 dobokaretkami,
25 śmigłowcami i zaledwie 211 szpitalnymi oddziałami ratunkowymi.
Jak słusznie zauważa prof. R. Kalinowski, zasadniczą cechą systemu „powinna
być możliwość sprawnego ratowania życia, zdrowia i mienia oraz środowiska,
niezależnie od wielkości, rodzaju, charakteru zdarzenia oraz czasu jego
wystąpienia”.25 Ponadto nie mniej istotnym elementem jest jego powszechność,
sprowadzająca się nie tylko do niesienia pomocy wszystkim osobom jej
potrzebującym, lecz również umożliwienia uczestnictwa w systemie wszystkim
podmiotom wyrażającym gotowość do jego tworzenia. Sprawne i skuteczne
funkcjonowanie systemu powinno obejmować także takie czynności, jak:
rozpoznanie oraz lokalizację źródła zagrożenia, jego likwidację i zapobieganie
rozprzestrzenianiu się, alarmowanie i ewakuację zagrożonej ludności, izolację
zagrożonego terenu, zapewnienie poszkodowanym warunków bytowych,

22

Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, (Dz. U. poz. 1635)
www.mac.gov.pl/aktualnosci/jak–funkcjonuje–system–powiadamiania–ratunkowego
(pobrano
26.05.2015 r.)
24
www.data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL (pobrano 26.05.2015 r.)
25
R. Kalinowski, System ratownictwa i ochrony ludności w Polsce, „Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne”.
Siedlce 2007, nr 15/16, s. 143
23

162
________________________________________________________________________________

utrzymanie porządku podczas prowadzonych akcji ratunkowych, a także
przywracanie funkcjonowania uszkodzonej infrastruktury. 26
Permanentne utrzymywanie wszystkich sił i środków w stanie ciągłej gotowości
jest niewątpliwie przedsięwzięciem dalece kosztownym i bez wątpienia zbędnym
w sytuacjach codziennych. Natomiast w obliczu nagłych i niespodziewanych
zagrożeń sprawne zmobilizowanie wszystkich służb, straży, formacji i jednostek,
a także wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt jest przedsięwzięciem rozciągniętym
w czasie. Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż w tego typu zdarzeniach to właśnie
czas odgrywa strategiczną rolę.
Zasadnym, a zarazem najmniej kosztownym rozwiązaniem w tym aspekcie jest
edukacja i przygotowanie społeczeństwa do podejmowania działań z zakresu
samoobrony. To właśnie ludność cywilna jest najczęściej pierwszym świadkiem
powstających zagrożeń, a tym samym ich ofiarą. Przygotowane obronnie
społeczeństwo, świadome lokalnych zagrożeń, potrafiące likwidować je już u źródła
stanowi ogromny potencjał w ich zapobieganiu i przeciwdziałaniu dalszej eskalacji.
Dodatkowym atrybutem w tym zakresie byłoby utrzymywanie na poziomie
gminnym wyspecjalizowanych służb, realizujących zadania z zakresu kilku
obszarów ratownictwa typowych dla danego rejonu, np. ratownictwa chemicznego,
radiacyjnego, przemysłowego, technicznego i medycznego. Przedsięwzięcie tego
rodzaju pozwoliłoby na zmniejszenie kosztów utrzymania kilku służb, na rzecz
jednej, a ponadto rozwiązałoby kwestie związane z koordynacją prowadzonych
działań, dysponowaniem kilku formacji ratunkowych, a przede wszystkim
usprawniłoby czas reakcji oraz podejmowanych i prowadzonych działań.
Streszczenie
Fundamentalną rolą każdego państwa jest ochrona obywateli przed
zagrożeniami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. W zdarzeniach dnia
codziennego bezpieczeństwo obywateli zapewniają etatowo utrzymywane służby
i straże. Jednakże współczesne realia uświadamiają nam, że istotne zagrożenie
stanowią sytuacje nagłe, niespodziewane, do których nikt nie jest przygotowany,
a państwo nie posiada adekwatnych sił i środków do ich zwalczania. Odpowiedzią
na to wyzwanie jest tworzenie oraz permanentne doskonalenie systemu zarządzania
kryzysowego, skupiającego szereg wyspecjalizowanych służb, straży i podmiotów
realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianego ratownictwa i ochrony
ludności. Trzon systemu stanowią Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz system powiadamiania ratunkowego.
Obecnym wyzwaniem jest stworzenie warunków zapewniających systemowi
sprawne realizowanie działalności niezależnie od wielkości, rodzaju, czasu oraz
charakteru zdarzenia.
Summary
The fundamental role of every country is to protect its citizens against exterior
and interior threats. In every day situations, the safety of citizens is secured
by rescue services maintained full time. Nevertheless, the contemporary reality
proves that the significant threat constitutes emergencies, unexpected situations,
which noone can be prepared to and the state does not possess adequate powers
26

Ibidem, s. 145
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and means to fight them. The answer to this challenge is creating and permanently
perfectioning the crisis management system, concentrating a number of specialized
services, guards and subjects undertaking the problems of life saving and protection
of population in a broad sense. The stem of the system are National Emergency and
Fire System, Emergency Medical Services and public–safety answering point. The
current challenge is to create the conditions providing efficient implementation of the
system’s activity regardless of the size, type, timing or the character of the incident.
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Katarzyna GÓRECKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Katedra nauk o polityce
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI PRZEZ ADMINISTRACJĘ
RZĄDOWĄ NA SZCZEBLU WOJEWÓDZTWA W PRZECIWDZIAŁANIU
ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA (CZĘŚĆ I)
Wstęp
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych naturalnych potrzeb
ludzkich. Zasadniczym elementem przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom
jest budowanie wiedzy o mechanizmach tych procesów. Jest to zadanie, w którym
muszą być połączone dziedziny wiedzy o człowieku, ekonomicznej, demograficznej,
planistycznej, wiedzy przestrzennej, o zarządzaniu i inne.
Nieuchronność zagrożeń rodzi potrzebę organizowania zabezpieczających
przedsięwzięć, pozwalających na ich wczesne wykrywanie, a następnie
przezwyciężanie.
Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa jest ściśle związane z realizacją
polityki bezpieczeństwa państwa i należy do podstawowych zadań wszystkich
organów władzy, w tym i administracji rządowej. Administracja rządowa posiada
adekwatnie do każdej sytuacji rozwiązania systemowe: odpowiednie prawo oraz
struktury i narzędzia, pozwalające na prawidłowe zarządzanie zasobami
finansowymi w sytuacji zagrożenia. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa
publicznego wymaga racjonalnego gospodarowania i podejmowania decyzji, przy
danych nakładach i środkach. Oznacza to konieczność określenia i zaplanowania
stanu zasobów potrzebnych w procesie zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa.
Zapewnieniem bezpieczeństwa zajmują się organy władzy administracji
rządowej wraz z obsługującymi te organy urzędami i strukturami pomocniczymi oraz
niezbędną infrastrukturą. Organy administracji rządowej, będące elementem
kierowania bezpieczeństwem, mają za zadanie zapobiegać zagrożeniom,
przygotować do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,
reagować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwać ich skutki oraz
odtwarzać zasoby i infrastrukturę krytyczną. 1
Na nich ciąży obowiązek opracowywania programów strategicznych walki
z zagrożeniami, zabezpieczenia potrzeb bytowych ludności i odpowiednie
utrzymanie sił i sprzętu do celów ratowniczych, profilaktycznych oraz likwidowania
skutków katastrof.
W szczególności administracją rządową na szczeblu województwa,
odpowiedzialną za przeciwdziałanie zagrożeniom, którą tworzą regionalne organy
władzy państwowej jest wojewoda i urząd wojewódzki. Wojewoda dysponuje
aparatem wykonawczym w postaci Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki jest
aparatem pomocniczym wojewody, złożonym ze zintegrowanych wydziałów pod
kierownictwem dyrektora generalnego.2

1
2

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U. z 2009 r., nr 131, poz. 1076), art. 2
J. Hausner (red.), Administracja publiczna. Warszawa 2005, s. 197
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Urząd wojewódzki realizuje zadania wynikające z kompetencji Wojewody, który
jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jednym z naczelnych zadań
przypisanych wojewodzie jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli
i porządek publiczny. Z obowiązku tego wynika, że wojewoda bezpośrednio
odpowiada za przygotowanie administracji publicznej do przeciwdziałania wszelkim
patologiom i zagrożeniom. Dla usprawnienia realizacji zadań z zakresu
przeciwdziałania zagrożeniom, wojewodę w Urzędzie Wojewódzkim wspiera
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie procesu zarządzania zasobami
finansowymi przez administrację rządową w przeciwdziałaniu zagrożeniom
bezpieczeństwa, gdyż rzadkość zasobów finansowych jest bezpośrednią przyczyną,
dla której wszystkie podmioty muszą zachowywać się racjonalnie, aby w możliwie
najwyższym stopniu realizować swoje cele.
Zarządzanie zasobami finansowymi
Według R. Griffin, zarządzanie to ustawiczny proces tworzenia reguł ładu
w danym układzie w postaci norm, planów, instrukcji i innych dokumentów oraz
zestaw działań obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie,
przewodzenie (tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby
organizacji (ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych) i wykonywanych
z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. 3
Zarządzanie – zespół działań lub procesów, mających na celu koordynację
i integrację użytkowania zasobów dla osiągnięcia celu organizacyjnego przez ludzi
przy użyciu techniki i informacji w zorganizowanych strukturach. 4
Słownik ekonomiczny wyjaśnia zarządzanie jako koordynowanie pracy
zespołów ludzkich i środków dla osiągnięcia, w sposób jak najbardziej efektywny,
przyjętych celów. Jest to pojęcie szersze od kierowania.5 Zarządzanie jest systemem
działań regulujących sposób i zasady funkcjonowania określonej organizacji zgodnie
z wytyczonymi celami.
Zarządzanie to proces planowania, organizowania, przewodzenia
i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywanie wszelkich
dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia celu. 6 Planując sposób osiągnięcia
celów, uwzględniamy możliwość wystąpienia potencjalnych zagrożeń, czyli
przeszkód, które mogą uniemożliwić realizowanie zamierzeń lub wydłużyć czas ich
realizacji.
Finanse określają proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych, 7 czyli
łączą się nierozerwalnie z pieniądzem i podlegają, najogólniej rzecz biorąc,
gromadzeniu i podziale środków pieniężnych pomiędzy różnymi sferami działalności
społeczno-gospodarczej. Przepływy pieniężne występują w różnej postaci:
gotówkowej, bezgotówkowej, lokat bankowych, należności, zobowiązań, itp. Przez
finanse najczęściej rozumie się zasoby pieniężne, operacje tymi zasobami oraz
normy prawne regulujące nimi.8
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 2002. s. 38
W. Łepkowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002, s. 165
5
A. Komosa, Szkolny słownik ekonomiczny. Warszawa1993, s. 156
6
J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie. Warszawa 1999. s. 613
7
E. Denek, J. Sobiech, J. Wolniak, Finanse publiczne. Warszawa 2001, s. 24
8
A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, wyd. 8. Warszawa 2007, s. 12
3
4
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W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji zarządzania zasobami
finansami. Według B. Filipiak, zarządzanie zasobami finansowymi obejmuje ogół
czynności związanych z przygotowaniem, faktyczną realizacją, ewidencją, analizą
i kontrolą operacji oraz zjawisk pieniężnych przeprowadzanych w podmiotach
sektora publicznego, jak również czynności odzwierciedlające stosunki i zdarzenia
gospodarcze zachodzące między podmiotami sektora publicznego a otoczeniem.
W tym ujęciu zarządzanie zasobami finansowymi opiera się na elementach procesu
decyzyjnego, dotyczących wszystkich obszarów czynnościowych, obejmujących
zjawiska pieniężne oraz instrumenty służące przygotowaniu, podejmowaniu decyzji
oraz ich realizacji.9
Z. Fedorowicz podkreśliła natomiast, że zarządzanie (gospodarowanie)
zasobami finansowymi obejmuje wszystkie formy działania w dziedzinie zjawisk
pieniężnych. Gospodarka finansowa zawiera bowiem działania związane
z przygotowaniem wszelkiego rodzaju operacji pieniężnych, w tym ich planowanie,
faktyczną realizację oraz analizę przebiegu operacji pieniężnych w przeszłości,
w celu wyciągnięcia wniosków co do dalszych działań w tym obszarze. 10
Zarządzanie zasobami finansowymi sprowadza się do czterech głównych
procesów, widocznych w definicji prezentowanej przez Pawła Motek, który przez
gospodarkę finansową rozumie gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych
oraz finansowanie deficytu i zarządzanie długiem publicznym przez organy
województw, powiatów oraz gmin, na podstawie uchwalonego budżetu.11 Istotę
i główne składowe gospodarki finansowej administracji rządowej przedstawia tabela
numer 1.
Tabela nr 1: Istota i główne składowe gospodarki finansowej administracji rządowej
Wszystkie czynności związane z gromadzeniem i wydatkowaniem
środków publicznych w celu realizacji zadań i funkcji (w tym
planowanie środków publicznych i kontrola ich przebiegu oraz wynik)
Podmioty
Jednostki administracji rządowej gospodarujące środkami
publicznymi
Przedmioty Strumienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
w kontekście planowania, gromadzenia, wydatkowania, a także
kontroli operacji środkami publicznymi oddanymi do dyspozycji
Narzędzia
Narzędzia i techniki budżetowania, narzędzia planistyczne oraz
prognostyczne, narzędzia analizy finansowej, harmonogram
realizacji dochodów i wydatków, metody szacowania ryzyka
finansowego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Brzozowska, M. GorzałczyńskaKoczkodaj, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu
terytorialnego. Warszawa 2013, s. 12

Gospodarka finansowa
administracji rządowej

Czynności

Z powyżej przedstawionych teorii należy przyjąć, że zarządzanie,
gospodarowanie zasobami finansowymi administracji rządowej to świadome
działanie, podejmowane przez uprawnione jednostki decyzyjne, zmierzające do
M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje,
procesy. Warszawa 2006, s. 50
10
Z. Federowicz, Podstawy teorii finansów. Warszawa 1993, s. 10
11
P. Motek, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim. Poznań
2006, s. 19
9

170
________________________________________________________________________________

realizacji przypisanych celów i zadań, przy wykorzystaniu pozostawionych do
dyspozycji zasobów publicznych, w sposób umożliwiający jak najbardziej racjonalne
zagospodarowanie tych zasobów.
Racjonalne gospodarowania zasobami finansowymi
W odniesieniu do rzeczywistości gospodarczej racjonalne gospodarowanie jest
dokonywane poprzez najbardziej korzystny wybór przy podejmowaniu decyzji
w zakresie celów społeczno-gospodarczych oraz środków i metod ich realizacji.
Oznacza to, że aby można było mówić o racjonalnym gospodarowaniu, musi
zaistnieć możliwość ich (celów, środków, metod) wyboru spośród różnych
konkurencyjnych i alternatywnych (a przez to wariantowych) wobec siebie rozwiązań
w oparciu o odpowiednie kryteria wyboru. Racjonalność gospodarowania sprowadza
się więc do: stwierdzenia jakie rozwiązania mogą być brane pod uwagę; porównania
ich ze sobą w oparciu o określone kryteria oraz wybraniu rozwiązania najbardziej
korzystnego (optymalnego).12
Zatem administracja rządowa dokonuje trudnych wyborów związanych
z realizacją przypisanych zadań, w ramach ograniczonych zasobów
i nieograniczonych potrzeb społeczności. Niejednokrotnie znajdują się w sytuacji,
która rodzi potrzebę podjęcia decyzji i w odpowiedni sposób zadziałania.
Przez kategorię racjonalności rozumie się postępowanie oparte na zasadach
poprawnego myślenia i skutecznego działania. W takim znaczeniu rozróżnia się dwa
rodzaje racjonalności działania, a mianowicie racjonalność rzeczową oraz
racjonalność metodologiczną. Pierwsza – racjonalność rzeczowa występuje
wówczas, gdy dobór środków odpowiada prawdziwej, obiektywnie istniejącej
sytuacji, to jest istniejącym rzeczywiście faktom, prawom i stosunkom. Jako taka jest
ona równoznaczna ze skutecznością działania. Natomiast racjonalność
metodologiczna oznacza, ze działanie jest racjonalne z punktu widzenia wiedzy
posiadanej przez działającego, czyli że wnioskowanie logiczne, decydujące
o wyborze środków jest poprawne, w ramach posiadanej wiedzy, pomijając
zagadnienie, czy wiedza ta jest zgodna z obiektywnym stanem rzeczy. 13
Racjonalizacja gospodarowania zasobami finansowymi dotyczy stabilności
poszczególnych dochodów, wydatków i ich struktury. Ze względu na to, że
administrację publiczną cechuje ograniczoność środków finansowych w stosunku do
zakresu przypisanych ustawowo zadań, środki publiczne powinny być wydatkowane
z zastosowaniem zasady racjonalności gospodarczej. 14
O. Lange zasadę racjonalności gospodarowania intepretował dwuwariantowo:
 postępowanie zmierzające do osiągniecia maksymalnego stopnia realizacji
celu z danego nakładu środków stanowi zasadę największej wydajności,
czyli zasadę największego efektu, będącą pierwszym wariantem;
 postepowanie, które umożliwia otrzymanie danego stopnia realizacji celu
przy minimalnym nakładzie środków, czyli zasada najmniejszego nakładu
środków, stanowiąca wariant drugi.15

Z. Stachowiak, Ekonomia. Zarys podstawowych problemów. Warszawa, 1996, s. 157
Z. Stachowiak, 1996, op. cit., s. 154
14
H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gmin. Warszawa 2006, s. 201
15
M. Bochenek, Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej. Warszawa 1999, s. 85
12
13
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Dwa warianty są równoważne, czyli zapewniają taki sam rezultat, natomiast
ich połączenie prowadzi do sprzeczności, logicznej niedorzeczności. Stosowanie
zasady racjonalnego gospodarowania wymaga kwantyfikacji celu i środków.
Należy wskazać, że prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej wymaga
rzetelnego i odpowiedniego podejścia do realizacji zadań publicznych. Wiąże się to
z właściwym ujmowaniem tych zadań w planach finansowych, budżetowych
programach wieloletnich.
W odniesieniu do wydatków, które są przedmiotem badań, celem racjonalizacji
powinien być wzrost efektywności w wydatkach środków. Jednakże ustawa
o finansach publicznych podkreśla konieczność wydatkowania środków pieniężnych
w sposób celowy i oszczędny. 16 W konsekwencji takiego podejścia racjonalnie
prowadzona gospodarka finansowa powinna doprowadzać do obniżenia kosztów
realizowanych zadań poprzez zachowanie właściwej proporcji między wydatkami
bieżącymi a inwestycjami.
Problematykę racjonalności finansowania budżetowego można rozpatrywać na
dwóch płaszczyznach: po pierwsze, na płaszczyźnie właściwego racjonalnego
rozdziału zasobów finansowych, które z natury rzeczy są ograniczone, a po drugie,
na płaszczyźnie racjonalnego użytkowania środków rozdzielonych przez
poszczególne podmioty budżetowe.
Podstawowym obszarem badań nad racjonalnością finansów publicznych jest
system planowania rzeczowego działalności w sferze gospodarki budżetowej
i planowania kosztów tej działalności. Chodzi zwłaszcza o odpowiedź na pytanie,
czy system planowania finansów prowadzi do racjonalnego podziału środków
między różne zastosowania w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym. Ogólnie
można przyjąć, że racjonalny podział zasobów następuje przy założeniu ich
ograniczoności wtedy, gdy plany są adekwatne do potrzeb społeczności w sferze
publicznej.17
Potrzeby społeczne, dobro publiczne
Gospodarowanie zasobami finansowymi powinno służyć maksymalnemu
zaspokojeniu potrzeb społeczności, jak również realizacji inwestycji, które wpłyną
w przyszłości na poziom zaspokojenia potrzeb społecznych. Zaspokojenie
zbiorowych potrzeb mieszkańców staje się powodem wzrostu wydatków
publicznych.
Zróżnicowane potrzeby ludzkie, systemy wartości, sposoby ich zaspakajania są
przedmiotem zainteresowania nie tylko ekonomii, ale także psychologii, socjologii,
filozofii.18 O ile potrzeby ludzkie mają charakter nieograniczony i podatny na zmiany,
o tyle możliwości ich zaspokojenia są ograniczone niewystarczalnością posiadanych
zasobów.
Użyteczność dóbr publicznych jest rozumiana jako możliwość jednoczesnej
konsumpcji dóbr lub usługi przez jedno lub kilku użytkowników, bez uszczerbku dla
innych korzystających i bez możliwości pozbawienia kogokolwiek możliwości udziału
w konsumpcji.19
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn zm.),
art. 44, ust. 3
17
E. Denek, J. Sobiech, J. Wolniak…, op.cit., s. 112
18
S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 1999, s. 21
19
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, t. 1. Warszawa 1994, s. 467-468
16
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Naturalne cechy części potrzeb, takich jak bezpieczeństwo zewnętrzne
i wewnętrzne, administracja państwowa, ochrona sanitarna, itd., wymuszają niejako
zbiorowy sposób ich zaspokojenia. Zadania publiczne, określane przesłankami
społecznymi, wynikają z potrzeb zabezpieczenia społeczeństwu usług zbiorowych –
częściowo lub w całości nieodpłatnych. Charakterystyczną cechą potrzeby
bezpieczeństw jest to, że do momentu zagrożenia – indywidualnego lub zbiorowego
– społeczeństwo nie odczuwa potrzeby ich świadczenia, a nawet uważa wydatki
ponoszone w związku z ich świadczeniem za zbyt duże lub zupełnie niepotrzebne.
Sytuacja zmienia się radykalnie w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek
zagrożenia, zewnętrznego lub wewnętrznego.
Dobra publiczne to tylko te dobra, które z przyczyn naturalnych mogą służyć
całemu społeczeństwu. Ten rodzaj dobra określa się też mianem: „czystego dobra
publicznego”.20 Dobra publiczne, konsumowane przez jedną osobę, mogą być
jednocześnie konsumowane przez innych ludzi.
Czyste dobra publiczne to dobro, o które nie trzeba rywalizować i z używania
którego nie można nikogo wykluczyć. Przykładem takiego dobra jest obrona
narodowa. O obronę nie rywalizuje się: oznacza to, że wszyscy obywatele
mieszkający na bronionym obszarze korzystają z jej dobrodziejstwa, co więcej
z korzystania z obrony narodowej nie można nikogo wykluczyć. 21
Z punktu widzenia finansów, zaspokojenia potrzeb czysto publicznych wiążą
się z ich finansowaniem ze środków publicznych.
Zarządzanie zasobami finansowymi przez administrację rządową na
szczeblu województwa w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa
Zarządzanie zasobami finansowymi administracji rządowej zobowiązane jest
do przestrzegania przepisów prawa krajowego, wśród których zdecydowanie
priorytetowe znaczenie mają m.in.: ustawy ustrojowe, ustawa o finansach
publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy, w tym w szczególności
z rozporządzenia ministra finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek
budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu
postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną. Ważne
znaczenie dla jednostek budżetu państwa ma rozporządzenie ministra finansów
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, które
przedstawia zasady wykonywania budżetu.
Podstawowym aktem prawnym, który wyznacza ramy zarządzania zasobami
finansowymi administracji rządowej, jest ustawa o finansach publicznych,
określająca m.in.:
 zasady i sposoby zapewniania jawności oraz przejrzystości finansów
publicznych;
 formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych;
 zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi oraz zasady
kontroli finansowej i audytu;
 zasady zarządzania długiem oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne,
wprowadzone w razie nadmiernego zadłużenia;

20
21

S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 2001, s. 26
W.F. Samuelson, S.G. Marsk, Ekonomia menedżerska. Warszawa 1998, s. 623
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sposób finansowania deficytu jednostek samorządu terytorialnego i zasady
operacji finansowych;
 zasady projektowania i uchwalania budżetów i zasady opracowywania
projektów uchwalania oraz wykonywania budżetów;
 zasady i tryby gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.
Uzupełnieniem ustawy o finansach publicznych jest ustawa z 17 grudnia
2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U. 2005 nr 14 poz. 114 późn. zm.). Określa ona katalog naruszeń zasad
odpowiedzialności, postępowanie związane z naruszeniem dyscypliny oraz kary za
naruszenia.
Gospodarowanie zasobami finansowymi obejmuje ciąg określonych działań lub
realizowanych czynności, będących kolejnymi etapami osiągania zdefiniowanego
celu, który jest wyrażony w ujęciu finansowym lub wiąże się z wydatkowaniem
publicznych środków finansowych, czy też realizowaniem dochodów publicznych.22
Obszar zarządzania zasobami finansowymi powoduje powstanie szeregu
zadań i czynności. Główne zadania, w procesie zarządzania zasobami finansowymi,
powinny obejmować:
 organizację i nadzorowanie obiegu informacji wewnętrznej, ułatwiającej
kontrolę przebiegu gospodarowania zasobami finansowymi;
 prowadzenie monitoringu płynności finansowej, który by sygnalizował
o potencjalnych zagrożeniach i nieprawidłowościach;
 przedkładanie organowi właściwemu sprawozdań o kształtowaniu się
sytuacji finansowej;
 zapewnienie zrównoważenia budżetu bieżącego w momencie uchwalenia
budżetu i na koniec roku budżetowego;
 podejmowanie decyzji związanych z prawidłowym przebiegiem procesu
gospodarowania finansami;
 utrzymanie kontaktów z jednostkami zewnętrznymi, partnerskimi,
organizacjami i instytucjami, w związku z realizacją operacji finansowych;
 opracowywanie działań zmierzających do zapewnienia dopływu
niezbędnych zasobów finansowych;
 analizę i podejmowanie działań mających na celu zachowanie zdolności do
bieżącej regulacji zobowiązań;
 planowanie i ocenę efektywności inwestycji;
 opracowywanie strategii finansowania realizacji zadań własnych;
 koordynowanie i kontrolę gospodarki finansowej;
 analizę gospodarki finansowej.
Zakres zarządzania zasobami finansowymi administracji rządowej będzie
rozpatrywany z punktu widzenia wydatków administracji publicznej, odpowiedzialnej
za przeciwdziałanie zagrożeniom na terenie województwa.
Sens wydatków administracji publicznych polega na tym, że w ich wyniku
następuje wykorzystanie części produktu krajowego brutto na cele związane
z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb społecznych oraz na cele wyznaczone
w gospodarce państwa. Wydatki odzwierciedlają realizację funkcji, celów i zadań
22

B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa 2011.
Warszawa, s. 37
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władz publicznych, wynikających z przepisów prawa i programów politycznych oraz
planów finansowych sektora finansów publicznych. 23
Dobra publiczne są dostarczane społeczeństwu w wyniku wydatków
publicznych. Można zatem określić, że pod pojęciem wydatków publicznych należy
rozumieć środki pieniężne wydatkowane z budżetu podmiotów publicznych, w celu
realizacji przypisanych im zadań publicznych. 24 Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach
publicznych:25
1) Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach
ustalonych w:
a) ustawie budżetowej;
b) uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;
c) planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.
2) Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie
z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.
3) Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
- optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów;
b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań.
Wysokość wydatków wynika z ustawy budżetowej i podjętych zobowiązań
ujętych w ramy prawne.
Finansowanie wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom na
terenie województwa odbywa się w ramach budżetu państwa, w częściach, którymi
dysponuje wojewoda.26
Środki budżetu państwa dysponenta części budżetowych, czyli wojewody,
przekazywane są na podstawie rocznego harmonogramu realizacji wydatków. 27
Wojewoda, z otrzymanych środków, realizuje wydatki objęte planem finansowym
oraz przekazuje środki podległym mu dysponentom drugiego i trzeciego stopnia. 28
Dysponenci trzeciego stopnia przeznaczają otrzymane środki budżetu państwa
na realizację wydatków objętych ich planem finansowym bez prawa ich dalszego
przekazywania, chyba że przekazują dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust.
2 ustawy o finansach publicznych.
Część budżetu dysponenta trzeciego stopnia klasyfikowana jest według:
 działów i rozdziałów, określonych rodzajów działalności;
 paragrafów, określających rodzaj dochodu lub przychodu, wydatku lub
rozchodu.29

23

C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe. Warszawa 2001, s. 185
S. Kańduła, I. Kijek, Wybrane zagadnienia finansów publicznych. Poznań 2008, s. 50
25
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1241, z późn.
zm.), art. 44
26
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., op. cit., art. 26
27
Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., op. cit., art. 147
28
Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
wykonywania budżetu państwa, (Dz. U. z 2010 r., nr 250, poz. 1680) § 7.2
29
Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 39
24
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Działy klasyfikacji odpowiadają sferom aktywności państwa, związanym
z realizacją jego podstawowych funkcji. Świadczą o tym nazwy takich działów, jak:
administracja publiczna, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne czy ochrona
zdrowia.30 Działy klasyfikacji budżetowej są podzielone na rozdziały. Precyzują one
rodzaj zadania budżetowego, które jest finansowane ze środków publicznych.
Najbardziej szczegółową podziałką klasyfikacyjną są paragrafy. Klasyfikacja
paragrafowa, ze względu na znaczny stopień szczegółowości, nie ma zastosowania
w ustawie o budżetowej. Klasyfikacja paragrafów wydatkowych jest bardziej
rozbudowana niż klasyfikacja dochodów. Klasyfikację paragrafów wydatków
i środków (z objaśnieniami) zawiera załącznik do rozporządzenia w sprawie
klasyfikacji budżetowej. Jest to klasyfikacja czterocyfrowa. Wyboru odpowiedniego
zaklasyfikowania danego wydatku dokonać musi kierownik jednostki sektora
finansów publicznych (główny księgowy jednostki), zgodnie z istniejącym stanem
faktycznym i stosownie do postanowień zawartych umów. Paragrafy wydatków łączy
się w grupy w sposób podany w tabeli numer 2.31
Klasyfikacja budżetowa w systemie finansów publicznych pełni funkcje
informacyjną i kontrolną. Jest ona stosowana na wszystkich etapach procedury
budżetowej, w tym także w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.
Warunkuje realizację zasady jawności budżetu, a tym samym osiągnięcia pożądanej
przejrzystości finansów publicznych.
Tabela nr 2: Paragrafy wydatków według klasyfikacji budżetowej
GRUPY WYDATKÓW
Dotacje i subwencje

GRUPY PARAGRAFÓW
200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do
233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261
do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298,
300 i 301 Komentarz: Zmiana od 1 stycznia
2012 r.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
302 do 305, 307, 311, 321 i 323 do 326
Wydatki bieżące jednostek
401 do 418, 420 do 430, 432 do 470, 472, 474
budżetowych
do 478, 481, 482, 490 i 493 do 498
Wydatki majątkowe
601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do
624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661
do 667 i 680
Obsługa długu publicznego
801, 802, 806 do 809 i 811 do 814
Komentarz: Zmiana od 1 stycznia 2012 r.
Wydatki na realizację programów
Grupa obejmuje wydatki klasyfikowane w
finansowanych z udziałem środków, o
paragrafach, z odpowiednią czwartą cyfrą,
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
stosowana jest dla środków, o których mowa
ustawy, w tym wydatki budżetu
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. odpowiednio:
środków europejskich
„1”, „2”, „5”, „6”, „7” (w zakresie budżetu
środków europejskich), „8”, „9”
Środki własne Unii Europejskiej
851 do 857
Źródło: K. Gąsiorek, Klasyfikacja budżetowa. Warszawa 2012, s. 161

Po ogłoszeniu ustawy budżetowej, minister finansów, w porozumieniu
z dysponentami części budżetu, opracowuje harmonogram realizacji budżetu
30
31

T. Juja, Finanse publiczne. Poznań 2011, s. 63
K. Gąsiorek, Klasyfikacja budżetowa. Warszawa 2012, s. 161
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państwa. Jest to plan operacyjny, na podstawie którego powinno przebiegać
wykonywanie budżetu państwa w poszczególnych miesiącach roku. W trakcie
trwania wykonywania budżetu dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian.
Powstają one na skutek przenoszenia wydatków, blokowania planowanych
wydatków oraz rozdysponowania rezerw budżetowych. Dysponenci części
budżetowych mają prawo dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami
i paragrafami w ramach swojej części działu. Nie dotyczy to wydatków majątkowych.
Blokowanie planowanych wydatków budżetowych oznacza okresowy lub
roczny zakaz dysponowania częścią lub całością planowanych wydatków.
Blokowanie podejmowane jest w przypadku niegospodarności, opóźnień w realizacji
zadań, nadmiaru posiadanych środków lub naruszenia zasad gospodarki
finansowej. Decyzje o blokowaniu środków podejmuje minister finansów lub
dysponent części budżetowych.
Rezerwę budżetową określa się mianem kredytu budżetowego. Jej celem jest
sfinansowanie wydatków budżetowych, których nie udało się przewidzieć,
np. wydatków związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych. W części budżetu
wojewody może być tworzona rezerwa do wysokości 1% planowanych wydatków,
z włączeniem dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.
Tworzenie rezerwy ogólnej w budżecie państwa jest obligatoryjne. Wysokość
nie może być wyższa niż 0,2% wydatków budżetu państwa. Rezerwą tą dysponuje
Rada Ministrów.32
Według ustawy o finansach publicznych 33 wydatki publiczne województwa
mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w ustawie budżetowej
oraz planie finansowym. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są
usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach
o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Sprawozdawczość budżetowa obejmuje usystematyzowany zbiór sprawozdań,
sporządzonych cyklicznie i na jednolitych zasadach. Przy ich sporządzaniu
powinny być przestrzegane następujące zasady: rzetelności, prawdziwości,
zupełności, kompletności, szczególności, prawidłowości, terminowości, jasności
i przejrzystości.34
Sprawozdanie budżetowe dostarcza informacji niezbędnych do zarządzania
finansami oraz umożliwiających analizę i kontrolę budżetu w trakcie jego
wykonywania i po zakończeniu roku budżetowego.
Rodzaj, formy, terminy i zasady sporządzania sprawozdań określa minister
finansów w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
Sprawozdaniami budżetowymi są np.: Rb-27 (roczne sprawozdanie z wykonania
dochodów budżetowych państwa), Rb-28 (roczne sprawozdanie z wykonania planu
wydatków budżetowych). Dysponenci środków budżetu państwa przekazują
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Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., op. cit. art. 44
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C. Kosikowski (red.), Finanse samorządowe, wyd. 2. Warszawa 2006, s. 453
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sprawozdania w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa. Termin
przekazywania sprawozdań, określony dla dysponentów środków budżetu państwa
trzeciego stopnia, ma zastosowanie w przekazywaniu własnych sprawozdań
jednostkowych dysponentów drugiego stopnia i dysponentów części budżetowych.
Analizując zarządzanie zasobami finansowymi administracji rządowej
w polskim ustawodawstwie należy stwierdzić, że w najszerszym wymiarze odnosi
się do niego ustawa o finansach publicznych. Zasady gospodarowania,
w obowiązującej ustawie, zostały określone jako fragment regulacji dotyczących
zasad finansów publicznych.
Niezmiernie ważne jest, dla racjonalnie prowadzonej gospodarki finansowej,
odznaczanie się takimi właściwościami i cechami, które świadczyć będą
o efektywnym realizowaniu wyznaczonych zadań. Celowa i oszczędna,
zachowująca wymogi dyscypliny finansowej, właściwie prowadzona i nadzorowana
gospodarka finansowa daje gwarancję dla dobrze funkcjonującego systemu
realizacji zadań publicznych.
Należy pamiętać, że zachowanie celowości gwarantować będzie ponoszenie
wydatków zgodnie z celami ujętymi w budżecie, a także świadczyć będzie
o prawidłowej strukturze zaciągania zobowiązań finansowych. Przestrzeganie
zasady oszczędności najprawdopodobniej spowoduje poniesienie najmniejszych
nakładów przy zachowaniu należytej jakości i zadowolenia społeczności.
Analizowanie, interpretowanie oraz wyciąganie wniosków z przebiegu
procesów zarządzania, tj. gromadzenie, rozdysponowywanie pomaga dokładniej,
pełniej i rzetelniej zarządzać finansami w przyszłości. Przestrzeganie zasad
gospodarki finansowej ma charakter obligatoryjny. Stwierdzić jednak trzeba, że
respektowanie omawianych zasad powinno leżeć w interesie decydentów, gdyż
świadczyć to będzie o ich sumienności, uczciwości oraz wiarygodności.
Odpowiednie zorganizowanie finansów publicznych i prawidłowe zarządzanie
nimi jest trudne. Zależy od wielu czynników, na które nie zawsze można mieć wpływ.
Zarządzanie zasobami finansowymi należy do władzy publicznej, to od niej
społeczeństwo oczekuje materialnych i niematerialnych efektów działania finansów
publicznych, a więc także tego, aby były one sprawne i bezpieczne oraz
w odpowiednim czasie naprawiane albo reformowane. 35
Streszczenie
Zarządzanie zasobami finansowymi przez administrację rządową to świadome
działanie, podejmowane przez uprawnione organy decyzyjne, zmierzające
do realizacji przypisanych celów i zadań, przy wykorzystaniu pozostawionych do
dyspozycji zasobów, w sposób umożliwiający jak najbardziej racjonalne ich
wykorzystanie.
Administracja rządowa w codziennej swojej działalności dokonuje trudnych
wyborów związanych z realizacją przypisanych zadań, w ramach ograniczonych
zasobów i nieograniczonych potrzeb. Ograniczoność środków finansowych
w stosunku do zakresu przypisanych ustawowo zadań, wymaga od administracji
rządowej wydatkowania ich w sposób celowy i oszczędny.

35

J. Jaskiernia, Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, Problem administracji, zarządzania
i ekonomii. Toruń 2012, s. 70
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Summary
The management of resource which is financed by the government is
a conscious action, taken by the competent decision-making bodies, in order to meet
assigned goals and tasks, using left available resources in such a way that the most
rational utilization.
The government administration makes difficult choices in the daily activities
related to the execution of assigned tasks within limited resources and unlimited
needs. The limitation of financial resources in relation to the scope of statutorily
assigned tasks requires from administration government spending them in a targeted
and cost-effective way.
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ANALIZA WYPADKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU PRACY
W BUDOWNICTWIE ORAZ PRÓBA PROGNOZOWANIA WSKAŹNIKÓW
WYPADKOWOŚCI (CZĘŚĆ I)

1. Wprowadzenie
W systemie wartości współczesnego człowieka bardzo ważną rolę odgrywa
praca zawodowa, która jest jedną z podstawowych form aktywności życiowej osoby
dorosłej oraz celem rozwoju jednostki. Natomiast w wymiarze psychologicznym jest
miarą bezpieczeństwa, osiągnięć oraz dobrej jakości życia.
Praca może wiązać się z satysfakcją, spełnieniem, dumą, zdrowiem,
dobrobytem i zadowoleniem, a innym razem z chorobą, degeneracją, apatią
i bezradnością. Może być także źródłem napięcia, zaburzeń osobowości, a nawet
kryzysów rodzinnych. Pozytywny wymiar pracy jest determinantem rozwoju
jednostki, co jednak warunkowane jest jej dobrą jakością. Z kolei dbałość
o bezpieczeństwo i higienę pracy przyczynia się do podnoszenia jej jakości.
Od wielu lat budownictwo znajduje się w czołówce najbardziej
wypadkogennych gałęzi gospodarki. Z danych statystycznych GUS wynika, że
w roku 2013 w budownictwie przy pracy ucierpiało 14 000 pracowników. Stanowi
to około 10% ogólnej liczby wypadków przy pracy w podanym okresie. Również
wskaźniki częstotliwości wypadków, a zwłaszcza ciężkich i śmiertelnych,
występujących w ostatnich latach sytuują budownictwo wśród działów gospodarki
narodowej o jednym z największych wskaźników ryzyka zawodowego. 1
Taka sytuacja uzasadnia potrzebę analizy przyczyn i skutków wypadków,
a także wymusza popularyzację działań prewencyjnych w tej branży.
2. Cel pracy i metodologia
Praca składa się z dwóch części. Pierwszą część stanowi przegląd literatury
oraz danych statystycznych w temacie wypadków przy pracy w budownictwie,
którego celem jest analiza wypadków w branży budowlanej, a w szczególności:
 ukazanie ich ilości;
 omówienie zagrożeń występujących w procesie budowlanym i przyczyn
wypadków;
 ukazanie skutków wypadków;
 skonkretyzowanie działań prewencyjnych.
1

Główny Urząd Statystyczny, Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą. Warszawa
2014
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Drugą część stanowi odrębna praca, w której przeprowadzono próbę
prognozowania wskaźników wypadkowości ogółem i w budownictwie za pomocą
liniowego modelu wygładzania wykładniczego Holta. Następnie dokonano oceny
uzyskanych prognoz, której podstawą są błędy względne procentowe (Percentage
Error), liczone względem wartości rzeczywistych wskaźników wypadkowości
podawanych przez GUS i wartości szacunkowych wskaźników wypadkowości
wynikających z wygładzania wykładniczego szeregu czasowego.
3. Analiza wypadkowości
Wskaźnik wypadkowości jest to liczba osób poszkodowanych przypadających
na 1000 pracujących. Do obliczenia wskaźnika przyjmuje się przeciętną liczbę
pracujących skalkulowaną jako średnia arytmetyczna dwóch stanów – w ostatnim
dniu roku poprzedzającego badany i z roku badanego. 2
Na rys. 1 zaprezentowano liczbę poszkodowanych w wypadkach w pracy
w Polsce w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 roku, natomiast
rys. 2 przedstawia wartości wskaźników wypadkowości ogółem i w wybranych
działach gospodarki.
Liczba wypadków ogółem w Polsce wykazuje trend spadkowy, podobna
sytuacja panuje w branży budowlanej. W ilości poszkodowanych, budownictwo
zajmuje trzecie miejsce, wyprzedzają je jedynie przetwórstwo przemysłowe oraz
handel i naprawa.
Wskaźniki wypadkowości w budownictwie są wyraźnie wyższe niż w innych
dziedzinach gospodarki. Pod tym względem budownictwo zajmuje drugie miejsce,
zaraz po przetwórstwie przemysłowym. W roku 2011 wskaźniki te dla branży
budowlanej były o około 20% wyższe niż te same wskaźniki ogółem. Najbardziej
wypadkową sferą działalności gospodarczej jest przetwórstwo przemysłowe.
Rysunek nr 1: Poszkodowani w gospodarce narodowej według GUS ze wskazaniem
wybranych sekcji PKD w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 r.
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Rysunek nr 2: Wskaźnik wypadkowości na 1000 pracujących w wybranych sekcjach
PKD w latach 2011-2013 (dane GUS)
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Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych Państwowej Inspekcji Pracy4

4. Zagrożenia i przyczyny wypadków w budownictwie
Budowlany proces inwestycyjny to ciąg skoordynowanych czynności
o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, organizacyjnym,
finansowym, itp., który prowadzi w efekcie do realizacji, a następnie eksploatacji
planowanej inwestycji budowlanej.5 Powstaje w ten sposób cykl życia inwestycji,
czyli czas trwający od pojawienia się wizji jeszcze niepowstałego budynku, aż do
jego całkowitej jego likwidacji.
Budowlany proces inwestycyjny dzieli się na trzy zasadnicze etapy:
1. Przygotowanie inwestycji do wykonania – polega na gromadzeniu informacji
dotyczących przyszłych działań. Etap ten obejmuje prognozowanie,
programowanie oraz planowanie. Jego fazą końcową jest uzyskanie
zezwolenia na budowę i przygotowanie terenu pod budowę.
2. Realizacja inwestycji – dotyczy działań związanych z realizacją
i wykonaniem planowanej inwestycji. Do działań tych należą: realizacja,
montaż, wykonanie instalacji, rozruch oraz próbna eksploatacja obiektu. Za
koniec tego etapu uznaje się dokonanie odbioru końcowego.
3. Użytkowanie (eksploatacja) inwestycji – dotyczy wszystkich działań
niezbędnych do utrzymania inwestycji w stanie pełnej użyteczności. Do
czynności tych zalicza się konserwację, naprawy bieżące i okresowe oraz
remonty. Za koniec etapu użytkowania uznaje się likwidację obiektu
budowalnego.6
Najbardziej zagrażający dla pracowników w omówionym budowlanym procesie
inwestycyjnym jest etap drugi i trzeci.

4

Ibidem
M. Połoński, Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym. Warszawa 2009
6
J. Obolewicz, Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Warszawa 2012
5
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Zagrożenia, z którymi mamy tutaj do czynienia można sklasyfikować, biorąc
pod uwagę różne kryteria:
1. rozmiar terytorium, na którym zachodzą zdarzenia, wyróżnia się zagrożenia:
 lokalne;
 regionalne;
 globalne;
2. przyczynę zagrożenia:
 naturalne (np. klęski żywiołowe);
 wynikające z działalności człowieka (zagrożenia destrukcyjne,
cywilizacyjne, gospodarcze);
 zdarzenia występujące w budowlanym procesie inwestycyjnym
(zagrożenia
czynnikami
mechanicznymi,
psychofizycznymi,
chemicznymi, biologicznymi).7
Wymienione wyżej zagrożenia mogą się nakładać, stwarzając potencjalne
ryzyko dla pracownika budowlanego w jego środowisku pracy, zagrażając jego
zdrowiu, a nawet życiu.
Według klasyfikacji wypadkowej PIP, rozróżnia się trzy grupy przyczyn
wypadków: przyczyny organizacyjne – powiązane z rozplanowaniem stanowisk
pracy oraz ogólną organizacją pracy; przyczyny ludzkie – związane z zachowaniem
pracownika lub jego stanem psychicznym oraz przyczyny techniczne – wynikające
m. in. ze stanu technicznego maszyn, urządzeń, materiałów, narzędzi i rodzaju
energii stosowanych w procesach pracy.8
Poniżej (rys. 3) przedstawiono procentowy rozkład wymienionych przyczyn
wystąpienia wypadków w pracy w ostatnich latach.
Rysunek nr 3: Przyczyny wypadków na terenie budowy w latach 2011-2013 oraz
w I półroczu 2014 r.
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Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych Państwowej Inspekcji Pracy9

J. Obolewicz, Ochrona pracy na budowie. Białystok 2008
T. Laurowski, BHP na budowie. Krosno 2007
9
Państwowa Inspekcja Pracy…, op. cit.
7
8
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Z analizy powyższych danych wynika, że czynniki organizacyjne i ludzkie
stanowią najwięcej przyczyn wypadków przy pracy (86,1% wszystkich wypadków
w pierwszym półroczu 2014 roku). Taka dominacja nad czynnikami technicznymi
wskazuje, że działania prewencyjne nie muszą wiązać się z koniecznością
ponoszenia wysokich nakładów finansowych przez pracodawców, aby widocznie
zmniejszyć liczbę zaistniałych wypadków.
Z punktu widzenia oddziaływania na organizm człowieka, czynniki zagrażające
pracownikowi można podzielić na:
 uciążliwe;
 szkodliwe (zagrażające zdrowiu);
 niebezpieczne (zagrażające życiu).
Zależnie od natężenia lub stężenia, czynniki uciążliwe mogą stać się
niebezpiecznymi bądź szkodliwymi. 10
Do czynników niebezpiecznych należą prowadzące w głównej mierze do
powstania urazów elementy mechaniczne, takie jak:
 ruchome, wirujące części maszyn i narzędzia;
 poruszające się środki transportu;
 spadające elementy;
 wystające ostre elementy;
 nierówne, śliskie powierzchnie;
 ograniczony dostęp, dojścia, przejścia;
 prąd elektryczny;
 wybuch urządzeń ciśnieniowych, przewodów, mieszanin gazu
z powietrzem, instalacji gazowej.
Do czynników szkodliwych należą:
 drgania mechaniczne;
 hałas;
 wysoka temperatura oraz wilgotność powietrza;
 nieprawidłowe oświetlenie;
 czynniki chemiczne.
Do czynników uciążliwych należą:
 podnoszenie i przenoszenie ciężarów;
 wymuszona pozycja ciała;
 stres.11
Na rys. 4 i 5 przedstawione zostały dane dotyczące udziału poszkodowanych
na terenie budowy w wypadkach według dominującego wydarzenia powodującego
je, a także dane dotyczące poszkodowanych śmiertelnie na terenie budowy
w wypadkach według dominujących wydarzeń niebezpiecznych.

10
11

J. Obolewicz, Bezpieczna organizacja budowy, „Praca i Zdrowie” Nr 5/2010. Warszawa 2010
J. Obolewicz, Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Warszawa 2012
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Rysunek nr 4: Odsetek poszkodowanych na terenie budowy w zbadanych przez PIP
wypadkach wg dominującego wydarzenia powodującego wypadki w latach 2011-2013 oraz
w I półroczu 2014 r.
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Rysunek nr 5: Poszkodowani śmiertelnie na terenie budowy w zbadanych przez PIP
wypadkach wg dominujących wydarzeń niebezpiecznych w okresie od początku 2011 r do
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Analiza ilości poszkodowanych według dominującego wydarzenia
powodującego wypadek (rys. 4) wskazuje, że niezmiennie od wielu lat niemal 50%
wypadków w budownictwie spowodowanych jest upadkiem pracownika z wysokości.
Przyczyna ta ma znaczną przewagę nad innymi, takimi jak np. uderzenie przez
12
13

Państwowa Inspekcja Pracy…, op. cit.
Ibidem
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spadający przedmiot czy też ześlizgnięcie się, upadek bądź złamanie czynnika
materialnego. Wypadki związane z pracą na wysokości są również przyczyną prawie
połowy wszystkich wypadków śmiertelnych w budownictwie (rys. 5).
Ponadto należy podkreślić, że część wykonywanych na wysokości prac, takich
jak prace z użyciem drabin, rusztowań i pomostów roboczych, stanowią
niebezpieczeństwo nie tylko dla samych pracowników, lecz także innych osób
niezwiązanych bezpośrednio z procesem pracy i osób znajdujących się w pobliżu
prowadzonych prac.
Do najczęstszych przyczyn wypadków związanych z pracami na wysokości
należą:
 brak środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości (brak
balustrad ochronnych, rusztowań ochronnych, siatek ochronnych);
 brak zabezpieczenia przejść, dojść, klatek schodowych;
 brak zabezpieczenia otworów technologicznych;
 niewłaściwe zamontowanie rusztowań (brak pionów komunikacyjnych,
nieprawidłowe kotwienie, brak poręczy ochronnych);
 brak zabezpieczenia krawędzi stropów, otworów w ścianach i stropach
budowanych obiektów;
 niezastosowanie środków ochrony indywidualnej;
 nieprawidłowa organizacja pracy (brak szkoleń bhp, badań lekarskich,
nieznajomość zagrożeń oraz niewłaściwa ocena ryzyka zawodowego). 14
5. Skutki wypadków
Skutki wypadków przy pracy są najczęściej rozpatrywane w kategoriach
moralnych. Jednak w rzeczywistości cierpienie poszkodowanych oraz ich rodzin to
tylko jedne z konsekwencji wypadku przy pracy.
Pracodawcy bardzo często nie dostrzegają związku między poziomem
bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie a osiąganymi wynikami ekonomicznymi,
podczas gdy ma ono rezultaty finansowe nie tylko dla nich, lecz także dla całego
społeczeństwa.15
Warto więc zwrócić szczególną uwagę na rodzaje negatywnych skutków
związanych z wypadkami. Dotykają one nie tylko poszkodowanych fizycznie, ale
wszystkich uczestników inwestycji.
Konsekwencje wypadków można sklasyfikować ze względu na skutki:
1. dla poszkodowanego fizycznie pracownika:
 problemy zdrowotne;
 brak poczucia bezpieczeństwa;
 utrata zarobków;
 złe relacje między pracownikiem a pracodawcą, a także pracownikiem
i klientem;
2. dla przedsiębiorstwa wykonującego pracę:
 dodatkowe koszty produkcji;
 mniejszy zysk;
 opóźnienie w realizacji prac;
14
15

W. Klucha, BHP na budowie. Warszawa 2014
Z. Pawłowska, J. Rzepecki, Metody zbierania danych i obliczania skutków wypadków przy pracy.
Warszawa 1997
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 utrata fachowej wiedzy związana z absencją poszkodowanego
pracownika;
 negatywny wizerunek firmy;
 pogorszenie relacji między pracownikami i pracodawcą;
3. dla inwestora:
 opóźnienia w realizacji prac;
 pogorszenie relacji między inwestorem i przedsiębiorstwem;
 wzrost kosztów przeznaczonych na realizację prac;
 negatywny wizerunek firmy.16
Należy podkreślić, że do najbardziej dotkliwych, a zarazem niewymiernych
konsekwencji wypadków związanych z pracą na budowie należą skutki zdrowotne.
Wiele z nich kończy się śmiercią, kalectwem do końca życia bądź niezdolnością do
pracy w wyuczonym zawodzie, co w konsekwencji wyraźnie pogarsza jakość życia
poszkodowanego oraz jego rodziny.
6. Metody prewencji wypadków w budownictwie
Punktem wyjścia przy planowaniu działań w zakresie zapobiegania wypadkom
przy pracy jest ustalenie ich przyczyn. Za przyczyny rozumie się zarówno
nieprawidłowości dotyczące aktywizacji samego zagrożenia, jak również
bezpośredni kontakt człowieka z niebezpiecznym czynnikiem powodującym
wypadki. Należy założyć, że działania w zakresie minimalizowania ilości wypadków
powinny być ukierunkowane w pierwszej kolejności na zapobieganie wystąpieniu
niebezpiecznych wydarzeń, a dopiero w ostateczności – na uniknięcie bądź
zminimalizowanie możliwych ich skutków.17
Ograniczenie
lub
zupełna
likwidacja
oddziaływania
czynników
niebezpiecznych, szkodliwych oraz uciążliwych dla pracownika jest podstawowym
obowiązkiem służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Każdy
z wymienionych czynników powinien być analizowany pod kątem możliwości
eliminacji, ograniczenia negatywnego wpływu oraz oddziaływania na człowieka. 18
Działania te powinny być brane pod uwagę już na etapie planowania procesu
budowlanego, a więc jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót na budowie. 19
Do podstawowych zasad likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych
czynników na pracownika zaliczamy:
1. Eliminację źródeł niebezpiecznych i szkodliwych czynników, dokonywaną
poprzez:
 dobór maszyn, urządzeń i procesów technologicznych niestwarzających
zagrożeń czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi;
 właściwy dobór nieszkodliwych surowców, półfabrykatów i innych
materiałów stosowanych podczas procesu budowlanego;
 unieszkodliwianie odpadów.
2. Odsunięcie człowieka z obszaru oddziaływania czynników niebezpiecznych,
dokonywane poprzez:
 zastąpienie człowieka przez roboty;
16

T. Laurowski, BHP na budowie. Krosno 2007
Ibidem
18
B. Rączkowski, BHP w praktyce. Gdańsk 2014
19
W. Klucha, BHP na budowie. Warszawa 2014
17
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 automatyzację, mechanizację pracy;
 optymalne rozmieszczenie uciążliwych urządzeń;
 zapewnienie właściwego transportu surowców, półfabrykatów, wyrobów
i odpadów, będących źródłem zagrożenia fizycznego, chemicznego
i biologicznego;
 korzystanie z sygnalizatorów stanów niebezpiecznych, uniemożliwienie
wkroczenia człowieka w strefę zagrożenia.
3. Osłonięcie strefy narażenia, ograniczając oddziaływanie na człowieka
czynników niebezpiecznych i szkodliwych, dokonywane poprzez:
 hermetyzację procesów produkcyjnych, zabezpieczając otoczenie
człowieka przed wydostawaniem się par, cieczy, gazów, ciał stałych
(pyłów);
 stosowanie odpowiednich kubatur pomieszczeń i budynków, stosowanie
środków ochrony przed przenikaniem emitowanych czynników
szkodliwych;
 stosowanie zbiorowych środków ochrony na stanowiskach oraz
w pomieszczeniach pracy (wentylacja, klimatyzacja, osłony, ekrany,
obudowy, izolacje).
4. Ograniczenie wpływu niebezpiecznych czynników poprzez stosowanie
ochron osobistych, dokonywane poprzez:
 dobór i właściwe stosowanie ochron osobistych, w zależności od
obecnych zagrożeń;
 zasady podziału ochron osobistych;
 stosowanie nakazu stosowania ochron;
 odpowiednią konserwację oraz przechowywanie ochron osobistych.
5. Ograniczenia zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi przez
właściwą organizację pracy, odpowiedni dobór pracowników oraz wpływ na
bezpieczne zachowanie pracowników, dokonywane poprzez:
 przestrzeganie
obowiązku
posiadania
właściwych
kwalifikacji
zawodowych do pracy na stanowiskach ich wymagających;
 przestrzeganie przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym
stanowisku pracy;
 dobór psychologiczny;
 działania organizacyjne w przebiegu pracy (odpowiednio częste przerwy
w pracy, rotacja pracowników, skrócony czas pracy);
 ostrzeganie o zagrożeniach (znaki i barwy bezpieczeństwa, sygnały
bezpieczeństwa) i zakazach wykonywania pewnych czynności na
stanowisku pracy;
 szkolenia pracowników, stosowanie systemu kar i nagród, oddziaływanie
kierownictwa na bezpieczne zachowania pracowników.20
Analiza danych z ostatnich lat, dotyczących ilości wypadków w budownictwie
w zależności od stażu pracy (rys. 6), wykazuje kilkakrotnie większą ich ilość
w pierwszym roku zatrudnienia, w porównaniu z kolejnymi latami pracy w branży
budowlanej (w 2013 roku 60,7% wszystkich wypadków dotyczyło
nowozatrudnionych pracowników). Stan taki sugeruje, że powodem może być brak
20

B. Rączkowski, BHP w praktyce. Gdańsk 2014
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lub niedobór regularnych i starannych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, skierowanych do początkujących pracowników. Skutkuje to niewiedzą, co
przy braku doświadczenia stwarza duże ryzyko popełniania błędów.
Rysunek nr 6: Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach na terenie budowy
wg stażu pracy w zakładzie w latach 2011-2013
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Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych Państwowej Inspekcji Pracy21

Dlatego też, bardzo ważnym aspektem prewencji wypadków w budownictwie
jest przeprowadzanie regularnych i precyzyjnych szkoleń bhp, umożliwiając tym
samym ich uczestnikom zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bhp w zakresie
niezbędnym do wykonywania prac na określonym stanowisku, w określonym
zakładzie pracy. Zadaniem szkoleń jest także nauczenie pracowników
bezpiecznego dla nich oraz innych świadczenia pracy, postępowania w sytuacjach
awaryjnych bądź udzielania pierwszej pomocy. 22
Ważnym problemem potęgującym ryzyko wystąpienia wypadków jest
powszechna akceptacja dla zachowań niezgodnych z zasadami i przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego też ważną rolę odgrywają tu pracodawcy
oraz osoby nadzorujące prace. Ich zadaniem jest karać sytuacje łamania
i nieprzestrzegania przepisów bhp oraz propagować zasady bezpiecznej pracy,
nakazując stosowanie środków ochrony indywidualnej i przestrzeganie procedur.
7. Podsumowanie i wnioski
Niniejsze opracowanie dotyczy wypadków w pracy w budownictwie. Rozmiar
problemu wskazuje na potrzebę zainteresowania się tym tematem i wniknięcie
w przyczynę. Na tej podstawie można dopiero modelować sposoby prewencji, które
mogą skutecznie przyczynić się do ich ograniczenia.
Dokonany powyżej przegląd literatury upoważnia do sformułowania
następujących wniosków:

21
22

Państwowa Inspekcja Pracy…, op. cit.
A. Ohirko, Z. Ohirko, Bezpieczeństwo pracy na budowie. Zabezpieczenie fizyczne i prawne pracodawcy
i pracownika w przepisach prawa polskiego i w praktyce. Warszawa 2009
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 Wszelkie dane statystyczne wskazują, że wypadkowość w budownictwie
stanowi jeden z najwyższych wskaźników, w stosunku do ogółu.
 Wśród przyczyn na pierwszym miejscu plasują się czynniki organizacyjne,
a następnie ludzkie. Mają one znaczną przewagę nad czynnikami
technicznymi, co sugeruje, że działania prewencyjne nie muszą wiązać się
z wysokimi nakładami finansowymi.
 Skutki wypadków mają charakter wielostronny, dotykając zarówno
poszkodowanego fizycznie, jak i przedsiębiorcę i inwestora. Najbardziej
dotkliwe i niewymierne wydają się skutki zdrowotne, włącznie ze śmiercią
poszkodowanego.
 Ponieważ największa liczba poszkodowanych w wypadkach dotyczy
pracowników w pierwszym roku zatrudnienia, dlatego działania prewencyjne
powinny być skierowane przede wszystkim na tę właśnie grupę. Warto
skupić się na organizacji precyzyjnych i efektywnych szkoleń bhp oraz
bezwzględnym egzekwowaniu przestrzegania przepisów.
Streszczenie
Od wielu lat budownictwo znajduje się w czołówce najbardziej
wypadkogennych gałęzi gospodarki. Taka sytuacja uzasadnia potrzebę analizy
przyczyn i skutków wypadków, a także wymusza popularyzację działań
prewencyjnych w tej branży.
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy analizy wypadków
występujących w budownictwie na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz danych
statystycznych. W drugiej części podjęto próbę prognozowania wskaźników
wypadkowości ogółem i w budownictwie. Posłużono się liniowym modelem
wygładzania wykładniczego Holta. Prognozy oceniano ex-post obliczając względny
błąd procentowy względem rzeczywistych wartości wskaźników wypadkowości.
Summary
For many years the construction is among the most dangerous fields of human
activity. This fact causes the need of analyse the causes and effects of this accidents
and forces preventive action.
The study consists of two parts. The first part concerns the analysis of accidents
occurred in the construction, and is based on a review of the literature and statistical
data. The second part is an attempt to forecasting the total accident rates and
accident rates in construction. The Holt’s linear trend method was used as a tool in
forecasting process. The results were evaluated ex-post by calculation of their real
and statistical percentage errors.
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EUROPEJSKI RYNEK PRACY – ZASTOSOWANIE METOD STATYSTYKI
WIELOWYMIAROWEJ
Wstęp
Rynek pracy, w tym mechanizmy kształtujące jego efektywność, cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem ekonomistów. Rynek pracy to jedna z nielicznych,
jeśli nie jedyna, sfera życia gospodarczego, która jest najbliżej każdego obywatela
i pozostaje w bezpośrednim jego zainteresowaniu. Nakłady na politykę rynku pracy,
w tym aktywne instrumenty wsparcia, stanowią istotny koszt dla budżetu państwa.
W literaturze przedmiotu podejmującej temat klasyfikacji rynków pracy można
spotkać się z podejściem, które w głównej mierze wykorzystuje jednowskaźnikowe
wytyczne. W artykułach Sieberta1 oraz Decressina i Fatasa2 powyższa prawidłowość
znajduje swoje uzasadnienie, bowiem wielu ekonomistów postrzega efektywność
rynku pracy przez pryzmat bezrobocia.
Analizy dotyczące szeroko rozumianego zatrudnienia w niektórych
przypadkach odbiegają od określania dynamiki jednej miary makroekonomicznej,
lecz skłaniają się ku bardziej zaawansowanym narzędziom. Poterba oraz Summers 3
w badaniu dotyczącym przemian na rynku pracy wykorzystali wielomianowe modele
logitowe, za pomocą których można było przedstawić potencjalne zalety
pozostawania bez stosunku pracy. Można stwierdzić, że pomimo zastosowania
przez autorów odmiennej metody problem bezrobocia zostaje nadal uznany za
kluczową miarę.
Podłoże bezrobocia jest kwestią złożoną i należy je rozpatrywać z perspektywy
kilku
czynników
jednocześnie.
Przyczyn
bezrobocia
upatruje
się
w uwarunkowaniach instytucjonalnych, na które składają się przeregulowany rynek
pracy i nieelastyczny system kształtowania płac, wynikający z ich zbyt wysokiego
poziomu. Jednocześnie rozbudowany system zasiłków minimalizuje indywidualne
koszty bezrobocia, a wysoki klin podatkowy redukuje bodźce do podjęcia
zatrudnienia.4 Wskazane czynniki mają negatywny wpływ na rynek pracy i utrzymują
stopę bezrobocia na wysokim poziomie. Na tle powyższego celem artykułu jest
omówienie efektywności funkcjonowania europejskiego rynku pracy w ujęciu
wielowymiarowym, zatem przy zastosowaniu kilku wymiarów jednocześnie. Do
oceny rynków pracy w krajach członkowskich wybrano stopę bezrobocia,
1

2

3

4

H. Siebert, Labor market rigidities: at the root of unemployment in Europe, The Journal of Economic
Perspectives, Vol. 11 No. 3, 1997, s. 37-54
J. Decressin, A. Fatas, Regional labor market dynamics in Europe, European Economic Review, Vol.
39, Issue 9, 1995, s. 1627-1655
J.M. Poterba, L.H. Summers, Unemployment benefits and labor market transitions: A multinomial logit
model with errors in classification, The Review of Economics and Statistics, vol. LXXVII, no. 2, 1995,
s. 207-216
Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Toruń
2010, s. 160, http://www.almp.umk.pl/public/pl/files/File/Publikacje/Aktywna_polityka_rynku_pracy_
w_Polsce_w_kontekscie_europejskim.pdf
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średniotygodniowy czas pracy oraz wysokość klina podatkowego. Przyjęto, że
wysokie wartości tych zmiennych wpływają negatywnie na funkcjonowanie rynku
pracy. Analiza przeprowadzona została na podstawie danych dostępnych
w Europejskim Urzędzie Statystycznym Eurostat. Ocena efektywności
funkcjonowania europejskich wyników pracy ma charakter statystyczny, bazuje na
danych publikowanych za rok 2014.
W ramach niżej przedstawionej części badawczej problem bezrobocia zostaje
uznany za element determinujący to, w jaki sposób należy postrzegać mechanizmy
rynku pracy właściwe dla danego obszaru. Czynnikiem wyróżniającym artykuł jest
fakt doboru dodatkowych czynników, które nie nadają wyłącznego priorytetu
wspomnianej stopie bezrobocia. W związku z powyższym na potrzeby oceny
efektywności rynku pracy zdecydowano się na włączenie dwóch dodatkowych
zmiennych, z których pierwszą jest klin podatkowy, czyli czynnik określający
atrakcyjność pracy w danym państwie.
Pojecie klina podatkowego na rynku pracy opiera się o kalkulację różnic
pomiędzy całkowitymi kosztami zatrudnienia ponoszonymi przez pracodawcę oraz
wypłatą w ujęciu netto, która zostaje przyznana pracownikowi. 5 Można stwierdzić,
ze im klin jest mniejszy, tym płaca jest obarczona niższymi obciążeniami
podatkowymi. Dodatkowo pracodawca w przypadku zerowego klina podlega
wyłącznie regulacjom rynkowym na podłożu ustalania płacy, co ogranicza wpływ
organów administracyjnych pomiędzy stronami umowy o pracę. Wysokość klina
podatkowego wpływa na podaż pracy i popyt na pracę oraz wielkość szarej strefy.
Wysoki poziom tego czynnika prowadzi do relatywnie niskiej elastyczności rynku
pracy. Wraz ze wzrostem udziału pozapłacowych kosztów pracy w całkowitych
kosztach pracy maleje podaż pracy i oficjalny popyt na pracę, a wzrasta zatrudnienie
w szarej strefie.6 W konsekwencji zwiększonych obciążeń zmniejsza się
zainteresowanie pracodawcy tworzeniem nowych miejsc pracy. 7 Klin podatkowy
w postaci zagregowanej dla całej gospodarki można wyznaczyć za pomocą wzoru:8
𝐾𝑙𝑖𝑛 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜𝑤𝑦 =

𝑇𝐵 + 𝑇𝑃 + 𝑇𝑆
𝐶𝐿

gdzie:
TB – podatki bezpośrednie;
TP – podatki pośrednie; T
S – parapodatki socjalne;
CL – koszt pracy, który stanowi wynagrodzenie netto oraz wymienione powyżej podatki.

M. Góra, A. Radziwiłł, A. Sowa, M. Walewski, Tax Wedge and Skills: Case of Poland in International
Perspective, CASE Network Reports No. 64/2009. Warsaw 2009
6
Portal Internetowy Rynek Pracy – http://www.rynekpracy.pl/slownik_1.php/wpis.172
7
B. Gawrońska-Nowak, K. Skorupińska, Elastyczność rynku pracy a charakter instytucji w krajach
europejskich, Gospodarka Narodowa, nr 3/2006, 2006, s. 28
8
M. Góra, Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy, „Ekonomista”, nr 1, 2003 (za:)
A. Giegiel, Elastyczność rynku pracy a dynamika wzrostu gospodarczego krajów OECD, s. 12,
http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/348/original/0.pdf?1314956713
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Do klina podatkowego wlicz się nie tylko podatki, ale również płacone przez
pracownika i pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne, NFZ itp. 9
W dalszych analizach omówiona miara zostaje uznana jako czynnik
zmniejszający atrakcyjność rynku pracy. Z punktu widzenia pracodawcy można
stwierdzić, ze duży klin wiąże się z proporcjonalnie wysokimi obciążeniami
publiczno-prawnymi, które przyczyniają się do zwiększenia jednostkowego kosztu
pracy. Natomiast pracownik chcąc uzyskać wyższą płacę będzie miał mniejsze
szanse na otrzymanie wyższego wynagrodzenia, bowiem przedsiębiorstwo go
zatrudniające będzie ponosiło dostatecznie wysokie koszty zmienne. W związku
z tym można stwierdzić, ze klin podatkowy, tak samo jak bezrobocie, w analizach
będą postrzegane jako destymulanty.
Trzecim czynnikiem uwzględnionym w badaniu jest średniotygodniowa ilość
godzin pracy przypadająca na jednego pracownika. Powyższa miara wydaje sie być
ponadprzeciętnie istotna z punktu widzenia pracownika, bowiem odwołując się do
teorii homo oeconomicus można stwierdzić, że człowiek jest gotowy do osiągnięcia
zamierzonego celu możliwie jak najmniejszymi nakładami – w danym przypadku jest
to użyteczność wynikająca z konsumpcji.10 W związku z tak sformułowaną
prawidłowością można stwierdzić, że mniejsza ilość spędzonego czasu na pracy
będzie bardziej pożądana – oczywiście przy założeniu osiągania podobnych kwot
wynagrodzeń, tj. medianowych dla danej gospodarki. Poza tym, niższa wartość
średniotygodniowej ilości godzin pracy prowadzi w konsekwencji do uzyskania
dodatkowej przestrzeni czasowej, która może stwarzać warunki do generowania
nowych miejsc pracy. Zatem również ta zmienna w analizie skupień będzie
traktowana jako destymulanta.
Wielowymiarowa ocena europejskiego rynku pracy
Rynek pracy znajduje się w szczególnym polu zainteresowania kształtowanych
na poziomie europejskim polityk. W ramach „Strategii na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” – Europa 2020,
sformułowano cel odnoszący się wprost do rynku pracy. Określony został wzrost
wskaźnika zatrudniania osób w przedziale wiekowym 20-64 lata do poziomu 75%
w Unii Europejskiej. UE potrzebuje inteligentnych i zrównoważonych gospodarek,
które sprzyjają włączeniu społecznemu. Równoległe prowadzenie prac nad tymi
trzema priorytetami powinno pomóc państwom członkowskim w uzyskaniu wzrostu
zatrudnienia oraz zwiększeniu produktywności i spójności społecznej.11 Europejski
rynek pracy cały czas charakteryzuje jego niska elastyczność, co prowadzi
do długotrwałego utrzymywania się stosunkowo wysokiego bezrobocia. To
konsekwencja licznych zmian instytucjonalnych, jakie zaczęto wprowadzać na
europejskim rynku pracy w latach 70. ubiegłego stulecia. Zmiany te doprowadziły do
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Opodatkowanie pracy I wynagrodzenie minimalne. Wpływ
na rynek pracy w Polsce, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Warszawa 2005,
s. 2; http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/analizy_i_raporty/opodatkowanie_pracy.pdf
10
M. Alter, Carl Menger and “Homo Oeconomicus”: Some Thoughts on Austrian Theory and Methodology,
Journal of Economic Issues, Vol. 16, No. 1, 1982, s. 149-160
11
European Union, Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy,
Eurostat, Statistical Books, 2015 edition, Publications Office of the European Union, 2015, s. 27,
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6655013/KS-EZ-14-001-EN-N.pdf/a5452f6e-81904f30-8996-41b1306f7367; Komisja Europejska, Cele w ramach strategii „Europa 2020”, s. 1, http://ec.
europa.eu/europe2020/pdf/targets_pl.pdf
9
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systematycznego zwiększania ochrony zatrudnienia, rozszerzania prawa do zasiłku
dla bezrobotnych, wprowadzaniu coraz wyższych płac minimalnych. 12
Jak pokazują dane statystyczne w zdecydowanej większości państw
członkowskich13 pensja minimalna przekracza 40% wartości średnich miesięcznych
zarobków (16 państw członkowskich). W przypadku Grecji, Słowenii i Luksemburga
minimalne wynagrodzenie stanowi ponad 50% średniego miesięcznego uposażenia,
w Polsce w roku 2014 było to 45,3%. Warto również podkreślić obserwowany
w latach 2008-2014 trend wzrostowy, w 14 na 21 krajów członkowskich udział pensji
minimalnej w średniej krajowej wzrósł, przy czym najbardziej, bo powyżej 20%
w Rumunii i Słowenii.
Rysunek nr 1: Wynagrodzenie minimalne w krajach UE w roku 2014 jako udział
w średnim wynagrodzeniu
Wielka Brytania
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Wyjaśnienie: Brak danych dla Austrii, Cypru, Danii, Finlandii, Szwecji, Włoch. Krajów
nie brano pod uwagę w analizie. Braki danych zastąpiono danymi z wcześniejszych lat
w przypadku Belgii (2013), Niemiec (2010), Grecji (2011), Francji (2013), Holandii (2013).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z serwisu
EUROSTAT (pobrano 20.03.2016 r.), Eurostat Monthly minimum wage as a proportion of
average monthly earnings (%) – NACE Rev. 2 (from 2008 onwards) [earn_mw_avgr2]]

A. Giegiel, Elastyczność rynku pracy a dynamika wzrostu gospodarczego w wybranych krajach OECD,
s. 1, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/348/original/0.pdf?1314956713
13
Ze względu na niekompletność danych w odniesieniu do pensji minimalnej w UE dostępnych w Eurostat
analiza wskaźnika dotyczy jedynie 22 krajów członkowskich, a analiza w czasie została
przeprowadzona dla 21 państw.
12
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Omówienie zmiennych diagnostycznych
W ramach części badawczej zdecydowano się na analizę rynków pracy państw
europejskich w oparciu o dane na rok 2014. Uzasadnieniem tak wybranego okresu
jest dostępność informacji publikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny
(EUROSTAT).
Katalog obszarów obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej. Dla wyżej
przedstawionych państw średnia wartość klina podatkowego kształtowała sie na
poziomie 34,9%, co pozwala stwierdzić, iż w państwach europejskich przeciętnie
pozbawia się pracownika ponad trzeciej części jego wypłaty.
Wysokość klina podatkowego przeciętnie odchylała sie od wartości średniej
o około 8,6 punktu procentowego, co pozwala stwierdzić, że występowało dosyć
duże zróżnicowanie w prezentowanej mierze. Potwierdzeniem tego faktu jest
rozstęp wynoszący 38 punktów procentowych oraz współczynnik zmienności, który
w przypadku klina podatkowego został wyliczony na poziomie 23,5%.
Największe wartości klina podatkowego odnotowano dla Belgii, Węgrów,
Francji i Niemiec, gdzie obciążenia płacowe w 2014 roku przekraczały próg 45%.
W przypadku Belgii, Francji oraz Niemiec powyższa prawidłowość znajduje swoje
uzasadnienie w rodzaju prowadzonej polityki, która zakłada wysokie wsparcie
socjalne dla swoich obywateli. Z kolei węgierskie obciążenia podatkowe
spowodowane zostały reformami fiskalnymi. Natomiast najmniejsze obciążenia
dotyczą takich państw, jak Cypr,14 Malta, Irlandia oraz Wielka Brytania, gdzie organy
rządowe nie wymagają uiszczania wysokich składek z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, poziom klina podatkowego nie przekroczył tutaj 27%.
Rysunek nr 2: Wysokość klina podatkowego w% w krajach UE w roku 2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z serwisu
EUROSTAT (pobrano 20.01.2016 r.), Tax rate on low wage earners: Tax wedge on labour
costs [earn_nt_taxwedge]].
14

Do danych odnoszących się do klina podatkowego, w przypadku Cypru, należy podchodzić z dużą
ostrożnością, ze względu na braki danych, posłużono się wartością z roku 2007.
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W przypadku przeciętnego czasu pracy można stwierdzić, że w państwach
europejskich średni czas spędzony przez pracowników z tytułu stosunku pracy
kształtował się w 2014 roku na poziomie 38 godzin i wynosił on dokładnie tyle samo,
co wyraz środkowy. W związku z powyższym można stwierdzić, iż dziennie
pracownicy wykonywali prace przez 7 godzin i 36 minut, czyli poniżej rodzimej
wartości ośmiu godzin. Ilość godzin spędzonych w pracy nie cechuje się aż tak
wysokim rozstępem, jak miało to miejsce w przypadku klina podatkowego, co
warunkowane jest możliwościami wydajnościowymi człowieka. Różnica pomiędzy
obserwacją maksymalną oraz minimalną wyniosła 11,7 godziny. Z kolei przeciętna
ilość czasu spędzonego w pracy odchylała sie od średniej o 2,5 godziny, co
skutkowało zmiennością na poziomie 6,5%.
Rysunek nr 3: Średniotygodniowy czas pracy [w godz./os.] w UE w roku 2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z serwisu
EUROSTAT (pobrano 20.01.2016 r.), Average number of usual weekly hours of work in main
job, by sex, professional status, full-time/part-time and economic activity (from 2008 onwards,
NACE Rev. 2) – hours [lfsa_ewhun2]]
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Do grona pracowników spędzających najwięcej czasu w pracy można zaliczyć
Greków, Bułgarów, Polaków, Słowaków, Czechów i Rumunów – dla wymienionych
nacji charakterystyczne jest to, że wykonują swoje służbowe obowiązki co najmniej
osiem godzin dziennie. Natomiast najkrótszy czas pracy odnotowano dla
pracowników holenderskich, duńskich, niemieckich i irlandzkich, czyli
ponadprzeciętnie bogatych państw na tle innych krajów Europy.
Bezrobocie stanowi miarę o największym współczynniku zmienności, bowiem
został on oszacowany na poziomie 52,2%. Powodem takiego stanu rzeczy jest
stosunkowo niska średnia dla państw europejskich, wynoszącą na 2014 rok 10,2%,
oraz wysokie odchylenie standardowe (5,34 punktów procentowych), które
uzasadnione jest obserwowalnym zaburzeniem rynków pracy w takich państwach,
jak Grecja czy Hiszpania. Rozstęp pod względem bezrobocia okazał sie być
stosunkowo wysoki, bowiem wyniósł on 21,4 punkty procentowe. Miara ta była
determinowana przez odczyt wyżej wspomnianej Grecji (26,5% osób bezrobotnych)
oraz ponadprzeciętnie dobrą kondycję niemieckiego rynku pracy (stopa bezrobocia
wyniosła 5%).
Rysunek nr 4: Stopa bezrobocia na podstawie Labour Force Survey [w%] w UE w roku
2014 wśród osób w grupie wieku 20-64 lata.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT (pobrano 20.01.
2016 r.), Unemployment rates by sex, age and nationality (%) [lfsa_urgan]
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Procedura klasyfikacji z zastosowaniem hierarchicznej analizy skupień
W tej części za pomocą metod taksonomicznych15 Autorka dokonała
podziału gospodarek UE-28 na grupy z punktu widzenia efektywności
funkcjonowania rynku pracy. Grupowanie przeprowadzone została przy
zastosowaniu hierarchicznej analizy skupień. Powyższa metoda zakłada
przeprowadzenie stosownego grupowania na podstawie odległości pomiędzy
danymi elementami. W prezentowanym badaniu przez pryzmat elementów należy
postrzegać zbiór 28 państw, których miary przedstawiono w poprzednim
podrozdziale.
Wartości odpowiednio dla klina podatkowego, przeciętnej ilości godzin
spędzonych w pracy oraz dla poziomu bezrobocia zostały ustandaryzowane w myśl
wartości statystyki w aplikacji IBM SPSS Statistics. W prezentowanym podejściu
zdecydowano się na metodę aglomeracji Warda, która jest jedną z aglomeracyjnych
metod grupowania. Jest stosowana w badaniach empirycznych, zarówno
w odniesieniu do klasyfikacji obiektów, jak i cech. W metodzie tej odległość
między grupami jest definiowana jako moduł różnicy między sumami kwadratów
odległości punktów od środków grup, do których punkty te należą. 16 Przewaga
wspomnianej metody nad innymi rozwiązaniami (w tym najbliższego sąsiedztwa)
polega na minimalizacji wariancji wewnątrzgrupowej. Powyższy fakt zostaje
odzwierciedlony w znacznie bardziej pożądanych wartościach analizy wariancji
ANOVA.
Na podstawie wyjściowego dendrogramu (Rysunek 4) można stwierdzić, że
państwa europejskie pod względem kondycji na rynkach pracy można podzielić na
następujących pięć skupień:
 skupienie 1: Austria, Niemcy, Dania, Luksemburg, Wielka Brytania, Malta;
 skupienie 2: Bułgaria, Słowacja, Chorwacja, Portugalia, Grecja, Hiszpania,
Litwa, Łotwa, Słowenia, Polska;
 skupienie 3: Belgia, Francja, Włochy, Finlandia, Szwecja, Irlandia, Czechy,
Rumunia, Estonia, Węgry;
 skupienie 4: Cypr;
 skupienie 5: Holandia.
W wyniku przeprowadzonej analizy wyodrębnione zostały 3 skupienia
wieloelementowe
oraz
2
skupienia
jednoelementowe.
Wizualizację
przeprowadzonej analizy skupień stanowi drzewo binarne – dendrogram.

Termin taksonomia, oznacza, Wielowymiarową Analizę Statystyczną (WAS), zajmującą się opisem
zasad i reguł, według których dokonywana jest klasyfikacja obserwacji wielocechowych.
16
A. Malina, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według
województw. Kraków 2004, s. 62, 63
15
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Rysunek nr 5: Dendrogram z wykorzystaniem metody Warda

Źródło: Opracowanie własne przy wykorzystaniu pakietu ClustanGraphics

Dopełnieniem przeprowadzonej analizy skupień są wybrane statystyki opisowe
wewnątrzgrupowe, które przedstawia tabela 1.
Tabela nr 1: Statystyka opisowa dla wybranych zmiennych według wskazanych
w analizie skupień grup
KLIN PODATKOWY

X

GODZINY

BEZROBOCIE





Sx

VSx

X



Sx

VSx

X

Grupa 1 33,65 10,46 31,07% 36,27 1,63 4,49% 5,50

ZATRUDNIENIE


Sx

VSx

0,40 7,27%

X

Sx

VSx

73,75 4,08 5,53%

Grupa 2 37,09 2,58

6,95%

Grupa 3 40,72 7,69

18,88% 37,90 1,71 4,52% 8,46

39,79 1,25 3,13% 14,57 6,06 41,61% 64,77 5,69 8,79%

Grupa 4 11,90 n/d

n/d

39,40 n/d

n/d

16,00 n/d

n/d

67,60 n/d

n/d

Grupa 5 32,10 n/d

n/d

30,20 n/d

n/d

6,90

n/d

75,40 n/d

n/d

Ogółem 36,57 8,59

23,49% 38,00 2,48 6,54% 10,22 5,34 52,20% 68,93 6,16 8,94%

2,07 24,50% 69,69 5,65 8,11%

n/d

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, z wykorzystaniem
ClustanGraphics oraz MS Excel
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Przeprowadzona analiza skupień pozwoliła na wyodrębnienie zbiorowości
o większej jednorodności, aniżeli unijny rynek pracy. Jedyny wyjątek stanowi tutaj
ocena grupy 1 z punktu widzenia klina podatkowego, dla której to zmiennej średnia
grupowa jest wyższa od średniej ogólnej. Podział UE na wybrane grupy
zdecydowanie najbardziej zmniejszył różnice z punktu widzenia oceny bezrobocia
na wskazanych obszarach.
Niewątpliwie grupą wyróżniającą się, w której efektywność funkcjonowania
rynku należałoby uznać za najwyższą jest grupa 1. Wśród skupisk
wieloelementowych jest to klaster charakteryzujący się najwyższą średnią grupową
dla wskaźnika zatrudnienia, który jest zbliżony do wartości określonej w strategii
Europa 2020. Z punktu widzenia zatrudnienia i bezrobocia jest to grupa najbardziej
jednorodna, wartości współczynników zmienności są tutaj najniższe. Jedyne
co może budzić pewne wątpliwości to duże zróżnicowanie tej grupy ze względu na
wysokość klina podatkowego. Warto jednak zwrócić uwagę na przypadek Malty,
będącej reprezentantem grupy 1, która obok najniższej wartości klina podatkowego
charakteryzuje się również stosunkowo niską wartością wskaźnika zatrudnienia
w grupie 20-64 lata. Podczas gdy w Niemczech i Austrii, gdzie obciążenia
pozapłacowe stanowią około 45%, wskaźnik zatrudnienia jest relatywnie wysoki
na tle pozostałych krajów członkowskich. Grupa 1 posiada również najniższy
w porównaniu z pozostałymi grupami średniotygodniowy czas pracy.
Z punktu widzenia prowadzonej oceny efektywności funkcjonowania rynku
pracy najgorzej przedstawia się grupa 2, w której zanotowano najniższą wartość
wskaźnika zatrudnienia i najwyższą stopę bezrobocia. Jest to również grupa
najmniej jednorodna z punktu widzenia wskazanych powyżej obszarów. Natomiast
opisują ją państwa prowadzące podobną politykę w odniesieniu do obciążeń płacy
oraz wielkości tygodniowego czasu pracy.
Zakończenie
W ramach przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż europejski rynek pracy nie
może być postrzegany w kategoriach monolitu. Wśród badanych państw
stwierdzono bardzo wysokie odchylenia zarówno dla klina podatkowego, jak
i bezrobocia.
Co ważne, omawiane asymetrie nie dotyczą państw znajdujących się tylko na
„Starym Kontynencie”, ale również wchodzących w skład Unii Europejskiej. Z punktu
widzenia funkcjonowania Unii Europejskiej można stwierdzić, że stanowisko
o występowaniu „Europy dwóch prędkości” może być właściwym poglądem
w sprawach związanych z rynkiem pracy.
Wyniki uzyskane z przeprowadzonej analizy należy uznać za wysoce
uzasadnione, bowiem państwa dotknięte kryzysem zadłużeniowym (Grecja oraz
Hiszpania) w wielu analizach ekonomicznych zostają uznane za podobne pod
względem panujących realiów, tak jest też i w tym przypadku. Co ważne, z punktu
widzenia europejskiej mobilności pracy można stwierdzić, że część państw nowej
Unii zaczęła dostosowywać się względem państw założycielskich. Powyższe
stwierdzenie oparto o trzecią grupę, w ramach której obok Czech, Rumunii, Estonii
czy Węgier znalazły się takie państwa jak Belgia, Francja, Włochy czy Finlandia oraz
Szwecja.
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Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie efektywności funkcjonowania europejskiego
rynku pracy w ujęciu wielowymiarowym. W związku z tym, przy zastosowaniu
hierarchicznej metody Warda, dokonana będzie klasyfikacja państw członkowskich
UE ze względu na realia panujące na poszczególnych rynkach pracy. Analiza
została oparta o zmienne charakterystyczne dla rynku pracy, tj. stopę bezrobocia
oraz dwie dodatkowe miary, za pośrednictwem których stwierdzono obciążenie
podatkowe pracy (klin podatkowy) oraz jej intensywność (średniotygodniowy czas
pracy).
Hipotezą badawczą, weryfikowaną w ramach niniejszej pracy, jest stwierdzenie
o występowaniu wysokich asymetrii w państwach europejskich. Stwierdzenie
słuszności przekonania zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu miar statystyki
opisowej oraz klasyfikacji hierarchiczną analizą skupień. Dokonana analiza
potwierdziła występowanie znaczących różnic pomiędzy państwami członkowskimi,
zwłaszcza z punktu widzenia poziomu bezrobocia i klina podatkowego.
Summary
The main objective of the paper is to discuss the performance of European
labour market from the multivariate perspective. For this reason, the hierarchical
Ward method was used and EU member states were classified according to the
reality of various labour markets. The analysis was based on variables characteristic
for the labour market, such as unemployment rate and two other measures including
tax burden on labour (tax wedge on labour costs) and time spent on work (average
number of usual weekly hours of work).
The hypothesis verified in this paper is the existence of high asymmetries
between member states concerning labour markets. Hypothesis was confirmed by
the use of descriptive statistics measures and classification based on hierarchical
cluster analysis. The research proved that there are significant disparities between
member countries regarding unemployment rate and tax wedge on labour costs.
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Anna STOPPEL
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
NOWE MEDIA W KAMPANIACH WYBORCZYCH
Głównym celem aktorów politycznych – polityków oraz partii politycznych
w państwach demokratycznych, opartych na politycznym pluralizmie i konkurencji,
jest walka o władzę lub jej utrzymanie. Aby zmaksymalizować korzyści w tym
obszarze, wprowadza się do praktyki politycznej nowe techniki i coraz lepsze
sposoby oddziaływania na obywateli, aby przekonać ich do siebie, swojej oferty,
czyli osiągnąć sukces wyborczy.
Okres kampanii wyborczych jest szczególnym momentem dla każdego
systemu politycznego, a tym bardziej dla podmiotów politycznych w nim
uczestniczących. Politycy i partie polityczne wykorzystują niemal wszystkie
narzędzia marketingu politycznego i public relations, aby zwyciężyć w wyborach.
Każda kampania ma swoją specyfikę, która rzutuje na przebieg rywalizacji.
W zależności od uwarunkowań politycznych, prawnych, społecznych czy
ekonomicznych organizacja kampanii wyborczych z upływem lat zmienia swój
charakter. Za wzór do naśladowania wskazuje się często Stany Zjednoczone,
uważane za kolebkę marketingu politycznego, gdzie wykorzystuje się coraz to
bardziej zaskakujące metody oddziaływania na elektorat, konkurencję polityczną
i opinię publiczną. Amerykańskie strategie wyborcze niezmiennie przenoszone są
na grunt organizacji kampanii wyborczych w innych państwach. Również i nasze
polskie kampanie ulegają amerykanizacji, czyli upodobniają się do wzorców
z powodzeniem tam stosowanych. Możemy bowiem mówić o zjawiskach
tj. personalizacja (wizerunek lidera utożsamiany jest z partią), profesjonalizacja
(zwiększenie roli ekspertów, doradców, agencji reklamowych), rola sondaży
(regularne badanie opinii publicznej), mediatyzacja (dominacja medialnych kanałów
komunikacyjnych) oraz występowanie kampanii negatywnych, polegających na
szkodzeniu przeciwnikowi.1
Samo pojęcie marketingu politycznego należy rozumieć jako umiejętność
wypracowania przez partie/kandydatów społecznie racjonalnej strategii politycznej
i następnie doboru repertuaru technik promocyjnych w celu zapewnienia zwycięstwa
partii/kandydatowi w procedurach rywalizacji o głosy wyborcze.2 Zgodnie z tą
koncepcją zwycięstwo powinni odnieść ci kandydaci lub partie, którzy najlepiej
rozpoznają aktualne preferencje elektoratu, potrafią sformułować na tej podstawie
najbardziej przekonującą strategię działania politycznego oraz zapewnić jej uznanie
w oczach wyborców, które w konsekwencji przełoży się na głosy poparcia podczas
elekcji.3
Internet jest postrzegany jako nowe medium, które odgrywa coraz większą rolę
w życiu współczesnego człowieka, a media tradycyjne, jak prasa, radio i telewizja
wydają się schodzić na drugi plan. We współczesnej komunikacji masowej Internet
jest najważniejszym instrumentem transportowania informacji, docierania do nich,
W. Schulz, Komunikacja polityczna. Kraków 2006, s. 141-142
P. Jakubowski, E. Kancik, Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie. Lublin 2013, s. 136
3
A. W. Jabłoński, Marketing polityczny w USA: koncepcja i zastosowanie w kampaniach prezydenckich,
(w:) A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce. Wrocław 2002, s. 71
1
2
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narzędziem pozwalającym wyeliminować niedogodności komunikacyjne starych
mediów (asymetria komunikacyjna – ja mówię, ty słuchasz). Internet jako
medium umożliwiające interaktywność komunikacyjną (ja mówię, ty możesz mi
odpowiedzieć), powszechnie dostępne, cechujące się łatwością wejścia
w przestrzeń komunikacyjną, multimedialnością (mowa, pismo, ilustracja, grafika,
animacja, dźwięk, ruchomy obraz), jawi się na tle starych mediów (w których widzieć
można jedynie środek przekazu) jako idealne dla społeczności narzędzie dyskursu
politycznego. Obecnie funkcjonujący świat opiera się na technologiach
teleinformatycznych niemalże pod każdym względem i w każdej dziedzinie życia.
Najnowsze sposoby komunikacji, wyrażania poglądów i budowanie relacji w sieci,
tj. blogi, serwisy społecznościowe (social media), serwisy do publikowania plików
audio i video, serwisy do publikowania grafik, zdjęć tj. Instragram, wszelkiego
rodzaju aplikacje, stają się coraz ważniejszym narzędziem prowadzenia działalności
politycznej w Polsce. Są jednocześnie doskonałym sposobem dotarcia do
najmłodszej części elektoratu, stwarzają szansę na jej mobilizację oraz
zainteresowanie polityką i sprawami bieżącymi kraju. Wszelkie badania w Polsce,
jak i na całym świecie wskazują bowiem na bardzo dużą dynamikę wzrostu liczby
internautów – z jednej strony, oraz na ich młody wiek – z drugiej. W 2009 roku
niespełna 59% gospodarstw domowych w Polsce posiadało dostęp do Internetu.
Pod koniec 2011 roku – blisko 67% populacji. W 2013 roku z Internetu korzystało
już 72% gospodarstw domowych w Polsce.4 Z punktu widzenia polityków ważna jest
też analiza wieku internautów. Aż 96% młodych Polaków w wielu 16-24 lat regularnie
korzysta z Internetu, natomiast w przypadku osób w wieku 25-34 lat wskaźnik ten
wynosi 88%.5 Ponadto spędzamy w sieci coraz więcej czasu i ten trend będzie
z całą pewnością w dalszym ciągu się utrzymywał. Warto przytoczyć tu również
wyniki badań wskazujących na cel korzystania z sieci. Chcąc bowiem optymalizować
działania promocyjne w Internecie, należy wziąć pod uwagę fakt, iż ponad 60%
użytkowników Internetu zasiada do niego po to, by porozmawiać na czacie, czy też
wziąć udział w dyskusji na określonym forum tematycznym. 6 To ważna informacja
z punktu widzenia organizatorów kampanii wyborczych, aby w tych miejscach
właśnie zaistnieć, umożliwić dialog, interakcję, w sposób szczególny
zintensyfikować działania promocyjne. Alexander Bard i Jan Soderqvist w swojej
książce wydanej w 2006 roku zwiastowali nadejście netokracji, nowego ładu,
w którym władzę będą sprawować elity efektywnie wykorzystujące sieć. 7 Zdawać
by się mogło, że z taką właśnie rzeczywistością mamy do czynienia już dzisiaj.
Politycy, choć nadal tylko ich część, zaczęli wykorzystywać najnowsze możliwości,
jakie daje im Internet, zdając sobie sprawę z tego, że brak działań w sieci w dłuższej
perspektywie uczyniłby z nich outsiderów znajdujących się poza burtą życia
politycznego.
Jako przykład sukcesu wyborczego dokonanego za sprawą Internetu
może posłużyć amerykańska kampania prezydencka Baracka Obamy z 2008 roku.
Sztab wyborczy kandydata na prezydenta zlecił przed wyborami badania rynku
wyborczego, z ukierunkowaniem na media, które odgrywają największą rolę w życiu
Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat
2009-2013 r., Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2013, s. 121
5
Ibidem, s. 131
6
Ibidem, s. 155
7
A. Bard, J. Soderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa 2006
4
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amerykańskich wyborców. Okazało się, że takim medium jest Internet. Znając
preferencje klientów (wyborców), skonstruowano adekwatną strategię wyborczą.
Amerykańska kampania prezydencka z 2008 roku przeszła do historii jako
kampania, w której głównym narzędziem marketingowym stal się Internet, dając
zwycięstwo kandydatowi Partii Demokratycznej Barackowi Obamie, a ten został tym
samym 44 prezydentem USA. Max Friedman, amerykański profesor, historyk,
postrzega ową kampanię przez pryzmat nowych mediów, które odegrały rolę
ważniejszą niż kiedykolwiek w historii Ameryki.8
Alex Cleanthous przedstawia sześć głównych strategii, które sprawiły,
że kandydat demokratów odniósł sukces w kampanii marketingowej online:
- odwiedzając witrynę po raz pierwszy, internauci zostają poproszeni, aby
dołączyć do listy mailingowej sztabu, a poruszając się dalej po stronie –
o nazwisko i adres. Tak więc pierwszym krokiem strategii było wysłanie
adresu e-mail i kodu pocztowego, drugim zaś podanie pełnego imienia
i nazwiska, adresu i numeru telefonu;
- strona internetowa sprzyjała akcji zbierania funduszy, czyli darowizn online.
Specjalnie zaprojektowana witryna skłania internautę do dofinansowania
kampanii poprzez krótki film mówiący o tym, dlaczego warto to zrobić,
a łatwość obsługi sprzyjała przekazywaniu pieniędzy;
- doskonały przekaz informacyjny za pomocą witryny. Informacje są
przedstawione czytelnie, a co za tym idzie, są łatwe w obsłudze, skanowaniu
i powielaniu. Odwiedzający stronę bardzo szybko mogli poruszać się po niej
i znaleźć poszukiwane informacje;
- blog był wykorzystywany do przekazywania wiadomości, a zawarte na nim
posty dodawane wiele razy w ciągu dnia, aby komunikować się z wyborcami
na co dzień, jak również zapewnić kanał dla internautów, którzy pobierali
wiadomości poprzez RSS: FeedDemon lub Bloglines. Blogi są jednym
z najlepszych sposobów komunikowania się i budowania relacji z ludźmi.
Obama świetnie radził sobie na tej płaszczyźnie, korzystając nie tylko
z bloga, ale też z portali tj. Flickr, YouTube;
- media społecznościowe były maksymalnie wykorzystywane. Ten najbardziej
imponujący element kampanii marketingowej online Obamy został
osiągnięty poprzez social networking, który jest jednym z najszybciej
rozwijających się i daleko idących metod komunikacyjnych online. Barack
Obama miał konto w każdym niemal portalu społecznościowym
w Internecie;
- mobilny marketing obejmował część subskrypcji na stronie internetowej
Obamy, gdzie można było dołączyć do listy SMS-owej. W tej sposób
wyborcy mogli być informowani na bieżąco o aktualnościach kampanijnych
za pomocą wiadomości wysyłanych na telefon komórkowy. 9
Kampania wyborcza Obamy wykorzystała każdy rodzaj nowych technologii,
aby zdobyć głosy wyborców w każdym przedziale wiekowym i ze wszystkich klas

M.P. Friedman, Simulacrobama: The mediated election of 2008, “Journal of American Studies”, Tom 43,
Zeszyt (2), 2009, s. 343
9
A. Cleanthous, 6 Lessons We Can Learn From Barack Obama’s Online Marketing Strategy, http://www.
webprofits.com.au/blog/6-lessons-we-can-learn-from-barack-obamas-online-marketing-strategy
(pobrano 23.07.2014 r.)
8

208
________________________________________________________________________________

społecznych, a użycie strategii i dynamizm ukierunkowany na Internet wpłynęły
na zaangażowanie wyborców w kampanię. Świadczą o tym poniższe liczby:
Tabela nr 1: Narzędzia internetowe użyte w kampanii wyborczej Baracka Obamy
w 2008 r.
Lista e-mailingowa Obamy zawierała 13 mln adresów, a w trakcie kampanii
współpracownicy wysłali 7000 różnych komunikatów. Wielu odbiorców
było darczyńcami, którzy przekazali mniej niż 200 dolarów. W sumie
wysłano miliard e-maili.
SMS
Milion osób zapisało się, aby otrzymywać ze sztabu wyborczego
wiadomości tekstowe SMS. Zwolennicy otrzymywali od 5 do 20
wiadomości na miesiąc. Osoby, które znalazły się na liście telefonicznej,
mogły również otrzymać tapety na telefon oraz dzwonki z muzycznymi
przeróbkami przemówień Obamy.
WWW
Na stronie MyBarackObama.com (MyBo) wyborcy utworzyli 2 miliony
profili. Ponadto 200 tys. zalogowanych użytkowników napisało na 400 tys.
blogach 35 tys. postów. Dzień przed ogłoszeniem swojej kandydatury
Obama miał tysiąc wolontariuszy. Za pomocą strony zbierano również
dotacje finansowe. Na stronie MyBo 70 tys. darczyńców wpłaciło ponad 30
mln dolarów.
Social media Obama miał ponad 5 mln zwolenników w mediach społecznościowych.
Aktywny profil posiadał w 15 portalach społecznościowych. Na Facebooku
miał 3,2 mln zwolenników, a aż 5,4 mln powiadomiło znajomych, że będzie
na niego głosowało.
TV
Zamieszczane na YouTube i innych platformach filmy promujące Obamę
internetowa
(również z zaangażowaniem największych celebrytów Ameryki tj. np.
Sarah Jessica Parker, Jay Z, Beyonce) oraz nagrane przemówienia bądź
reklamy wysyłane wyborcom zachęcały ich do przekazania adresu
znajomym. Materiały kampanii oglądano przez 14,5 miliona godzin –
w transmisji internetowej, która mogłaby kosztować w TV 47 mln dolarów.
Blisko 2000 oficjalnych filmów na YouTube oglądano ponad 80 mln razy,
a 442 000 klipów zrobili obywatele.
Źródło: J.A. Vargas, Obama raised half a billion online, http://voices.washingtonpost.co
m/44/2008/11/20/obama_raised_half_a_billion_on.html (pobrano 23.07.2014 r.)
E-mail

Do powyższego zestawienia warto dodać jeszcze sklep internetowy,
funkcjonujący na stronie www Obamy. Pozwolił on bowiem w znaczący sposób
zwiększyć fundusze na kampanie, ale – co równie istotne – budował identyfikację
kupujących z kandydatem. Nosząc bluzy z podobizną Baracka Obamy, czy
wystawiając na trawniku transparent z logo kampanii, wyborcy dawali wyraźnie do
zrozumienia do kogo należą ich głosy i jednocześnie tworzyli grupy jego
zwolenników. Za pośrednictwem sklepu mogli wyposażyć się we wszelkiego rodzaju
naklejki, plakietki, plakaty, tablice, magnesy, torby czy kubki.
Przykład Stanów Zjednoczonych pokazuje nam pewien proces marketingu
politycznego, w którym Internet jako medium zaczął być wykorzystywany podczas
kampanii, a z czasem stał się wręcz głównym medium dwukierunkowej komunikacji
oraz oddolnych inicjatyw, wypierając media tradycyjne. Internetowe formy
komunikacji dają możliwość dotarcia przekazowi politycznemu do szerokiego
spektrum wyborców, wchodząc z nimi w aktywną komunikację, stwarzając
możliwości wypowiedzi, przyłączenia się do kampanii, do wolontariatu, ale również
wirusowego przesyłania informacji (platforma internetowa My.BarackObama.com
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zintegrowana była z mediami nowej generacji tj. Twitter, Facebook, MySpace, Flickr,
YouTube). Kampania skupiona wokół hasła wyborczego „Yes we can” (tak, możemy,
potrafimy) zdołała przekonać 3 miliony mieszkańców Ameryki do wpłacenia na konto
kampanii 600 mln dolarów. Natomiast jeszcze ważniejszym elementem kampanii
było zbudowanie sieci sympatyków, którzy promowali Baracka Obamę na własnych
profilach mediów społecznościowych.10
Popularność Internetu w Polsce wciąż rośnie. W 2013 roku ok. 60% osób
w wieku 16-74 lat regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystało z Internetu.
Nadal jednak Polakom daleko jest jeszcze do Islandczyków, Norwegów czy
Holendrów, których ok. 95% regularnie korzysta z sieci, przez co średnia europejska
w tym obszarze wynosi aż 70%. 11 Coraz częściej przestrzeń wirtualna
wykorzystywana jest też w polskich kampaniach wyborczych. Związane jest to
z dążeniem do wpływania przez podmioty polityki na opinię publiczną, na jej
kształtowanie, a nierzadko także manipulowanie. Polityk, szczególnie w czasie
kampanii wyborczej, staje się towarem, produktem, który trzeba sprzedać wyborcy
w ładnym opakowaniu, a sieć umożliwia jego ekspozycję. Nie dziwi zatem fakt,
iż Internet coraz częściej jest miejscem komunikacji politycznej.
Media społecznościowe są najszybciej rozwijającą się częścią Internetu. Portal
Facebook, założony przez Marka Zuckerberga w 2004 roku, dociera niemal do
każdego zakątka świata, łącząc ze sobą miliard osób. Wg danych podawanych
przez twórców serwisu, w tym portalu loguje się codziennie 60% jego
użytkowników.12 Nie mniejszą popularnością cieszy się portal YouTube,
uruchomiony w lutym 2005 roku. W ciągu każdej minuty internauci przesyłają tam
48 godzin filmów, co daje około 8 lat materiałów filmowych przesyłanych codziennie.
Z ponad miliardem unikalnych użytkowników miesięcznie YouTube stał się faktyczną
potęgą.13 Podobnie wygląda sytuacja serwisu społecznościowego Twitter, który
pojawił się dopiero w 2006 roku i wg twórców posiada już 271 milionów aktywnych
użytkowników miesięcznie. Dziennie wysyła się za jego pośrednictwem 500
milionów „tweetów”.14
Termin social media jest obecnie najbardziej popularnym terminem
określającym kierunek rozwoju Internetu zarówno w wymiarze globalnym
(światowym), jak również lokalnym tj. polskim. Michał Grześkowiak w raporcie
„Internet Standard Social Media 2010” definiuje media społecznościowe jako kanał
komunikacyjny, który zapewnia dwustronne relacje pomiędzy nadawcą i odbiorcą
wiadomości. W mediach społecznościowych ważne jest nie tylko, jakie treści
komunikuje nadawca, ale również możliwość odniesienia się do nich przez odbiorcę.
Działanie takie jest przeciwieństwem mediów tradycyjnych (telewizji, radia, prasy),
w których nadawca ma możliwość tylko odbierania informacji. Stronami
internetowymi zaliczanymi do mediów społecznościowych, w rozumieniu tak
skonstruowanej definicji, są wszystkie portale oferujące dwustronną komunikację
na temat dowolnej problematyki: opinii o produktach, usługach, grach sieciowych,
wspólnego kupowania czy wymieniania poglądów politycznych. Wśród mediów
10

M.P. Friedman, op. cit., s. 167
GUS, Społeczeństwo informacyjne…, op. cit., s. 129
12
http://pl.wikipedia.org/wiki/Facebook (pobrano 15.08.2014 r.)
13
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/media-strumieniowe/2014/07/youtube-bedzie-konkurencja-netf
lixa (pobrano 15.08.2014 r.)
14
https://about.twitter.com/company (pobrano 15.08.2014 r.)
11
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społecznościowych będzie się znajdował zarówno Facebook, YouTube, Twitter, ale
także Filmweb, Wrzuta oraz Wikipedia.15 Czasy tradycyjnych portali internetowych
typu horyzontalnego (nieposiadających możliwości interakcji) minęły i okres
największej popularności mają już za sobą. Poniżej znajduje się tabela
przedstawiająca ranking najpopularniejszych serwisów społecznościowych
w Polsce, obejmująca liczbę użytkowników oraz procentowy udział w rynku
w kwietniu 2014 roku.
Tabela nr 2: Ranking najbardziej popularnych serwisów społecznościowych w Polsce
w kwietniu 2014 roku. Ranking witryn wg zasięgu miesięcznego
Nazwa serwisu
Liczba użytkowników
Zasięg (%)
facebook.com
16 104 755
74,62%
youtube.com
15 485 143
71,74%
twitter.com
2 448 525
11,34%
ask.fm
2 391 408
11,08%
wordpress.com
2 373 397
11%
goldenline.pl
1 495 687
6,9%
tumblr.com
1 476 239
6,84%
pinterest.com
1 155 285
5,4%
badoo.com
1 066 378
4,9%
peb.pl
1 034 642
4,8%
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, kwiecień 2014, ranking witryn wg zasięgu
miesięcznego w kategorii Społeczności oraz Kultura i rozrywka
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Znaczenie i popularność Internetu dobrze pokazuje statystyka pozyskiwania
nowych użytkowników. Radio potrzebowało 38 lat, aby osiągnąć 50 mln słuchaczy.
Telewizja do osiągnięcia tej samej liczby widzów potrzebowała 13 lat. Natomiast
Internet osiągnął to w ciągu 4 lat.16
Media społecznościowe dokonały rewolucyjnej zmiany w prowadzeniu
kampanii wyborczej. Dla polityka, który potrafi skutecznie je wykorzystywać, mogą
być kluczem do sukcesu bez wydawania pieniędzy na wynajem drogich billboardów,
kosztowną emisję reklam w telewizji czy płatnych ogłoszeń wyborczych nadawanych
przez radio. Natomiast jak twierdzi Eryk Mistewicz, aby skutecznie korzystać
z mediów społecznościowych należy posiadać umiejętność budowania narracji,
która „rozejdzie się wśród ludzi i wywoła efekt podobny do infekowania wirusem
komputerowym, który sam się rozprzestrzenia w błyskawicznym tempie i infekuje
następne maszyny”.17 Polega to na tym, że za pośrednictwem Facebooka, Twittera
czy kanału w YouTube, opowiadając ciekawą historię o swoim życiu zawodowym
i prywatnym, polityk jest w stanie przyciągnąć do siebie wyborców bez potrzeby
wydawania ogromnych pieniędzy na agencje reklamowe. Wystarczy dobry pomysł
na sprzedanie swojego wizerunku i kandydatury w wyborach, a narzędzia do
promocji są dostępne i tanie, jak nigdy w historii. Oczywiście dzisiaj wszystkie media
społecznościowe posiadają również bardzo rozbudowaną ofertę kampanii
marketingowych odpłatnych, gdzie komunikat polityka czy partii w dowolnej formie
M. Grześkowiak, Social media w Polsce i na świecie, (w:) M. Grześkowiak, B. Jaskowska, A. Małek
(red.), Internet Standard Social Media 2010, s. 4
16
E. Mistewicz, Media tradycyjne czeka tabletoizacja, „Rzeczpospolita”, 11.02.2010, nr 35, s. 15
17
E. Mistewicz, Marketing narracyjny, Jak budować historie, które się sprzedają. Gliwice 2011, s. 167
15
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(reklama, informacja, baner, spot, film itp.) trafia do starannie wyselekcjonowanej
grupy – możemy zastosować techniki geotargetowania, czyli dotarcia do grupy
docelowej poprzez określanie obszaru przez nią zamieszkiwanego, możemy
precyzyjnie zawężyć grupę odbiorców do intersującego nas wieku, zainteresowań,
wykształcenia, statusu zawodowego i innych ważnych dla nas kryteriów, aby
zwiększyć tym samym szansę trafienia na „podatny grunt” i jednocześnie
zredukowania kosztów kampanii (optymalizacja kampanii w sieci).
Najpopularniejszą formą sieciowej promocji, zaraz obok mediów
społecznościowych, jest strona internetowa. Witryna www jest efektywną wizytówką
polityka, partii oraz trwającą bez przerwy promocją, którą mogą oglądać potencjalni
klienci. Wyborcy na bieżąco mają dostęp do informacji o kandydacie (zakładając, że
wiadomości te są aktualizowane). Obecnie w Polsce istnieje ogromna liczba
specjalistycznych firm, które zajmują się zakładaniem stron www, ich profesjonalnym
projektowaniem, zgodnie z najnowszymi wytycznymi w zakresie ergonomii
(użyteczności) usług tego typu. Istotny jest bowiem nie tylko układ samej witryny,
ale również jej kolorystyka, zgodna z identyfikacją wizualną przyjętą przez partię (CI
– corporate identity); celowe lokalizowanie w określonych miejscach przycisków
CTA18 (ang. Call To Action), czyli zachęcających użytkowników do konkretnego
zachowania (np. zapisania się do bazy newsletterowej, pozostawienia swoich
danych kontaktowych, np. numeru telefonu komórkowego, na który będą następnie
wysyłane komunikaty wyborcze; pobrania programu wyborczego, zgłoszenia się do
wolontariatu czy nawet wstąpienia w struktury partii). Bardzo ważny jest również
proces poruszania się po stronie. Musi on odbywać się intuicyjnie, jeśli bowiem
internauta będzie miał problem ze znalezieniem interesujących go informacji i będzie
to pochłaniało zbyt wiele jego czasu, porzuci poszukiwania. Dlatego właśnie tak
często eksperci zwracają uwagę na to, by najważniejsze z punktu widzenia
użytkownika informacje nie znajdywały się pod tzw. linią zanurzenia 19. Obecnie
położenie tej linii określa się na 800 px i wg badań J. Nielsena 20 ciągle jeszcze 80%
czasu, jaki użytkownik poświęca na zapoznanie się ze stroną, spędzane jest na
konsumpcji treści umieszczonych powyżej tej linii. Stąd strony www polityków czy
partii powinny być projektowane w ten sposób, aby najważniejsze (z punktu widzenia
celów strategicznych) informacje znalazły się właśnie w tym obszarze. Ważne jest
również, by witryna polityka czy partii zintegrowana była z najważniejszymi mediami
społecznościowymi, w których to dany kandydat posiada swój profil. Coraz częstszą
praktyką, również na polskim gruncie politycznym, jest tworzenie responsywnych
stron WWW,21 czyli takich, które dopasują się do rozdzielczości urządzenia, na jakim

CTA (ang. Call To Action), określenie elementów (graficznych lub tekstowych) w przekazie
marketingowym (np. stronie internetowej, plakacie), które mają zachęcić odbiorcę komunikatu do
podjęcia konkretnego działania np. „sprawdź”, „kup”, „kliknij” itp.
19
Linia zanurzenia (ang. page fold) dzieli stronę na dwie wirtualne części – górną, którą użytkownik
dostrzega od razu po otwarciu witryny, bez konieczności przewijania treści strony) oraz dolną (do której
obejrzenia konieczne jest użycie przycisków przewijania)
20
J. Nielsen, Scrolling and Attention, http://www.nngroup.com/articles/scrolling-and-attention (pobrano
16.08.2014 r.)
21
Strona responsywna (ang. responsive – czuły, wrażliwy) – technika tworzenia stron responsywnych
polega na tworzeniu paru wersji strony dostosowanej do różnych rozdzielczości. Podczas wczytywania
strony lub zmiany jej rozdzielczości strona responsywna sprawdza aktualną rozdzielczość
i dostosowuje się do niej poprzez wczytywanie odpowiednich wersji grafik oraz innych elementów.
Często w stronach responsywnych inaczej zorganizowane są elementy nawigacji
18
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strona będzie oglądana. W dobie tabletów, smartfonów, iPhone’ów tworzenie kilku
wersji strony dostosowanej do różnych rozdzielczości wydaje się być obowiązkowe,
przynajmniej z punktu widzenia użytkowników mobilnych. Rzeczą zaś zupełnie
oczywistą wydaje się być kwestia systematycznego aktualizowania witryny oraz
jej bezbłędnego, prawidłowego prowadzenia, z zachowaniem zasad gramatyki,
ortografii, stylu itp.
Sama strona WWW jednak nie daje wielkich szans na sukces wyborczy. Musi
być ona odpowiednio wypozycjonowana w wynikach wyszukiwania, co określa się
mianem SEM22 (ang. Search Engine Marketing). Polega ono m.in. na umieszczaniu
na liście rezultatów wyszukiwań tych adresów witryn, których właściciele wnieśli
stosowne opłaty. Niniejsze rozwiązanie jest niezwykle korzystne dla podmiotów
politycznych, szczególnie w czasie kampanii wyborczych. Zazwyczaj bowiem
internauci wchodzą na kilka pierwszych stron, które pojawiają się w wyszukiwarce,
a reszta staje się bezużyteczna. Wg badań przeprowadzonych w Stanach
Zjednoczonych, aż 62% internautów klika jedynie na linki pojawiające się na
pierwszej stronie wyników danej wyszukiwarki. Mniej, niż 10% korzysta z linków
pojawiających się na stronach dalszych niż trzecia. 23 Witryny mało odwiedzane nie
mają szans na dotarcie do wielu wyborców. Dlatego strony WWW należy promować
również poprzez inne, bardziej tradycyjne formy, np. umieszczając adresy WWW na
ulotkach, billboardach, banerach i innych nośnikach reklamy, po które sięgają sztaby
wyborcze.
Nowym, aczkolwiek bardzo już docenianym przez polityków sposobem
komunikacji sieciowej są blogi, 24 czyli rodzaj strony internetowej, na której autor
umieszcza datowane wpisy, a internauci mogą je komentować. Sprowadzają się one
do prezentowania opinii polityka na tematy polityczne, społeczne, gospodarcze,
czasem przedstawiają jego ogólne rozważania, ale również to, co kandydat robił,
z kim się spotkał, czym się obecnie zajmuje. Blog to swoisty pamiętnik online. Można
się również spotkać z określeniem, iż blog to sposób komunikacji i ta definicja
również wydaje się być prawdziwa. Zwykle politycy samodzielnie zamieszczają
wpisy na swoich blogach. Zdarza się jednak i tak, iż pisane są przez inne osoby –
specjalistów od PR, polonistów czy zwykłych pracowników sztabu wyborczego,
bowiem dany kandydat albo zwyczajnie nie ma na to czasu, albo niekoniecznie
potrafi jasno formułować przekaz, który trafi do odbiorcy. Na blogach politycy często
prezentują swoje opinie w sposób dosadny, wyrazisty, toteż jakość danego bloga
mniej zależy od pozycji polityka i tego, jak dalece jest on zaangażowany w bieżące
sprawy państwa, a bardziej od jego temperamentu, wyrazistych poglądów
i umiejętności ich atrakcyjnego przekazywania. W Polsce wielu polityków pisze
bloga, niektórzy nawet więcej niż jeden. Miesięcznik Press, z początkiem 2014 roku
opublikował ranking blogów polskich polityków, gdzie głównym kryterium ich oceny
było:

SEM – ang. Search Engine Marketing, czyli marketing w wyszukiwarkach – ogół działań promocyjnych
(kampanie linków sponsorowanych, pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW), które mają na celu
uzyskanie jak najlepszych pozycji serwisu w (zarówno naturalnych, jak i płatnych) wynikach
wyszukiwania, na wybrane słowa/frazy kluczowe wpisywane przez użytkowników w zapytaniu
do wyszukiwarki
23
R. Malaga, Worst practices in Search Engine Optimalization, „Communications of the ACM” 2008,
t. 51, nr 12, s. 147
24
Blog – ang. web log czyli dziennik sieciowy
22
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1) pomysł na bloga – czy z treści bloga wynika, że polityk wie, po co go pisze,
czy widać jakiś pomysł, ideę, która przyświeca autorowi, jakiś cel pisania
bloga;
2) umiejętność pisania – język, styl; czy wpisy wciągają czytelnika, czy są
pisane w sposób i z myślą o rzeczywistym wyborcy/odbiorcy; czy pobudzają
do myślenia i dyskusji;
3) poziom merytoryczny – czy ten blog niesie ze sobą coś nowego, czy
dowiadujemy się więcej o autorze i jego działalności, czy blog pomaga
wyrobić sobie opinie o polityku;
4) aktualność – czy blog jest pisany na bieżąco, czy traktuje o sprawach
aktualnych;
5) interaktywność – czy blog powoduje reakcje, czy są komentarze, czy autor
je śledzi i na nie reaguje.25
W jury zasiedli dziennikarze zajmujący się polityką, reprezentujący stacje
radiowe, telewizyjne oraz czasopisma. Najwyższej ocenionym został blog
Aleksandry Jakubowskiej (aleksandrajakubowska.blog.onet.pl) – głównie za
najlepsze pióro, kulturę słowa, zwracanie uwagi na tematy, które nie zostały już
wszędzie rozłożone na czynniki pierwsze, a jednocześnie są aktualne, za ciekawe
przemyślenia, interesujące przykłady, przejrzysty i uporządkowany layout oraz
za zaangażowaną dyskusję z czytelnikami. Na drugim miejscu uplasował się
Ryszard Czarnecki, prowadzący 2 blogi – ryszardczarnecki.salon24.pl oraz
ryszardczarnecki.blog.onet.pl. Jest to jeden z pierwszych polskich polityków, który
zdecydował się na prowadzenie bloga. W tym przypadku blog ma też istotny walor
informacyjny, bowiem można się z niego dowiedzieć, co dzieje się w UE czy
Parlamencie Europejskim (eurodeputowany). Poseł często przejawia zajadłość
wobec politycznych konkurentów. Wysoko notowanymi blogami są też
palikot.blog.onet.pl oraz januszpalikot.natemat.pl, które także oceniono łącznie.
Wyróżniają się emocjonalnymi wpisami na aktualne tematy, często są dość
obrazoburcze, nie stronią od mocnych określeń, znaków zapytania, wykrzykników.
Niemal każdy z nas kojarzy wpisy Janusza Palikota tj. „Macierewicz to najbardziej
podła kreatura w polskiej polityce”, „Kaczyński to człowiek w masce, szkodnik, taki
sam jak Tusk i jego ekipa”, „Kto jest największym szkodnikiem mijającego 25-lecia.
Moim faworytem jest Ojciec Dyrektor Rydzyk”, „Czy prezydent Lech Kaczyński
nadużywa alkoholu? Czy prawdą jest, że jego pobyty w szpitalach mają związek
z terapią antyalkoholową?”. Przykłady można by tu mnożyć w nieskończoność. Blogi
Janusza Palikota mają prowokować i na pewno osiągają ten cel: pod każdym
wpisem znaleźć można kilkadziesiąt komentarzy. Autor w jasny sposób formułuje
swoje opinie, nie ma trudności z pisaniem, ma żyłkę publicysty, nie przekonuje do
swoich racji, raczej ocenia rzeczywistość, puentuje. Najmocniejszą stroną są:
aktualność i regularne wpisy oraz zwięzłość. Często, w stosunku do innych, te blogi
odwiedzane są też przez polemistów. 26
Kolejnym sposobem promocji w Internecie są banery reklamowe, czyli forma
graficzna, którą lokuje się na stronach www popularnych serwisów, a kliknięcie na
nią powoduje przekierowanie do reklamowanego serwisu. Skuteczność takiej

Ranking blogów polityków, „Press”, nr 1-2/2014, http://www.press.pl/platny-dostep/miesiecznikpress/pokaz/2961,Ranking-blogow-politykow (pobrano 16.08.2014 r.)
26
Ibidem
25
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kampanii zależy od umieszczania banerów na precyzyjnie dobranych stronach,
odwiedzanych przez tych wyborców, do których skierowana jest cała kampania
wyborcza. Partia może tez poprosić swoich sympatyków o nieodpłatne
umieszczanie takiego afiszu na prywatnych stronach. Ponadto banery są też
instalowane na indywidualnych witrynach kandydatów, z reguły w górnym rogu
głównej strony.
Poczta elektroniczna to następna forma promocji politycznej. Służy ona
dwustronnej komunikacji: polityka z wyborcami i wyborców z organizacjami
partyjnymi. Wyborcom można wysyłać korespondencję seryjną, a w niej wszelkie
materiały informacyjne przygotowane imiennie dla każdego. Natomiast komunikacja
zwrotna może polegać na przesyłaniu swoich uwag o podmiocie politycznym
czy jego kampanii, co może być traktowane jako swoisty sondaż opinii publicznej.
Istotne są jednak sposoby wysyłania maili. Poczta winna być bowiem kierowana
do konkretnych grup odbiorców, w innym przypadku może zostać potraktowana jako
polityczny spam.
Bardziej interaktywnym sposobem komunikacji politycznej jest forum
dyskusyjne, które służy do wymiany informacji i poglądów między osobami
o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej. Forum
pozwala kandydatom na indywidualne debatowanie z wyborcami. Nie bez powodu
przytoczono na wstępie niniejszego opracowania dane statystyczne, które
wskazują, że ponad 60% użytkowników Internetu korzysta z niego po to,
by porozmawiać na czacie, czy też wziąć udział w dyskusji na forum. Należy jednak
wziąć pod uwagę fakt, iż coraz częstszą praktyką są fora dyskusyjne umiejętnie
sterowane przez partyjnych aktywistów. W rzeczywistości wcielają się oni
w sympatyków podmiotu politycznego, prezentując zalety i krytykując tych, którzy
ośmielili się okazać swoje odmienne poglądy. W dobie marketingu szeptanego,
kiedy to osoby prywatne czy też firmy budują bazy interesujących nas forów, czatów,
a następnie odpłatnie umieszczają tam określoną w skali tygodnia czy miesiąca
liczbę wpisów, wcielając się w role zagorzałych zwolenników, trudno tutaj
o obiektywizm, ale z całą pewnością jest to coraz częściej wykorzystywany kanał
promocji w trakcie kampanii.
Inną formą komunikacji są internetowe debaty na żywo. W Polsce pierwsza taka
debata odbyła się 11.09.1997 roku, na dwa miesiące przed wyborami do
Parlamentu. Elektroniczne debaty wyborcze stwarzają możliwość bezpośredniej
wymiany opinii między elektoratem a politykami. Internauci, przez to, iż mają
możliwość zadawania swoich pytań, powodują, że zdecydowanie trudniej w tym
przypadku o wyreżyserowany udany spektakl wg ustalonego scenariusza, tak jak
bywa to niekiedy w przypadku debat telewizyjnych. Ponadto debata online
to również szansa na dotarcie do zdecydowanie szerszego grona odbiorców.
Ciekawym narzędziem promocji jest również marketing wirusowy, który polega
na zainicjowaniu wydarzeń w taki sposób, aby internauci sami przesyłali sobie
wzajemnie pewne informacje czy symbole. Przykładem mogą być zabawne filmiki,
które śmieszą odbiorców i ze względu na te cechę przesyłane są dalej. W tego typu
działaniach wykorzystuje się również zjawisko plotki, rekomendacje, hasła czy
slogany. Użytkownicy Internetu występują w roli kreatorów opinii, a celem tej formy
promocji jest szybkie rozprzestrzenienie się informacji na zasadzie działania
rzeczywistego wirusa. Istotny jest również fakt, że zarówno pozytywne, jak
i negatywne informacje rozprzestrzeniają się w błyskawicznym tempie. Dla
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podmiotów politycznych taki sposób promocji jest tani i szybki, niemniej jednak może
stanowić zagrożenie i być formą kampanii negatywnej stosowanej przez
przeciwnika. Za przykład mogą posłużyć filmiki-parodie rozsyłane przez internautów
w czasie kampanii wyborczych: „Układy”, „PIS – Prosimy nie Przeszkadzać”,
„Schowaj babci dowód” czy „Spieprzaj dziadu”.
Szansę na skuteczną internetową promocję mają Ci, którzy posiadają
odpowiednie umiejętności, dostęp do baz danych oraz środki na zatrudnienie
specjalistów. W nowych mediach nie ma czasu, ani miejsca na przeładowaną treścią
reklamę. Obowiązkowa jest zasada: maximum treści przy minimum słów –
skondensowanie jak najwięcej treści, w jak najmniejszym formacie. Polityk
w Internecie staje się nierzadko wytrawnym graczem stosującym wiele technik
wpływania na opinię publiczną. Manipulacja jest jedną z częściej preferowanych
metod. Oczywiście ujawnienie nieetycznych działań może osłabić wizerunek
podmiotu politycznego, jednak ewentualny sukces wart jest ryzyka. Sieć dając wiele
możliwości, jednocześnie tworzy wirtualną przestrzeń, w której odróżnienie działań
etycznych od tych, które etycznymi nie są, jest niezwykle trudne.
Trwa rok wyborczy. W maju 2015 roku w Polsce odbyły się wybory
prezydenckie, przed nami kolejne – parlamentarne. Zdecydowanie kampania
w czasie wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona była
z udziałem nowych mediów. Sposób ich wykorzystania, jak również coraz większa
częstotliwość sięgania po to narzędzie rodzi nadzieję na postępującą
profesjonalizację komunikowania politycznego. Z całą pewnością pojawi się także
w trakcie trwania kampanii parlamentarnej wiele nowych sposobów, form i kanałów
promocji, o których tutaj nie wspomniano. Internet zmienia się bowiem tak
dynamicznie, że nie sposób przewidzieć, co wydarzy się w tak odległej – z pozoru –
przyszłości politycznej.
Streszczenie
Głównym celem aktorów politycznych jest walka o władzę lub jej utrzymanie.
Aby zmaksymalizować korzyści w tym obszarze, wprowadza się do praktyki
politycznej nowe techniki oddziaływania na obywateli, aby przekonać ich do siebie,
czyli osiągnąć sukces wyborczy. Politycy i partie polityczne wykorzystują w tym celu
niemal wszystkie narzędzia marketingu politycznego i public relations. Szczególne
znaczenie w tym kontekście mają dzisiaj nowe media. Internet jako medium
umożliwiające interaktywność komunikacyjną, powszechnie dostępne, cechujące
się łatwością wejścia w przestrzeń komunikacyjną, multimedialnością (mowa, pismo,
ilustracja, grafika, animacja, dźwięk, ruchomy obraz), jawi się na tle starych mediów
jako idealne dla społeczności narzędzie dyskursu politycznego. Za sprawą m.in.
portali społecznościowych, responsywnych stron www kandydatów/partii, blogów,
forów dyskusyjnych, kampanii banerowych w sieci, debat online, marketingu
wirusowego dotrzeć można dzisiaj do znacznie szerszego elektoratu, a przy tym do
precyzyjnie wyselekcjonowanego odbiorcy. W niniejszym artykule poddano analizie
kilka przykładów wykorzystania Internetu w kampaniach wyborczych. Zjawisko
to będzie miało szczególne znaczenie w kontekście roku wyborczego 2015
w Polsce.
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Summary
The main aim of political actors is the struggle for power or for the retention
thereof. In order to maximize potential benefits in this sphere, new techniques
of exerting influence upon the citizens are being implemented in order to win their
votes and secure a successful election. Politicians and political parties use
practically all available mean of political marketing and public relations to achieve
the desired goals. New media are of special importance in this particular context.
The internet enables individuals to communicate interactively, it is easily accessible
and widely available, features various multimedia aspects (speech, writing,
illustrations, graphics, animations, sounds, moving picture). In comparison to the old,
largely static traditional media, the internet with its myriad applications appears to be
an ideal tool of political discourse for communities. Thanks to community portals,
responsive internet pages of candidates and political parties, blogs, discussion
forums, online advertisement campaigns, online debates and virus marketing
one can nowadays reach a much wider spectrum of the potential electorate than
ever before, while at the same time one is able to address the specific needs and
concerns of precisely preselected audiences. In the following article a few examples
of the use of the internet in the electoral campaigns will be showcased. This
phenomenon acquires an increased sense of importance and urgency in the context
of the upcoming elections in Poland.
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AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Wstęp
Według Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej „Przez edukację do
zrównoważonego rozwoju” Ministerstwo Edukacji Narodowej jest odpowiedzialne za
edukację ekologiczną formalną, zaś Ministerstwo Środowiska za edukację
nieformalną.1 Szersze spojrzenie na przedmiot edukacji ekologicznej z perspektywy
społecznej i ekonomicznej umożliwia edukacja dla zrównoważonego rozwoju.
„Różni się ona od edukacji ekologicznej tym, iż zakłada nie tylko rozwijanie wśród
uczniów postaw mających na celu poszanowanie środowiska przyrodniczego, ale
wskazuje również na szereg innych zagadnień, które mogą wpływać na tempo zmian
zachodzących w środowisku. Uczy w jaki sposób godzić wzrastające potrzeby
konsumpcyjne współczesnych społeczeństw z kurczącymi się zasobami naturalnymi
naszej planety. Edukacja ekologiczna jest zatem pojęciem węższym, które zawiera
się w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju jako jeden z elementów
składowych”.2 Podstawowa odpowiedzialność za realizację edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju spoczywa na szkole.3 Jednym z jej zadań jest
kształtowanie u uczniów kompetencji do rozwiązywania aktualnych problemów
zrównoważonego rozwoju. „Kompetencje są skutkiem – rezultatem osiągniętym
przez ćwiczenie umiejętności i nabywanie doświadczeń podbudowywanych
przekonaniem, pewnością opartą na refleksji, dlaczego tak postąpić w danej
sytuacji”.4 Kluczowe kompetencje dla edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
dotyczą kształtowania przyszłości. Do najważniejszych według Welfens, Liedtke
należą:
 myślenie perspektywiczne i wielowymiarowe uwzględniające wizję
przyszłości;
 kompleksowa wiedza interdyscyplinarna;
 porozumienie i współpraca między kulturami;
 umiejętność spojrzenia z dystansu i dogłębnej refleksji;
 umiejętność samooceny i zdolność do niewymuszonej aktywności;
 umiejętność kompetentnego uczestnictwa w społecznych procesach
decyzyjnych.5
Kształtowanie powyższych kompetencji wymaga uwzględniania w procesie
edukacyjnym właściwych treści kształcenia dotyczących aktualnych problemów
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Przez edukację ekologiczną do zrównoważonego rozwoju.
Warszawa 2001
http://www.ceo.org.pl/pl/natura/news/szkola-dla-zrownowazonego-rozwoju (pobrano 2.07.2015 r.)
3
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4
A. Okońska-Walkowicz, M. Plebańska, H. Szaleniec, O kompetencjach kluczowych, e-learningu
i metodzie projektów. Warszawa 2009, s. 16
5
M. Welfens, Ch. Liedtke, Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w Niemczech – stan i wyzwania
(w:) Kassenberg, Welfens (red.), Ocena efektywności edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju –
sposoby podejścia i strategie wdrażania. Warszawa 2006, zeszyt 31, s. 19-23
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zrównoważonego rozwoju oraz stosowania efektywnych rozwiązań metodycznych,
zgodnych z nowoczesną wiedzą z zakresu nauczania – uczenia się. Zasadniczą rolę
w zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia odgrywają nauczyciele. Złożoność
koncepcji zrównoważonego rozwoju sprawia nauczycielom trudność w przełożeniu
jej na praktyczne działania w edukacji szkolnej ponieważ dotyczy ona kwestii
ekologicznych, społecznych i politycznych oraz wymaga ujęcia holistycznego. 6
Nauczyciele oczekują wsparcia w prowadzeniu edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju, na co wskazują badania diagnostyczne prowadzone w Polsce. 7 Naprzeciw
potrzebom i oczekiwaniom nauczycieli wychodzi Ministerstwo Środowiska.
Metodologia badań
Badanie przeprowadzono w celu określenia aktywności Ministerstwa
Środowiska (MŚ) w obszarze edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkole.
Ustalono następujące problemy badawcze:
1. Jakie działania edukacyjne podejmuje Ministerstwo Środowiska w obszarze
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkole i które najczęściej?
2. Czy udostępniane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska
scenariusze zajęć dla nauczycieli dają szansę na wzmocnienie kompetencji
uczniów do rozwiązywania aktualnych problemów środowiskowych
zrównoważonego rozwoju?
3. Czy udostępniane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska
scenariusze zajęć dla nauczycieli umożliwiają realizację podstawy
programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju?
4. Czy na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska udostępnione są
informacje dotyczące intensywności wykorzystania poszczególnych
materiałów edukacyjnych w szkołach i ich efektywności w kształtowaniu
świadomości uczniów na rzecz zrównoważonego rozwoju?
Do problemów badawczych sformułowano odpowiadające im hipotezy:
1. Ministerstwo Środowiska podejmuje różnorodne działania edukacyjne na
rzecz zrównoważonego rozwoju dla szkół wszystkich etapów edukacyjnych,
najczęściej zamieszcza scenariusze zajęć.
2. Udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska scenariusze
zajęć dla nauczycieli wzmacniają kompetencje uczniów do rozwiązywania
aktualnych problemów środowiskowych zrównoważonego rozwoju.
3. Udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska scenariusze
zajęć dla nauczycieli umożliwiają realizację podstawy programowej
kształcenia ogólnego, w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju.

6
7

M. Skup (red.), Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych. Białystok 2009
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w opiniach nauczycieli (badanie jakościowe) – diagnoza sytuacji
w zakresie realizacji edukacji dla zrównoważonego rozwoju przez nauczycieli wybranych szkół.
Warszawa 2012; https://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/550ce6500d794c6d9450a971ba6da957.pdf,
(pobrano 2.07.2015 r.); Ekspertyza dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce.
Warszawa 2012; https://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_01/5be891622543678831acb68b4d83fa1a.pdf,
(pobrano 2.07.2015 r.); E. Gajuś-Lankamer, A.M. Wójcik, Education for sustainable development.
Theory-Practice-Research. Lublin 2013
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4. Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska brakuje informacji
dotyczących intensywności wykorzystania poszczególnych materiałów
edukacyjnych w szkołach i ich efektywności w kształtowaniu świadomości
uczniów na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W celu weryfikacji powyższych hipotez przeprowadzono badanie ilościowojakościowe metodą analizy strony internetowej Ministerstwa Środowiska. 8 Analizie,
polegającej na celowym przeglądzie, opisie i interpretacji zawartości, poddano
zakładkę „Edukacja ekologiczna”. Badania przeprowadzono w okresie kwiecień –
czerwiec 2015 roku. W celu odpowiedzi na pytanie, jakie działania edukacyjne
podejmuje Ministerstwo Środowiska w obszarze edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju, w szkole przeprowadzono badanie jakościowe, pozwalające na ustalenie
grup odbiorców i adresowanych do nich rodzajów działań. Dokonano analizy
zawartości aktywnych przycisków: „Badania świadomości ekologicznej Polaków”,
„Edukacja ekologiczna” i „Materiały dla nauczycieli i uczniów”. Oceny oddziaływania
materiałów edukacyjnych na wzmocnienie kompetencji uczniów do rozwiązywania
aktualnych problemów zrównoważonego rozwoju dokonano na podstawie ich
badania jakościowego pod kątem:
 zawartości treści dotyczących aktualnych problemów środowiskowych
zrównoważonego rozwoju, takich jak: zanieczyszczenie i ochrona
powietrza, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, ochrona różnorodności
biologicznej, wzrost ilości wytwarzanych odpadów, globalne ocieplenie
i zmiany klimatu;
 sposobu ujęcia treści środowiskowych z uwzględnieniem aspektu
ekonomicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju;
 doboru metod nauczania-uczenia się i form pracy motywujących do działań
na rzecz zrównoważonego rozwoju i kształtujących poczucie
odpowiedzialności za środowisko, społeczeństwo, gospodarkę.
Odpowiadając na pytanie, czy udostępniane na stronie internetowej
Ministerstwa Środowiska materiały edukacyjne umożliwiają realizację podstawy
programowej kształcenia ogólnego w zakresie zrównoważonego rozwoju,
wyszukiwano odpowiednich wymagań ogólnych i szczegółowych z podstawy
programowej. W celu zdobycia informacji na temat intensywności wykorzystania
zamieszczonych materiałów w szkołach i ich efektywności, analizowano stronę
internetową MŚ pod kątem obecności liczników wejść na stronę, danych o liczbie
pobrań poszczególnych materiałów, informacji zwrotnych od odbiorców na temat
wykorzystania materiałów w pracy nauczyciela, wyników badań efektywności
i przydatności w edukacji szkolnej.
Wyniki badań
Szczegółowa analiza zakładki „Edukacja ekologiczna” na stronie internetowej
Ministerstwa Środowiska wykazała, że zamieszczona oferta jest dedykowana dla
nauczycieli i uczniów wszystkich etapów edukacyjnych oraz przedszkoli. Oferta dla
nauczycieli obejmuje:
 szkolenie internetowe pt. „Jak prowadzić edukację dla zrównoważonego
rozwoju”;

8

https://www.mos.gov.pl/kategoria/4231_edukacja_ekologiczna/ (pobrano 2.07.2015 r.)
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 aplikację mobilną dla nauczycieli do wykorzystania na zajęciach
terenowych;
 broszury, foldery i ulotki do pobrania;
 wykaz ważnych dla edukacji dla zrównoważonego rozwoju dokumentów;
 wykaz linków do stron internetowych organizacji i instytucji, zajmujących się
zrównoważonym rozwojem;
 informacje o źródłach finansowania edukacji;
 scenariusze zajęć;
 informacje o kampaniach społecznych;
 konkursy dla nauczycieli na najlepszy scenariusz;
 raporty z badań nad świadomością i zachowaniami ekologicznymi Polaków.
Dla uczniów ministerstwo przygotowało:
 materiały multimedialne dla dzieci, tj. ciekawostki, kolorowanki, bajki
i wierszyki, quizy, rebusy, albumy i piosenki;
 eko-gry dla przedszkolaków i dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej;
 konkursy: fotograficzne, filmowe, literackie, plastyczne;
 edukacyjne kampanie reklamowe dla dzieci;
 broszury edukacyjne, np. dotyczące segregacji odpadów;
 materiały edukacyjne do wykorzystania podczas zajęć dołączone do
scenariuszy lekcji dla nauczycieli.
Wśród analizowanych materiałów, które mogą być przydatne w pracy szkolnej,
najczęściej zamieszczane są scenariusze zajęć.
Wyniki analizy scenariuszy zająć dla nauczycieli, w celu oceny ich
oddziaływania na wzmocnienie kompetencji uczniów do rozwiązywania aktualnych
problemów zrównoważonego rozwoju, przedstawiono uwzględniając poszczególne
etapy edukacyjne.
W ofercie edukacyjnej dla przedszkoli odnaleziono trzy scenariusze zajęć
edukacyjnych, poświęcone oszczędzaniu wody, oszczędzaniu energii i klimatowi.
Przedszkolaki mogą uczyć się na temat:
 znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin;
 zasad oszczędzania wody;
 możliwości wykorzystania wody deszczowej;
 energii elektrycznej i elektrowni;
 właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych;
 odnawialnych źródłach energii przyjaznych środowisku i klimatowi (wiatr
i słońce);
 wpływu produkcji energii na powstawanie zanieczyszczeń;
 jak oszczędzać energię;
 jak odróżniać pogodę od klimatu;
 przyczyn i konsekwencji zmian klimatu dla ludzi i dla zwierząt.
Uwzględnione w scenariuszach treści zrównoważonego rozwoju zostały ujęte
głównie w aspekcie środowiskowym. Do ich realizacji zaproponowano różnorodne
metody, takie jak: burza mózgów, pogadanka, gry dydaktyczne, zabawy, nauka
piosenek i wierszyków, prace techniczne, a także eksperyment i pokaz. Metody
te angażują dzieci podczas zajęć, uczą je podejmowania decyzji, wykorzystują
strategię emocjonalną, która jest zastosowana także w trzech scenariuszach
przedstawień powiązanych tematycznie z zajęciami edukacyjnymi. W ofercie dla
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przedszkoli nie odnaleziono scenariuszy poświęconych pozostałym, przyjętym
do analizy aktualnym problemom zrównoważonego rozwoju, takim jak:
zanieczyszczenie i ochrona powietrza, ochrona różnorodności biologicznej, wzrost
ilości wytwarzanych odpadów.
Dla nauczycieli uczących w szkole podstawowej przygotowano 23 scenariusze
lekcji, w tym 10 do nauczania wczesnoszkolnego i 13 do klas IV-VI.
Uczniowie klas 1-3 mogą realizować treści z edukacji dla zrównoważonego
rozwoju głównie podczas edukacji przyrodniczej, do której przygotowano
8 scenariuszy. Obejmują one problematykę:
różnorodności biologicznej (5 scenariuszy):
 park w zasięgu ręki – widzę, czuję i dotykam;
 po co są potrzebne pszczoły;
 czy w przyrodzie jest miejsce dla komarów i myszy;
 skrzydlaci przyjaciele – ptaki chronione w Polsce;
 o czym szumią drzewa;
energii (1 scenariusz):
 odnawialne i nieodnawialne źródła energii;
odpadów (1 scenariusz):
 dobre rady na odpady;
wody (1 scenariusz):
 znaczenie wody i obieg wody w przyrodzie.
Podczas edukacji polonistycznej uczniowie zdobędą wiedzę na temat
zrównoważonego transportu (1 scenariusz - Transport przyjazny środowisku), zaś
na edukacji społecznej na temat zrównoważonej konsumpcji (1 scenariusz – Skąd
się wzięła czekolada). Wszystkie analizowane scenariusze dla klas 1-3, poza
jednym, pozwalają na ukazanie treści zrównoważonego rozwoju przede wszystkim
w aspekcie środowiskowym. Jedynie scenariusz dotyczący treści zrównoważonej
konsumpcji ukazuje je w aspekcie środowiskowym i społecznym. Metody
zaproponowane do prowadzenia lekcji w dużej mierze opierają się na wykorzystaniu
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dużą grupę stanowią metody
aktywizujące uczniów, tj. dyskusja z wykorzystaniem różnych technik, drama,
obserwacje, gry dydaktyczne. Dobór treści i rozwiązania metodyczne motywują
dzieci przede wszystkim do aktywności w zakresie ochrony bioróżnorodności
i właściwego postępowania z odpadami. W ofercie dla klas 1-3 szkoły podstawowej
nie znalazły się scenariusze dotyczące zanieczyszczenia i ochrony powietrza oraz
globalnego ocieplenia i zmian klimatu.
Oferta dla klas 4-6 skierowana jest do nauczycieli przyrody i języka polskiego.
Nauczyciele przyrody mogą skorzystać z 9 scenariuszy. Trzy scenariusze omawiają
zagadnienia zrównoważonej konsumpcji:
 skąd przyjechał mój posiłek;
 zakupy z głową;
 Globalna Północ – Globalne Południe, czyli jak kupować aby pomagać.
Dwa z nich poświęcone są różnorodności biologicznej:
 bioróżnorodność lasu;
 czy świat za oknem jest bioróżnorodny – wizyta w parku.
Po jednym scenariuszu przygotowano do omówienia zagadnienia związane
z wodą (woda i jej oszczędzanie), energią (energia elektryczna w naszych domach),
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odpadami (moje śmieci, moja sprawa), oszczędzaniem zasobów, ile drzew jestem
w stanie uratować) i zrównoważonym transportem (jazda rowerem czy
samochodem). Zaproponowane metody sprzyjają motywowaniu do działania
i kształtowaniu odpowiedzialności za środowisko. Należą do nich: zajęcia terenowe,
doświadczenia, ćwiczenia praktyczne, gry dydaktyczne, dyskusje, webquest,
analiza tekstu.
Dla nauczycieli języka polskiego przygotowano cykl 10 lekcji pt. „Przez teksty
kultury do wartości natury” poświęcony uwrażliwianiu uczniów na piękno przyrody
i propagowaniu postaw ekologicznych. W pierwszej części cyklu zatytułowanej
„Ziemia sama sobą się zachwyca, czyli natura w poetyckim i malarskim
kalejdoskopie” uczniowie poznają teksty poetyckie, reklamowe oraz dzieła malarskie
ukazujące piękno i bogactwo natury. Część druga pt. „Czas wreszcie robić z Natury
ludzkich igraszek wielkie śmietnisko! – manifest ekologiczny XXI wieku” służy
kształtowaniu postaw proekologicznych i przedstawia różne style literackie
mówienia o ekologii, np. manifest, apel, humorystyczna prezentacja. Lekcje
realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod, tj. mapa mentalna, burza
mózgów, dyskusja, analiza tekstu, ćwiczenia językowe i redakcyjne. Treści
zrównoważonego rozwoju w klasach 4-6 ukazane zostały w aspekcie
środowiskowym i społecznym, nie poruszają jednak zagadnień ekonomicznych.
W scenariuszach uwzględniono prawie wszystkie przyjęte do analizy aktualne
problemy środowiskowe zrównoważonego rozwoju, z wyjątkiem zanieczyszczenia
i ochrony powietrza.
Dla nauczycieli uczących w gimnazjum, na stronie internetowej MŚ,
udostępniono 11 scenariuszy lekcji wchodzących w skład pakietu pt. „Lekcja
z klimatem”. Treści realizowane podczas lekcji dotyczą zmian klimatu, przyczyn
i skutków globalnego ocieplenia, wpływu codziennych zachowań na zmiany klimatu,
adaptacji do zmian klimatu oraz działań międzynarodowych przeciwdziałających
zmianom klimatu. Przeznaczone są dla nauczycieli różnych przedmiotów, tj. biologii
(3 scenariusze), geografii (3 scenariusze), wos (4 scenariusze) oraz historii
(1 scenariusz). Niektóre scenariusze zawierają treści z dwóch przedmiotów, np.
biologii i wos oraz historii i geografii, geografii i wos. Realizacja całego pakietu
scenariuszy ukazuje problem zmian klimatu w ujęciu środowiskowym, społecznym
i ekonomicznym. Poszczególne scenariusze koncentrują się zwykle na jednym
z aspektów zrównoważonego rozwoju. Stworzono je zgodnie z zasadami oceniania
kształtującego, wykorzystując głównie metody aktywizujące wszystkich uczniów do
pracy na lekcji, motywujące do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania
globalnemu ociepleniu, wyrabiające świadomość wpływu na klimat. Każdy
scenariusz dodatkowo zawiera pytanie badawcze, które można wykorzystać do
zaplanowania projektu uczniowskiego.
Kolejną propozycją skierowaną do nauczycieli gimnazjum jest oferta
15 projektów edukacyjnych, które mogą pomóc w realizacji obowiązkowego dla
gimnazjalistów projektu uczniowskiego. Projekty ze względu na interdyscyplinarny
charakter wymagają zaangażowania nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, wos
i informatyki. Wzmacniają one kompetencje uczniów do rozwiązywania aktualnych
problemów zrównoważonego rozwoju. Przydatne są do poznania i zrozumienia
treści ochrony środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dotyczą
wyczerpywania się zasobów naturalnych, zaniku i ochrony różnorodności
biologicznej, wzrostu ilości wytwarzanych odpadów, globalnego ocieplenia i zmian
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klimatu. Wszystkie treści prezentowane są w trzech aspektach zrównoważonego
rozwoju. Zaproponowane do realizacji projektów metody nauczania motywują
uczniów do rozwiązywania problemów zrównoważonego rozwoju, ponieważ
uwzględniają:
 „prowadzenie badań diagnostycznych (wywiady, ankiety, obserwacje
i pomiary w terenie);
 samodzielne pozyskiwanie informacji z różnych źródeł (m.in. Internet, prasa,
biblioteki, informacje z instytucji samorządu lokalnego);
 nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (osoby prowadzące
gospodarstwa ekologiczne, dietetycy, przedstawiciele urzędu miasta lub
gminy, rodzice, sprzedawcy ze sklepu ze zdrową żywnością,
przedstawiciele biznesu);
 pozyskiwanie funduszy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć
(organizacja kiermaszy, imprezy szkolne, dotacje z samorządu,
sponsorowanie przez lokalny biznes);
 projektowanie działań indywidualnych sprzyjających ochronie środowiska;
 projektowanie działań dla społeczności szkolnej lub lokalnej sprzyjających
ochronie środowiska”.9
Dla nauczycieli szkoły ponadgimnazjalnej w ofercie odnaleziono 17
scenariuszy. Cztery z nich powstały w ramach konkursu dla nauczycieli „Natura
2000 – chodzi mi po głowie”, pozostałe w ramach konkursu „Lekcja zmieniania
świata”. Scenariusze dotyczące europejskiej sieci obszarów chronionych Natura
2000, mają charakter interdyscyplinarny i mogą być realizowane przez nauczycieli
biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości.
Poruszają one następujące treści:
 system ochrony przyrody w Polsce, w tym Natura 2000;
 walory przyrodnicze i turystyczne obszarów Natura 2000;
 zasady gospodarowania i użytkowania obszarów chronionych Natura 2000;
 wpływ rozwoju turystyki na przyrodę na obszarach chronionych.
Do ich realizacji zaplanowano gry dydaktyczne oraz projekt uczniowski. Treści
każdego ze scenariuszy ukazane są w aspekcie środowiskowym, połowa zaś
dodatkowo w aspekcie społecznym lub gospodarczym. Scenariusze z pakietu
„Lekcja zmieniania świata” dotyczą:
 ochrony różnorodności biologicznej (5 scenariuszy);
 rozwoju zrównoważonego (5 scenariusze);
 klimatu (2 scenariusze);
 ochrony zasobów wodnych (1 scenariusz).
Mogą je realizować nauczyciele na lekcjach: biologii, geografii, chemii, fizyki,
wos, języka polskiego, podstaw przedsiębiorczości oraz na godzinie wychowawczej.
Ponad połowa scenariuszy (7) uwzględnia prezentowane treści we wszystkich
trzech aspektach zrównoważonego rozwoju. Pozostałe lekcje będą ukazywały
problemy zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym i społecznym.
Zaproponowane metody nauczania – uczenia się zakładają dużą aktywność
uczniów w nabywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw w zakresie zrównoważonego

9

A.M Wójcik, E. Gajuś-Lankamer, Projekty gimnazjalne jako odpowiedź na aktualne potrzeby ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju, „Edukacja Biologiczna i środowiskowa”, 2014, s. 120-126
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rozwoju. Są one charakterystyczne dla przedmiotów, dla których zostały
przeznaczone. Do zastosowania na lekcjach zaplanowano: różne techniki
dyskusyjne (mapa mentalna, debata, burza mózgów, metaplan, myślące
kapelusze), dramę, grę w role, gry dydaktyczne, obserwacje, eksperyment,
terenową grę dydaktyczną. Najczęściej stosowana jest grupowa forma pracy
sprzyjająca nabywaniu cennych umiejętności społecznych.
W zakładce dla nauczycieli „Aktualności” zamieszczono pakiet edukacyjny
„Człowiek – Środowisko – Gospodarka – Zasady zrównoważonego rozwoju”,
zawierający 10 scenariuszy lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Dla uczniów gimnazjum przygotowano trzy scenariusze na lekcje wiedzy
o społeczeństwie, których główne cele to:
 „uświadomienie zależności między gospodarowaniem energią w domu,
stanem budżetu domowego i ochroną środowiska przyrodniczego, w tym
klimatu;
 zapoznanie uczniów z możliwościami działalności człowieka w środowisku,
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w oparciu o odnawialne
źródła energii;
 uświadomienie znaczenia przyrody w rozwoju przedsiębiorczości człowieka
i zaspokajaniu jego potrzeb w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem”.10
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych opracowano scenariusze dla wos
(4 scenariusze), podstaw przedsiębiorczości (2 scenariusze), ekonomii w praktyce
(1 scenariusz). Do głównych celów lekcji realizowanych wg omawianych scenariuszy
należy zapoznanie uczniów z:
 „funkcjonowaniem prawa człowieka do życia w czystym środowisku;
 możliwościami działalności człowieka w środowisku zgodnie z zasadami
demokracji i zrównoważonego rozwoju;
 możliwościami działalności człowieka w środowisku zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem praw człowieka,
w szczególności prawa do godnego życia zapewniającego dostęp do
podstawowych dóbr;
 zasadami organizacji zielonych miejsc pracy jako przykładem gospodarczej
działalności człowieka, prowadzonej zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju;
 metodami wyceny zasobów środowiskowych oraz uświadomienie im, jak
duże znaczenie ma wiedza o ich wartości podczas planowania
różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych;
 zasadami etycznymi, jakie obowiązują w najnowszej generacji marketingu
społecznego, tj. w marketingu ekologicznym (reklamie ekologicznej,
oznakowaniu produktów);
 różnymi sposobami pomiaru dobrobytu materialnego oraz społecznego oraz
uświadomienie im, że stan środowiska wpływa na jakość życia i jest równie
ważnym komponentem dobrobytu społecznego, jak poziom zaspokojenia
potrzeb materialnych (mierzony PKB)”.11

J. Czarnecka, E. Gajuś-Lankamer, M. Wesołowska. A.M. Wójcik, Pakiet edukacyjny. Człowiek,
środowisko, gospodarka – zasady zrównoważonego rozwoju. Warszawa 2014
11
Ibidem
10
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Treści kształcenia omawianego pakietu ukazują problem zrównoważonego
rozwoju w sposób zintegrowany. Przy omawianiu zagadnień uwypuklono jego
aspekt społeczny i ekonomiczny na tle problemów środowiska przyrodniczego.
Metody pracy uczniów zaproponowane do osiągania celów kształcenia wynikają
ze specyfiki podejmowanych tematów oraz odzwierciedlają najnowszą wiedzę
z zakresu metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów. Należą do nich: praca
z tekstem źródłowym, gra w rolę, rozmowa nauczająca, praca z Internetem, metoda
eksponująca – film, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, studium przypadku. Na
przedmiotach podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce zastosowano
metody umożliwiające nabycie umiejętności, takich jak obliczanie wysokości
produktu krajowego brutto, ocenianie wpływu przedsięwzięcia gospodarczego na
dobrobyt materialny i społeczny, wykorzystując pracę z modelem gospodarki.
Wszystkie scenariusze przygotowane są według takiego samego schematu
i zawierają: uwagi o realizacji, odniesienie do podstawy programowej, cele
kształcenia, metody i formy pracy, wykaz środków dydaktycznych, tabelarycznie
przedstawiony plan toku lekcji, materiały dla ucznia, materiały dla nauczyciela,
bibliografię, źródła internetowe. Cenny dla nauczycieli i uczniów może być
zamieszczony w każdym scenariuszu pomysł na kontynuowanie każdego tematu
metodą projektu edukacyjnego (Tabela nr 1).
Tabela nr 1: Propozycje projektów edukacyjnych zamieszczone w pakiecie „Człowiek –
Środowisko – Gospodarka – Zasady zrównoważonego rozwoju”.
Poziom
edukacyjny
gimnazjum

Przedmiot

Pomysł na projekt

wos

„Czy nasza szkoła jest
energooszczędna?” –
przeprowadzenie audytu
energetycznego budynku oraz
wskazanie sposobów zmniejszenia
zużycia energii.

gimnazjum

wos

Człowiek
przedsiębiorczy, czyli
współpraca ludzi z
przyrodą.

gimnazjum

wos

Masz prawo do życia
w czystym
środowisku – ludzie i
organizacje
pozarządowe w
obronie praw
człowieka.

Szkoła
ponadgimn
azjalna

wos

„Światowi liderzy zielonej
energetyki” – przygotowanie
prezentacji o krajach opierających
produkcję energii na źródłach
odnawialnych.
Sesja posterowa na temat
wykorzystania przyrody do rozwoju
różnych dziedzin gospodarki, tj.
kosmetologia, transport, łowiectwo –
zagrożenie dla ekosystemów i
działania w celu ich ochrony.
„Aktywność społeczeństwa w
obronie prawa człowieka do
czystego środowiska” – internetowa
akcja uświadamiająca na temat
obrony prawa człowieka do
czystego środowiska, oparta o
krótkie filmy ukazujące wywiady z
różnymi osobami.

Temat scenariusza
Dom
energooszczędny,
czyli ochrona
środowiska i
racjonalne
gospodarowanie w
życiu codziennym.
Na drodze ku zielonej
energii.

230
________________________________________________________________________________

Działalność człowieka
w środowisku zgodnie
z zasadami
demokracji i
zrównoważonego
rozwoju.

Szkoła
ponadgimn
azjalna

wos

„Czy wszystkie konflikty społeczne
są rozwiązywane zgodnie z
zasadami demokracji i
zrównoważonego rozwoju?” –
przygotowanie studiów przypadków
lub inscenizacji ukazujących
sposoby rozwiązywania konfliktów
miedzy celami gospodarczymi i
ochroną środowiska na podstawie
konkretnych inwestycji w Polsce
i na świecie.
„Jak przybliżyć dwa bieguny?
Działania na rzecz zrównoważenia
sytuacji na świecie” – zdobycie
informacji na temat inicjatyw
międzynarodowych wspierających
kraje Globalnego Południa, w celu
wyrównania dysproporcji.
Prezentacja firm z rankingu
najbardziej ekologicznych firm
świata, ukazująca działania na
rzecz ekologizacji pracy i ochrony
środowiska.
Wycena podróży do obszaru
chronionego metodą kosztu
poznaną na lekcji.

Między dwoma
biegunami –
zróżnicowanie
społecznogospodarcze
współczesnego
świata.
Czy pracownik może
być „zielony”?

Szkoła
ponadgimn
azjalna

wos

Szkoła
ponadgimn
azjalna

wos

Czy
zasoby
środowiska
są
bezcenne
–
ile
kosztuje
piękny
krajobraz i kropla
czystej wody.
Marketing ekologiczny
– kiedy możemy mu
wierzyć, czyli jak
rozpoznać produkty
oszczędzające
środowisko?
Coraz lepiej nam się
żyje, ale jak zmierzyć
jakość życia?

Szkoła
ponadgimn
azjalna

Podstawy
przedsiębi
orczości

Szkoła
ponadgimn
azjalna

Podstawy
przedsiębi
orczości

Przygotowanie skargi do Krajowej
Rady Reklamy dotyczącej
nierzetelnej reklamy o treściach
ekologicznych.

Szkoła
ponadgimn
azjalna

Ekonomia
w praktyce

Porównanie jakości życia we
własnej miejscowości i innych
miejscowościach w Polsce na
podstawie wskaźników dobrobytu
materialnego i rozwoju
społecznego.

Oceny możliwości realizacji podstawy programowej na zajęciach
prowadzonych według scenariuszy zamieszczonych na stronie internetowej
Ministerstwa Środowiska dokonano odszukując w analizowanych materiałach
wymagań ogólnych i szczegółowych z podstawy programowej (Tabela nr 2).
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Tabela nr 2: Wyniki analizy materiałów edukacyjnych pod kątem zawartości wymagań
z podstawy programowej.

Poziom edukacyjny

Liczba
analizowanych
materiałów

Przedszkole
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Szkoła podstawowa klasy 4-6
Gimnazjum
Szkoła ponadgimnazjalna

3
10
13
29
24

Liczba
materiałów
zawierających
wymagania z
podstawy
programowej
0
10
13
29
7

Razem

79

59

Procent
materiałów
zawierających
wymagania z
podstawy
programowej
0
100
100
100
29

75

Ogółem 3/4 analizowanych materiałów zawiera zapisy wymagań ogólnych
i szczegółowych z podstawy programowej. Zamieszczono je we wszystkich
materiałach do szkoły podstawowej i gimnazjum, co stwarza możliwość realizacji
podstawy programowej na lekcjach prowadzonych według tych scenariuszy.
Jedynie 1/3 materiałów do szkoły ponadgimnazjalnej posiada odniesienia
do podstawy, w pozostałych nie stwierdzono takich zapisów, co zmniejsza ich
przydatność w edukacji szkolnej nastawionej na monitorowanie realizacji podstawy
programowej. Żaden ze scenariuszy dla przedszkoli nie zawiera zapisów z podstawy
programowej.
Poszukiwanie
informacji
na
temat
intensywności
wykorzystania
zamieszczonych na stronie internetowej MŚ materiałów i ich efektywności
w edukacji szkolnej wykazało brak narzędzi umożliwiających pozyskiwanie takich
danych. Nie stwierdzono obecności liczników wejść na stronę czy danych o liczbie
pobrań poszczególnych materiałów, informacji zwrotnych od użytkowników oraz
wyników badań efektywności i przydatności dla podnoszenia jakości kształcenia na
rzecz zrównoważonego rozwoju.
Podsumowanie i wnioski
Uzyskane wyniki badań weryfikujące pierwszą hipotezę badawczą pozwalają
na jej potwierdzenie, co oznacza, że Ministerstwo Środowiska podejmuje
różnorodne działania edukacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju dla przedszkoli
i szkół wszystkich etapów edukacyjnych. Najczęstszą formą działań przydatnych dla
szkół jest zamieszczanie scenariuszy pozyskiwanych w drodze konkursów dla
nauczycieli, edukatorów i organizacji pozarządowych.
Oceniając scenariusze zajęć dla nauczycieli stwierdzono, że wzmacniają one
kompetencje uczniów do rozwiązywania aktualnych problemów środowiskowych
zrównoważonego rozwoju, co potwierdza prawdziwość hipotezy drugiej. Porównując
ofertę dla różnych poziomów edukacyjnych stwierdzono, że najmniej kompetencji
nabędą dzieci przedszkolne ze względu na najmniejszą liczbę zamieszczonych
scenariuszy i sposób ujęcia oraz realizacji treści. Ukazują one jedynie dwa aktualne
problemy zrównoważonego rozwoju, tj. wyczerpywanie się zasobów i ochronę
klimatu głównie w aspekcie środowiskowym. Oferta scenariuszy zajęć dla szkół
podstawowych bardziej sprzyja temu działaniu. Treści materiałów odnoszą się do
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prawie wszystkich aktualnych problemów środowiskowych, z wyjątkiem
zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Niektóre treści ukazane są w aspekcie
społecznym. Różnorodność metod opartych o aktywność uczniów i pracę grupową
pozwala na kształtowanie właściwych postaw. Gimnazjaliści i uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych, dla których przygotowano najszerszą i najbardziej różnorodną
ofertę dostają największe wsparcie w zakresie nabywania niezbędnych kompetencji
do rozwiązywania aktualnych problemów środowiskowych z uwzględnieniem
aspektów społecznych i ekonomicznych aspektów zrównoważonego rozwoju.
Badania wykazały, że nauczyciele korzystając ze scenariuszy zajęć
udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska mogą realizować
wymagania ogólne i szczegółowe zawarte w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dotyczące problemów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, co
potwierdza prawdziwość hipotezy trzeciej. Przeważająca część materiałów zawiera
cele i treści kształcenia z podstawy programowej.
Hipoteza czwarta zakładająca brak dostępu do informacji o wykorzystaniu
i efektywności oferty edukacyjnej Ministerstwa Środowiska została potwierdzona
w toku badań.
Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski:
1. Ministerstwo Środowiska wykazuje dużą aktywność w zakresie wsparcia
szkolnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;
2. oferowane materiały dla nauczycieli ukazują aktualną wiedzę na temat
problemów środowiskowych zrównoważonego rozwoju oraz proponują
nowoczesne rozwiązania dydaktyczne;
3. ofertę
edukacyjną
warto
uzupełnić
o
materiały
poświęcone
zanieczyszczeniu i ochronie powietrza, których brak stwierdzono w toku
analizy;
4. dla podniesienia jakości kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju
proponuje się, aby Ministerstwo Środowiska podjęło działania umożliwiające
dostęp do informacji o wykorzystaniu i efektywności materiałów
edukacyjnych, co byłoby dobrą praktyką.
Streszczenie
Podstawowa odpowiedzialność za realizację zadań z zakresu edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju spoczywa na szkole. Za edukację nieformalną odpowiada
Ministerstwo Środowiska. Jednym z zadań edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju jest kształtowanie u uczniów kompetencji do rozwiązywania aktualnych
problemów środowiskowych. Zasadniczą rolę w zapewnieniu wysokiej jakości
kształcenia odgrywają nauczyciele. Złożoność koncepcji zrównoważonego rozwoju
sprawia jednak nauczycielom trudność w przełożeniu jej na edukację szkolną.
Dotyczy ona bowiem kwestii ekologicznych, społecznych i politycznych oraz
wymaga ujęcia holistycznego. Nauczyciele oczekują wsparcia w tym zakresie.
Naprzeciw potrzebom nauczycieli wychodzi Ministerstwo Środowiska.
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie
aktywności Ministerstwa Środowiska w obszarze edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju w szkole. Przedmiotem analizy jakościowo-ilościowej
była oferta edukacyjna zamieszczona na stronie internetowej badanej instytucji. We
wnioskach zamieszczono wskazówki dla Ministerstwa Środowiska mogące
przyczynić się podniesienia jakości jego działań.
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Summary
The primary responsibility for implementation of tasks in the field of education
for sustainable development is assigned to schools. The Ministry of the Environment
is responsible for non-formal education. One of the tasks of education for sustainable
development is to provide students with competence to solve current environmental
problems. An essential role in ensuring high-quality education is played by teachers.
However, the complexity of the sustainable development concept makes it difficult
for teachers to implement it in school education, since it concerns environmental,
social, and political issues and requires a holistic approach. Teachers expect support
in this regard. The Ministry of the Environment is focused on fulfilling these needs.
The article presents the results of research aimed at determining the activity
of the Ministry of the Environment in the field of education for sustainable
development in school. The educational offer presented on the website of the
analysed institution was subjected to qualitative and quantitative analysis.
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Łukasz JASTRZĄB
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
ŻYCIE RELIGIJNE W POZNANIU PODCZAS OKUPACJI
NIEMIECKIEJ 1939-1945

Sytuacja wojenna w Poznaniu w 1939 r.
W przededniu wybuchu II wojny światowej w Poznaniu 1 funkcjonowało 25
parafii, do których należało w sumie 303 402 „dusz”– 23 parafie2 w strukturze
dekanatu poznańskiego i dwie parafie – Parafia Archikatedralna (14 042 wiernych)
i Parafia Kolegiacka św. Marii Magdaleny (23 321 wiernych) poza strukturą
dekanalną.3 W Poznaniu znajdowało się 36 kościołów4 i 52 kaplice,5 a na terenie
miasta przebywało w 1939 r. 169 księży, którzy pełnili posługę duszpasterską
w parafiach, byli kapelanami w zgromadzeniach, nauczycielami, wykładowcami,
zajmowali stanowiska w strukturach Kurii Metropolitalnej, mieszkali jako rezydenci
lub emeryci. Życie zakonne w Poznaniu prowadziło nie mniej 6 niż 80 członków
zgromadzeń i zakonów męskich7 i nie mniej niż8 255 sióstr zakonnych,
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w 1938 r. naukę pobierało 131 alumnów.
W Poznaniu w 1931 r. na 246 470 mieszkańców było 237 662 katolików, 6 516 ewangelików, 1 954
osób wyznania mojżeszowego i 338 osób innego wyznania [S. Abt, Struktura demograficzna miasta,
(w:) Dzieje Poznania 1918-1945, t. 2**, pod red. J. Topolskiego i L. Trzeciakowskiego. WarszawaPoznań 1998, s. 970-971. W poszczególnych dzielnicach struktura wyznaniowa wyglądała następująco:
Śródmieście 76 449 mieszkańców (72 567 katolików, 2 181 ewangelików, 1 604 wyznania
mojżeszowego i 97 innego), Jeżyce 52 404 mieszkańców (50 869 katolików, 1 322 ewangelików, 152
wyznania mojżeszowego i 61 innego), Łazarz 45 733 mieszkańców (44 275 katolików, 1 308
ewangelików, 68 wyznania mojżeszowego i 82 innego), Wilda 43 590 mieszkańców (42 168 katolików,
1 303 ewangelików, 36 wyznania mojżeszowego i 83 innego), prawobrzeżny Poznań 28 294
mieszkańców (27 783 katolików, 402 ewangelików, 94 wyznania mojżeszowego i 15 innego)].
2
Parafie pw.: Bożego Ciała (18 700 wiernych), Chrystusa Króla (b. d.), Chrystusa Odkupiciela (2 980),
Ducha Świętego (b. d.), Imienia Maryi (Krzyżowniki) (1 684), Matki Boskiej Bolesnej (28 901), Matki
Boskiej Częstochowskiej (3 000), Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana (40 000),
Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej (7 800), św. Andrzeja Boboli (3 000), św. Antoniego
Padewskiego (6 000), św. Jakuba Większego (Głuszyna) (3 427), św. Jana Jerozolimskiego za Murami
(5 050), św. Jana Kantego (b. d.), św. Jana Vianneya (6 015), Świętego Krzyża (13 962), św. Marcina
(34 000), św. Michała Archanioła (17 250), św. Rocha (5 500), św. Stanisława Kostki (6 550), Świętej
Trójcy (8 000), św. Wojciecha (19 500), Zmartwychwstania Pańskiego (34 720)
3
Taki podział wskazuje Rocznik Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej na 1938 rok. Poznań 1938.
4
Suma wszystkich kościołów parafialnych, klasztornych itp.
5
Nie wiadomo na podstawie jakich wyliczeń wg sporządzonego po II wojnie światowej Planu
rozmieszczenia budynków w r. 1939 – w Poznaniu było 26 kościołów i 6 kaplic – Archiwum Akt Nowych
w Warszawie (AAN), Ministerstwo Odbudowy w Warszawie, sygn. 220, Szkody wojenne [na terenie]
miasta Poznania [zestawienia 1945], k. 7.
6
Są to szacunkowe dane ze względu na brak pełnego spisu zakonników i zakonnic.
7
Reprezentowanych przez 8 zgromadzeń i zakonów: Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców,
Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakon św. Dominika (dominikanie), Zakon Towarzystwa
Jezusowego (jezuici), Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego, Zgromadzenie Księży Salezjanów,
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców, Zgromadzenie Ojców Misjonarzy Oblatów Najświętszej
Marii Panny.
8
Reprezentowane przez 19 zgromadzeń i zakonów: Oblatki Serca Jezusa, Zakon Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej, Zgromadzenie Córek Najświętszej Maryi Panny od Siedmiu Boleści (serafitki),
Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa Sacré Cœur, Zakon Najświętszej Marii Panny z Góry
Karmel (karmelitanki bose), Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (franciszkanki),
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej (marianki), Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego
1
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W 1939 r. atmosfera zaostrzającego się konfliktu pomiędzy Niemcami a Polską
była powszechnie odczuwalna i miała swe odzwierciedlenie w działalności i postawie
polskiego Kościoła katolickiego. Przykładem tego mogła być uchwała Konferencji
Episkopatu Polski, obradującej w dniach 25-27 kwietnia 1939 r. Biskupi uznali
za niezbędne wprowadzenie do programów nauczania studentów teologii
elementów obrony przeciwlotniczej, przeciwgazowej i zagadnień związanych
z duszpasterstwem wojskowym. 1 kwietnia 1939 r. na Zamku Królewskim
w Warszawie prymas Polski kard. August Hlond spotkał się z prezydentem Ignacym
Mościckim i przekazał memoriał Episkopatu Polski na temat pogorszenia się sytuacji
międzynarodowej i zagrożenia Rzeczypospolitej po zajęciu Czechosłowacji przez
hitlerowskie Niemcy. W marcu tego samego roku prymas August Hlond podpisał
apel do społeczeństwa polskiego o wsparcie Ogólnopolskiego Komitetu Pożyczki
Obrony Przeciwlotniczej. Na tej podstawie biskupi wydali odezwę do duchowieństwa
i wiernych o poparcie pożyczek na obronę przeciwlotniczą. Decyzją Episkopatu, od
maja 1939 r. we wszystkich kościołach odprawiano nabożeństwa za pokój świata
i pomyślność państwa polskiego.9 Stowarzyszenie Żywego Różańca, przy parafii

9

à Paulo (szarytki), Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętej Rodziny pw. św. Karola Boromeusza
(boromeuszki), Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (nazaretanki), Zgromadzenie
Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej (pasterki), Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa (sługi Jezusa),
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanego Poczęcia (służebniczki
dębickie), Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej
(służebniczki starowiejskie), Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny (służebniczki pleszewskie), Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (elżbietanki), Zgromadzenie
Sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa Konającego, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od
Niepokalanej Maryi, Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (zmartwychwstanki).
Informacje o nadchodzącej wojnie można odnaleźć w szczątkowo zachowanych poznańskich
czasopismach parafialnych z tamtego okresu: „Tygodnik Parafjalny Kościoła św. Trójcy Poznań –
Dębiec” nr 18 z 30 IV 1939 r., s. 3: [apel Związku Młodzieży Żeńskiej]: (...) gorąco wzywamy was,
druhny, abyście w najbliższym czasie szczególną uwagę zwróciły na te prace i zajęcia, które mają
znaczenie dla obrony Państwa (...) wspomóżcie ofiarność na Fundusz Obrony Narodowej, pamiętajcie
o pożyczce na cele lotnictwa i artylerii przeciwlotniczej. „Tygodnik Parafjalny Kościoła św. Trójcy
Poznań – Dębiec” nr 19 z 7 V 1939 r., s. 2: [W miesiącu Maryjnym – modły o pokój – odezwa konferencji
plenarnej Episkopatu Polski]: Współdziałać będziemy z zapałem z władzami państwowymi
w wykonywaniu rozporządzeń przygotowujących życie kraju na możliwości wojenne ku obronie
Ojczyzny i wiary dla ratowania swobód religijnych i sumienia, dla wolności ducha i życia narodowego.
(...) przez nadchodzący miesiąc maj należy ze szczególniejszą gorliwością odprawiać we wszystkich
kościołach za pomyślność Rzeczypospolitej i pokój świata nabożeństwa majowe. „Tygodnik Parafjalny
Parafji św. Antoniego Padewskiego Poznań Starołęka” nr 27 z 2 VII 1939 r., s. 6: Potworny rozrost III
Rzeszy i jej utopie o panowaniu nad światem postawiły wreszcie świat cały na nogi. Już nikt się nie
łudzi co do prawdziwych intencji tych, którzy traktaty uważają za świstki papieru, a uroczyste
zobowiązania – za zręczny sposób mydlenia oczu. Przejrzano wreszcie przewrotną grę i powiedziano:
dość tego ! Ten, kto chciałby nadal świat oszukiwać, musi sobie przedtem zdać sprawę z siły Anglii,
Francji i Polski, z jej gotowym na wszystko narodem, nad którym roztoczyło swe panowanie Najśw.
Serce Pana Jezusa z Pomnika Wdzięczności. „Tygodnik Parafjalny Parafji św. Antoniego Padewskiego
Poznań Starołęka” nr 30 z 23 VII 1939 r., s. 6: [Nic nowego pod słońcem]: Znają już wszyscy dobrze
stary sen pangermański nienasyconego plemienia, które marzyło o panowaniu nad światem. Ale nieraz
też z tych marzeń rodził się Grunwald albo Psie Pole. Zdaje się, że o tym zapomnieli ci, którzy szukają
zwady z nami – Polakami, którym błogosławi Zbawiciel z wyżyn Pomnika Wdzięczności. „Tygodnik
Parafjalny Parafji św. Antoniego Padewskiego Poznań Starołęka” nr 31 z 30 VII 1939 r., s. 6: Ci,
którzy wszelkimi sposobami starają się przeciągnąć strunę, niech pamiętają że kij ma dwa końce. Że
może się to wszystko skończyć wielkim rozczarowaniem i bolesną nauczką dla megalomanów, którym
zdaje się, że słońce świeci tylko dla nich. Co do nas – jesteśmy gotowi i pewni, że oręż polskiego
żołnierza, pomoc i opieka Zbawiciela, któremu stawiliśmy Pomnik Wdzięczności, doprowadzi nas
do zwycięstwa!
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pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu zorganizowało 20 sierpnia 1939 roku
pielgrzymkę błagalną o pokój do Częstochowy. 10 Podczas uroczystości na Jasnej
Górze 26 sierpnia 1939 r., w święto Matki Boskiej Częstochowskiej, patriotyczne
kazanie wygłosił biskup częstochowski Teodor Kubina, a przeor o. Norbert
Motylewski zaapelował do wiernych o szybki powrót do domów, by wybuch wojny
nie zaskoczył ich w drodze, na co wierni zareagowali powszechnym szlochem.
28 sierpnia 1939 r. powierzono ks. Gerardowi Mizgalskiemu, wikariuszowi
w poznańskiej Parafii Archikatedralnej, zaopatrzenie Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu
w wodę, piasek i przygotowanie schronów.11 31 sierpnia 1939 r. wikariusz generalny,
ks. bp Walenty Dymek, polecił zapowiedzieć na 1 września 1939 r. całodzienną
adorację, wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji oraz intencję:
sprawy Ojczyzny naszej zleca się opiece Najświętszego Serca Jezusowego. Zalecił
też odśpiewać litanię do Najświętszego Serca Jezusowego i wygłosić kazanie
o ufności w Opatrzność Bożą, spokój, męstwo, gotowość do ofiarnej miłości
bliźniego bez wycieczek przeciw wrogom.12 Sztab Generalny Wojska Polskiego
poinformował prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, że Wielkopolska nie będzie
broniona, tylko wydana na okupację.13
Jan Pieprzycki zapamiętał moment, w którym wierni parafii pw. Świętego
Krzyża w Poznaniu, zgromadzeni w kaplicy publicznej pw. Chrystusa Króla w domu
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej
przy ul. Ostatniej 14, dowiedzieli się o wybuchu wojny: (...) było to pamiętnego dnia
1 września 1939 r. (...) Msza św. dobiegła końca, ale wierni nie opuszczali świątyni,
widząc jak jeden z kapłanów pośpiesznie przedzierał się przez skupiony tłum, by jak
najprędzej znaleźć się za balustradą prezbiterium. Starano mu się nawet dopomóc,
by jak najprędzej zaspokoić rosnącą ciekawość. I oto padły gromkie słowa: „Drodzy
Parafianie, dziś o godz. 500 rano Niemcy przekroczyli naszą granicę!” Nic nie mogło
wywrzeć b. piorunującego wrażenia, niż tych kilka słów. Niekłamany też szloch,
lament i rozpaczliwe zawodzenie biegło chóralnym głosem pod sklepienie i dalej,
dalej jak złowroga wróżba.14
Kiedy lotnictwo niemieckie zbombardowało Poznań, ofiary nalotów 15 miały być
chowane na koszt parafii, jeżeli taką wolę wyraziły rodziny lub na prośbę służb
sanitarnych albo Komendy Miasta. Zalecono też udzielanie pomocy duchowej
rannym oraz rodzinom ofiar, a w biurze parafialnym musiał stale urzędować jeden
ksiądz w czasie wolnym od nalotów.16 Administrator parafii pw. Imienia Maryi
w Poznaniu (Krzyżowniki), ks. Jan (Józef) Gracz, w obawie przed możliwością
zbombardowania kościoła, spowiadał wiernych siedząc na krześle, w polu,

„Tygodnik Parafjalny Parafji św. Antoniego Padewskiego Poznań Starołęka” nr 28 z 9 VII 1939 r., s. 3
L. Wilczyński, Kapituła Metropolitalna w Poznaniu w latach 1919-1939, „Ecclesia. Studia z Dziejów
Wielkopolski” 2006, t. 2, s. 268
12
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (AAP), Materiały do dziejów archidiecezji poznańskiej w latach
okupacji (AP Ok), sygn. OK 3, Zarządzenia bpa W. Dymka 1939-1941, [k. 1]
13
M. Fąka, Dzieje okupacyjne Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu, „Ecclesia. Studia z Dziejów
Wielkopolski” 2003, t. 1, s. 281
14
J. Pieprzycki, Z dni niewoli, Akademia Handlowa Poznań. Poznań 1947, rkps, Biblioteka Uniwersytecka
w Poznaniu, (BU), sygn. 3906014, s. 2
15
Zob. Ł. Jastrząb, Straty ludności polskiej w Poznaniu we wrześniu 1939 roku, „Przegląd Zachodni”
2009, nr 2(331), s. 217-249.
16
AAP, AP Ok, sygn. OK 3..., op. cit., [pismo z 2.09.1939 r.), [k. 2]
10
11
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niedaleko świątyni,17 natomiast przy kościele parafii pw. św. Andrzeja Boboli
w Poznaniu, w pierwszych miesiącach wojny zorganizowano pomoc dla rodzin
rezerwistów powołanych do wojska.18 2 września 1939 r. prymas Polski, kard.
August Hlond, przesłał z Poznania prezydentowi Ignacemu Mościckiemu depeszę,
w której deklarował modlitwę o zwycięstwo naszego bohaterskiego oręża
w dziejowej rozprawie o prawa Rzeczypospolitej, o polityczną wolność i religijne
swobody i pełne poparcie Kościoła katolickiego dla obronnego wysiłku państwa. 19
Prezydent odpowiedział, że oświadczenie to dokumentuje raz jeszcze odwieczne
więzy łączące Rzeczpospolitą z ideami Kościoła katolickiego. 20 Na początku
września 1939 r. Rada Wyższa Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego à
Paulo w Poznaniu wydała zalecenia dotyczące działalności w warunkach
wojennych: (...) wobec niebezpieczeństw, które grożą na wypadek wojny, Rady:
Wyższa i Miejscowa (...) w Poznaniu, ogłaszają poniższe do swych członków
wezwanie, zawierające szereg wskazówek do samoobrony i wzmożonej opieki nad
ubogimi, w tym krytycznym czasie oraz o pouczenie rodzin będących pod ich opieką:
1) Pomoc moralna (...) Prosimy usilnie, żeby Panie Czynne nie zaniechały swoich
zwykłych odwiedzin u ubogich a nawet je wzmożyły, gdy zobaczą u nich
zamieszanie i bezradność. Obowiązkiem Pań będzie podnoszenie na duchu, nie
tylko swoich najbliższych, ale i swoich ubogich, wskazując na Opatrzność
i Miłosierdzie Boże (...). 3) Ochronne przechowywanie produktów (...) prosimy
o pouczenie ubogich matek, jak mają w razie wojny i ataków gazowych chronić
swą żywność i robić zapasy.21
Interesujących faktów dotyczących pierwszych okupacyjnych dni w Poznaniu
dostarczają wspomnienia ks. Władysława Pawelczaka, wówczas wikariusza
w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu.22 1 września 1939 r., proboszcz tej
parafii, ks. Czesław Grzonka, odprawił wotywę ku czci Serca Jezusowego, a ks.
Władysław Pawelczak słuchał spowiedzi. O godzinie 7.00 wierni zgromadzeni
w kościele usłyszeli alarm przeciwlotniczy. Nastąpiło ogólne poruszenie, część osób
szła do ołtarza, by przyjąć komunię świętą, reszta opuszczała w popłochu świątynię,
ktoś krzyknął na zewnątrz: wojna! W południe ks. Władysław Pawelczak namaścił
kobietę, która zginęła w wyniku niemieckiego nalotu na Poznań na terenie ogródków
działkowych przy ul. Warszawskiej. 2 września 1939 r. plebanię opuścił ks. Czesław
Grzonka, udając się z mieszkańcami os. Warszawskiego w kierunku Wrześni –
jednak powrócił jeszcze tego samego dnia. 3 września 1939 r., ks. Władysław
Pawelczak odczytał podczas mszy świętej urywek Ewangelii dotyczący Opatrzności
Bożej, ukierunkowując homilię na dodanie otuchy i wsparcia wiernym, zwłaszcza,
że przewidywał w kazaniu, iż nadchodzące lata mogą okazać się wielkim
sprawdzianem wiary w Opatrzność Bożą. 4 września 1939 r. około godziny 9.00
C. Kaszubowski, W. Bukowski, 75 lat Parafii pw. Imienia Maryi w Krzyżownikach-Smochowicach 19342009. Rys historyczny. Poznań 2009, s. 31
18
50-lecie parafii Świętego Andrzeja Boboli w Poznaniu-Junikowie 1938-1988. Poznań 1988, s. 35
19
Kościół Katolicki w Polsce modli się o nasze zwycięstwo, „Dziennik Poznański” nr 202 z 3 IX1939 r.,
s. 1
20
J.M. Roth, Społeczno-polityczna działalność prymasa Polski Augusta Hlonda w latach 1939-1945.
Toruń 2009, s. 67
21
P. Kurlenda, Działalność dobroczynna Kościoła katolickiego w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach
1919-1939. Toruń 2001, s. 90-91
22
W. Pawelczak, Autobiografia, „Poznańskie Studia Teologiczne” 1998, t. 8, s. 281-315, część o okupacji
w Poznaniu zawarta jest na s. 291-294
17
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siostry szarytki z Łącznego Młyna w Poznaniu przysłały powózkę z prośbą, by ks.
Władysław Pawelczak przyjechał do ich domu przy ul. Czekalskie 23 i z kaplicy
pw. Najświętszej Marii Panny Łaskawej zabrał puszkę z konsekrowanymi
komunikantami. Siostry przyjęły komunię świętą, a ks. Władysław Pawelczak
wręczył każdej po kilka komunikantów, by nie przewozić ich do kościoła. Obawiał się
bowiem wkroczenia wojsk niemieckich do Poznania. Od dnia wysadzenia
w powietrze mostów na Warcie 5 września 1939 r. 24 przez wycofujące się Wojsko
Polskie, do kościoła parafii pw. Chrystusa Odkupiciela zaczęło przychodzić coraz
więcej ludzi na mszę świętą, do spowiedzi i komunii świętej, a dużą część wiernych
stanowili uciekinierzy z lewego brzegu Warty. Ks. Władysław Pawelczak zamieszkał
w domu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo przy
ul. Czekalskie w Poznaniu, gdyż kapelan tego domu wyjechał z Poznania 1 września
1939 r. i do miasta już nie powrócił. Codziennie, wbrew zakazowi hitlerowców,
odprawiał msze święte w domu sióstr, natomiast w niedziele i święta trzy msze
święte w kościele parafii pw. Chrystusa Odkupiciela na zmianę z ks. Czesławem
Grzonką. W czasie pierwszej i trzeciej głosili kazanie dla starszych, podczas drugiej
dla dzieci.25
Niemcy zajęli Poznań 10 września 1939 r. i wydali rozkaz, by na ich cześć biły
dzwony w poznańskich kościołach. 26 Dwóch członków Kapituły Metropolitalnej, ks.
Józef Paech i ks. Albert Steuer, wywiesiło chorągwie ze swastyką. 27 Ks. Józef Paech
tłumaczył się, że zrobił to pod naciskiem, ale później, odprawiając w kościele
franciszkanów dziękczynne nabożeństwo z racji wkroczenia wojsk niemieckich do
Poznania dał upust swym wrogim uczuciom do Polaków, gdy w przemowie swej
uroczystościowej „dziękował Bogu za uwolnienie Niemców oraz Kraju tego z pod
ucisku i prześladowania polskiego!”28 Tego samego dnia ukazał się ostatni numer
„Przewodnika Katolickiego”,29 w którym na pierwszej stronie umieszczona została
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, które przy ul. Czekalskie w Poznaniu miało
filię domu zakonnego, należącą do szpitala Przemienienia Pańskiego. Dopiero w 1968 r. filia uzyskała
status samodzielnego domu zakonnego. Łączny Młyn to nazwa obszaru Poznania położona po
wschodniej części Jeziora Maltańskiego. Była tam kaplica półpubliczna pw. Najświętszej Marii Panny
Częstochowskiej oraz w położonym na południe od Łącznego Młyna Olszaku – kaplica pw. Serca Pana
Jezusa. Obie te kaplice oraz dom Sióstr Miłosierdzia przy ul. Czekalskie należały do parafii pw. św.
Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu.
24
Ks. Władysław Pawelczak datuje wysadzenie mostów na 4 IX 1939 r., lecz miało to miejsce w godzinach
porannych dnia następnego. Zob. Z. Szymankiewicz. Poznań we wrześniu 1939. Poznań 1985, s. 184.
25
W wigilię Bożego Narodzenia, która w 1939 r. wypadła w niedzielę, ks. Władysław Pawelczak wygłosił
homilię w oparciu o fragment Biblii mówiący o planach Heroda zamordowania narodzonego Jezusa
i o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu. Użył tej historii jako paraleli do ówczesnej sytuacji Polaków
na terenach wcielonych do III Rzeszy. Jedna z kobiet sympatyzująca z Niemcami miała ostrzec
ks. Władysława Pawelczaka słowami: Niech ksiądz wikariusz nie czyni „takich” aluzji w czasie kazania,
by nie znaleźć się tam, gdzie by się znaleźć nie chciał. Ponoć kobieta ta zmarła z niewiadomej
przyczyny kilka miesięcy później. W Nowy Rok 1940 r. podczas sumy odprawianej przez ks.
Władysława Pawelczaka miały podobno zgasnąć nagle cztery świece.
26
J.J. Markiewicz, Moje wspomnienia i przeżycia z okupacji. Poznań 1947, rkps, BU, sygn. 3906126,
s. 1. Podobną akcję hitlerowcy zarządzili 2 XI 1939 r. w Poznaniu od godziny 10.00 do 10.15 – AAP,
AP Ok, sygn. OK 3..., op. cit., [k. 10], pismo z 30 X 1939 r.
27
L. Wilczyński, Kapituła Metropolitalna..., op. cit., s. 268-269
28
M. Fąka, Dzieje okupacyjne Kapituły..., op. cit., s. 283
29
90 lat Księgarni św. Wojciecha (1895-1985). Poznań 1986, s. 17, tu podana data 12 IX 1939 r. Likwidacji
uległy też inne czasopisma katolickie: „Kultura”, „Przewodnik Społeczny”, „Ruch Charytatywny”, „Ruch
Katolicki”, „Tęcza”, „Zjednoczenie” [S. Kosiński, Dwa raporty kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski
w sprawie prześladowania Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1939-1945, (w:) Materiały i Studia,
23
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odezwa ks. bp. Walentego Dymka do wiernych: Dowiadujemy się, że celem
utrzymania porządku i ładu w naszym mieście utworzyła się Straż Obywatelska. Ze
swej strony zwracam się do wszystkich wiernych z serdecznym wezwaniem, aby
wznosili w kościołach i domach swoich gorące modły o opiekę Bożą i zalecam
korzystanie z nabożeństw kościelnych i Sakramentów świętych. Drogich Kapłanów
proszę, aby wszystkie nabożeństwa odprawiali w swoim czasie, dawali w każdej
chwili wiernym możność przystępowania do Sakramentów św. i aby przewodzili
w pełnieniu uczynków miłosierdzia co do duszy i ciała.30
Kuria Arcybiskupia w Poznaniu zaczęła ustanawiać księży substytutów
w zastępstwie nieobecnych duchownych, na przykład ks. Tadeusza Ettera
skierowano do parafii pw. św. Marcina w Poznaniu.31 Z kolei 12 września 1939 roku
wikariuszem substytutem parafii pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie
Poczętej w Poznaniu mianowany został przez Kurię Arcybiskupią ks. Wacław
Sztuba, wikariusz parafii pw. św. Andrzeja w Brodach Poznańskich.32 2 września
1939 r. rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu ks. Zygmunt
Baranowski33 poinformował kleryków, że uczelnia, na podstawie nakazu prymasa
Polski kard. Augusta Hlonda,34 miała zostać przeniesiona do Łodzi i że mają się tam
stawić 1 października 1939 r. Decyzja została jednak później zmieniona i rok
akademicki miał się rozpocząć w Poznaniu. 35 Zanim to nastąpiło, w piwnicach
seminarium ukrywali się przed nalotami mieszkańcy Poznania. 5 września 1939 roku
podczas mszy w poznańskiej Farze o dziewiątej odezwały się syreny. Było akurat
Podniesienie, kiedy usłyszeliśmy samoloty. Organista zaintonował potężnie „Święty
Boże”, ludzie podjęli suplikacje z jękiem i płaczem. Mury kościoła drżały od huku
przelatujących samolotów.36
10 września 1939 r. Gestapo aresztowało ks. Jana Krajewskiego, dyrektora
„Caritas” oraz kierowniczkę poznańskiego okręgu „Caritas”, Martę Fiedler. Po
powrocie z kampanii wrześniowej aresztowany został też ks. Józef Jasiński, dyrektor
„Caritas” w Poznaniu. Biura zamknięto, a agendy Wydziału Opiekuńczego przeszły,
wraz z pracownikami, pod kuratelę Wydziału Opieki Społecznej przy Zarządzie

pod red. F. Stopniaka, z. 3. Warszawa 1978, s. 110]. Księgarnię św. Wojciecha zamieniono na
kawiarnię [Studium Polski Podziemnej w Londynie (SPP), A Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza,
sygn. A.442 (stara sygn. A3.17), Kościół i instytucje społeczne, k. 7]
30
„Przewodnik Katolicki” nr 45 z 10 IX 1939 r., s. 1
31
AAP, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 15279, Działalność Kurii w okresie 29.08.19392.10.1939 [bez paginacji]
32
Ibidem
33
Ibidem. Kuria Arcybiskupia 9 IX 1939 r. mianowała go rektorem Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu, zaś wicerektorem ks. Seweryna Kowalskiego. Kiedy Niemcy wzięli jako
zakładnika ks. Zygmunta Baranowskiego, kierownictwo Seminarium przeszło w ręce ks. Seweryna
Kowalskiego, a prefektem był ks. Ignacy Walczewski – Położenie ludności polskiej w Kraju Warty 19391945. Dokumenty niemieckie, wybór i tłumaczenie C. Łuczak. Poznań 1987, s. 301 – fragment tajnego
sprawozdania policji bezpieczeństwa w Poznaniu z 6 X 1939 r.; M. Wolniewicz, Wojenny semestr
w poznańskim Seminarium Duchownym. Z notatek alumna sierpień – wrzesień 1939, „Przewodnik
Katolicki” nr 39 z 27 IX 1964 r., s. 356-358. Por. K. Śmigiel, Z dziejów wielkopolskich seminariów
duchownych w latach 1939-1945, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1973, t. XX, z. 4, s. 77-81
34
Sierpień i wrzesień 1939. Z dziennika Prymasa Hlonda, „Przewodnik Katolicki” nr 36 z 9 IX 1962 r.,
s. 563
35
AAP, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 15279..., op. cit., [bez paginacji]
36
M. Wolniewicz, Wojenny semes..., op. cit., s. 357
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Miejskim w Poznaniu.37 Likwidacji uległy również centrale: Dzieł Papieskich
Rozszerzenia Wiary i Apostoła św. Piotra, Związku Kobiet Katolickich, Związku
Katolickiej Młodzieży Męskiej oraz Szkoła Wyższa Nauk Społecznych Katolickich,
Katolicki Instytut Wychowawczy, Instytut Archidiecezjalny Akcji Katolickiej, Instytut
Archidiecezjalny Wyższej Kultury Religijnej, Instytut Archidiecezjalny „Caritas”,
Wyższa Rada Pań Miłosierdzia Konferencji św. Wincentego à Paulo, Centrala
Związków Chórów Kościelnych, Instytut Kasy Pomocniczej dla Księży Emerytów. 38
Według raportu hitlerowskiej Służby Bezpieczeństwa pobieżne badania wykazały,
że Kościół katolicki w Poznaniu systematycznie inspirował polski ruch
szowinistyczny. Katolickie stowarzyszenia i zrzeszenia odgrywały nadzwyczaj
doniosłą rolę w życiu politycznym Poznania; były ważnym ośrodkiem antyniemieckiej
nagonki.39
Przez cały wrzesień i w początkach października 1939 r. w katedrze
poznańskiej odbywały się nabożeństwa. 4 października 1939 r. o godzinie 4.30 rano
Gestapo i policja porządkowa zajęły gmachy na Ostrowie Tumskim,
przeprowadzając rewizje, aresztując księży. Zamknięta została katedra poznańska,
rzekomo z powodu niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej.40 Początkowo
Niemcy planowali rozebrać katedrę, ale uznali, że jest to wybitne dzieło niemieckich
oraz włoskich mistrzów i należy je zachować. 41 W październiku 1939 r. rozpoczęły
się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu wykłady, ale uczelnia
borykała się z problemami finansowymi, toteż klerycy kwestowali u poznańskich
proboszczów. 1 października 1939 r. odbyła się skromna inauguracja roku
akademickiego. 3 października 1939 r. około godziny 4.00 rano seminarium otoczyli
żandarmi niemieccy, rozpoczęła się rewizja w poszukiwaniu rzekomo ukrytej broni. 42
Klerycy zostali zgromadzeni w audytorium, rektor sprawdził obecność, zwolniono
tylko ks. Stanisława Janasika, który okazał dokumenty z Watykanu. Około godziny
7.30 zezwolono klerykom na przejście do kaplicy i przyjęcie komunii świętej.
Okupanci cały czas plądrowali budynek, rewizja zakończyła się w południe.
4 października 1939 r. seminarium zamknięto. Ostateczna likwidacja Arcybiskupiego
Seminarium Duchownego nastąpiła 4 listopada 1939 r., a budynek zaadaptowano
dla potrzeb policji niemieckiej. Klerycy otrzymali prowizoryczne zaświadczenia

M. Fiedler, Z. Krall, Szkic historyczny Akcji Charytatywnej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej
za lata 1907-1939, pod kierunkiem ks. prałata Jana Krajewskiego, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji
Poznańskiej” 1991, nr 12, s. 495. Istnienie „Caritas” uznano od 1 IV 1941 r. za niepożądane ze
względów państwowo-policyjnych. Rozwiązano organizację, a zebrane przez nią pieniądze dla
potrzebujących Polaków skonfiskowano [Położenie ludności..., op. cit., s. 305]. Dom starców „Caritas”
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o odbytych studiach, wymeldowania i przepustki umożliwiające powrót do domów. 43
W kaplicy, opieczętowanej przez niemiecką policję, stworzono magazyn
emblematów religijnych lub magazyn mundurów lotniczych. 44
Dnia 31 października 1939 r. do prezydium policji wezwano poznańskie władze
duchowne. Ks. bp Walenty Dymek wysłał w zastępstwie ks. Franciszka RucińskiegoNagórnego i ks. Teodora Taczaka. Władze niemieckie obwieściły przybyłym zakaz
śpiewania w kościołach pieśni patriotycznych oraz ograniczyły publiczne
nabożeństwa kościelne, zwłaszcza żałobne w dniu Wszystkich Świętych
i w Zaduszki. Ks. bp Walenty Dymek zalecał, by proboszczowie przyjmowali
zapowiedzi przedmałżeńskie przesyłane przez kapelanów katolików niemieckich
i ogłaszali je zgodnie zobowiązującymi zasadami i opłatami oraz żeby wystawiali
poświadczenia wygłoszonych zapowiedzi, a przy pogrzebach pobierali za
świadczenia, udzielane przez parafię, tylko opłaty dla kasy kościelnej wedle taksy
ustalonej.45 Poznańscy kapłani zostali 11 listopada 1939 r. ponownie wezwani przez
okupantów niemieckich, tym razem na Ostrów Tumski, gdzie zostali poinformowani
o zakazie odprawiania mszy świętych i nabożeństw na cmentarzach. Oznajmiono
im też, że kościoły mogą być otwarte jedynie od godziny 8.00 do 11.00. Zezwolono
na odprawianie mszy pogrzebowych.46
Działalność ks. biskupa Walentego Dymka
Kiedy 3 września 1939 r. ks. bp Walenty Dymek odbierał od prymasa Polski
kard. Augusta Hlonda uprawnienia dotyczące zastępstwa prawnego, zrównującego
go pod względem prawa z biskupem rezydencjalnym, 47 nie zdawał sobie sprawy, że
przez najbliższe 5 lat będzie faktycznym przywódcą duchowym dla katolików
w archidiecezji poznańskiej. 4 września 1939 r. o godzinie 1.30 w nocy ks. bp
Walenty Dymek objął obowiązki administratora archidiecezji poznańskiej. 48
W pierwszych dniach wojny nawoływał wiernych, by ze względów bezpieczeństwa
nie gromadzili się przed świątyniami czy przydrożnymi obiektami kultu. 13 września
1939 r. na sesji Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu, ks. bp Walenty Dymek
poinformował, że na mocy postanowienia prymasa Polski kard. Augusta Hlonda
Położenie ludności..., op. cit., s. 301 – fragment tajnego sprawozdania policji bezpieczeństwa
w Poznaniu z 6 X 1939 r.; M. Wolniewicz, Wojenny semes..., op. cit., s. 356-358. Por. K. Śmigiel,
Z dziejów wielkopolskich seminariów..., op. cit., s. 77-81
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OK 124, Zestawy strat [materialnych] Archidiec. Poznańskiej w latach wojny i okupacji 1939-1945
z roku 1967 – Zestawienie strat Archidiecezji Poznańskiej w latach wojny i okupacji 1939-1945 [akta
luźne bez paginacji]
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objął jego zastępstwo.49 Na posiedzeniu ustalono, że zostaną naprawione szkody
na Ostrowie Tumskim, spowodowane wysadzeniem mostów nad Cybiną i Wartą. 14
września 1939 r. ks. bp Walenty Dymek polecił poznańskim proboszczom, by
w najbliższą niedzielę 17 września pouczyli wiernych, że nadal powinni gorliwie
korzystać z nabożeństw i sakramentów świętych, zgodnie z zasadą, że każdy katolik
trwa w łasce uświęcającej. Zalecał, by wzywać do spokoju i rozważnego
postępowania, do zachowania równowagi ducha, niesprzeciwiania się
zarządzeniom obecnej władzy, unikania wszelkich sytuacji i działań, mogących
sprowadzić na obywateli sankcje oraz do otoczenia opieką ubogich. 50 Podobny zbiór
zaleceń wydany został 21 września 1939 r., w których bp Walenty Dymek ponownie
wzywał do zachowania spokoju, niesprzeciwiania się zarządzeniom władz.
Wskazywał, że miejscem modlitwy jest kościół i dom rodzinny, dlatego biskup nie
polecał gromadzenia się przed figurami, krzyżami i pomnikami, sugerował, aby
rezygnować z modlitwy za Ojczyznę i prezydenta. Miały być wygłaszane kazania
katechizmowe, a nauka w konfesjonale mogła dotyczyć tylko wiary i zbawienia, by
w domyśle nie poruszać spraw bieżących i politycznych. Bractwa miały być
prowadzone jak dotychczas, podobnie jak przygotowywanie dzieci do sakramentów
świętych, nie obowiązywały posty. 51 Kiedy los Polski był już przesądzony,
25 września 1939 r. ks. bp Walenty Dymek wydał zbiorczy zbiór zaleceń, będący
w większości kompilacją poprzednich zarządzeń. Dodano zapisy o przywróceniu
normalnego porządku nabożeństw wedle zwyczaju przedwojennego, umożliwiające
wiernym codzienne przystępowanie do komunii świętej i spowiedzi, nakazywał
wiernym okazywać miłość i wyrozumiałość, biuro parafialne prowadzić prawidłowo
i gorliwie, zniesiono post i obowiązek wstrzemięźliwości ze słusznych powodów,
modlitwę po sumie biskup nakazał pominąć. Według tego dokumentu, w kościołach
można było śpiewać pieśni jedynie o treści religijnej. Podobnie jak wcześniej, nie
zalecano sprzeciwiania się zarządzeniom władz niemieckich, a w kazaniach
i konfesjonałach kazano poruszać tylko sprawy wiary i zbawienia duszy. 52
1 października 1939 r. ks. bp Walenty Dymek odprawił inauguracyjną mszę świętą
dla kleryków z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, wygłosił
przemówienie podtrzymujące na duchu, starając się nie okazywać przygnębienia.
Dwa dni później, po zajęciu przez hitlerowców Ostrowa Tumskiego, nałożony został
na niego areszt domowy.53 Przez pierwsze pół roku był internowany w swoim domu,
później mógł poruszać się w obrębie Ostrowa Tumskiego, z możliwości której nie
korzystał.54 1 listopada 1939 r. ks. bp Walenty Dymek wydał ordynację dla kapelana
niemieckich katolików w Poznaniu o. Hilariusa Breitingera, 55 rezydującego przy
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kościele klasztornym Braci Mniejszych Konwentualnych pw. św. Antoniego
Padewskiego przy ul. Franciszkańskiej w Poznaniu. Ordynacja ta umożliwiała
wykonywanie czynności wobec niemieckich katolików, takich jak udzielanie im
sakramentów świętych, przygotowywanie dzieci do sakramentów świętych,
przyjmowanie do I komunii świętej, prowadzenie ksiąg kościelnych. 56
Pomimo aresztu domowego i ograniczonych możliwości, ks. bp Walenty Dymek
prowadził dość aktywną działalność. Udzielił potajemnie święceń alumnom –
7 kwietnia 1940 r. wyświęcono 3 kapłanów, 3 diakonów i 4 subdiakonów, a święcenia
odbyły się w konspiracji w kaplicy rezydencji biskupiej.57 Do 1941 r. wydawał szereg
zarządzeń58 dotyczących życia religijnego w archidiecezji poznańskiej, takich jak
godziny odprawiania nabożeństw, organizacji porządku przed świątyniami
(w związku z uczestniczeniem dużej liczby wiernych w mszach świętych), słuchania
spowiedzi, śpiewania pieśni religijnych, obchodów świąt kościelnych czy pełnienia
dyżurów parafii na poznańskich cmentarzach. Reagował również na wakaty
w parafiach związane z aresztowaniami księży, mianując wikariuszy substytutów,
przenosząc duchownych do parafii pozbawionych kapłana. Zezwalał na potajemne
duszpasterstwo księży, siostrom zakonnym wydał zgodę na samodzielne
przyjmowanie i rozdawanie Najświętszego Sakramentu. W 1943 r. ks. bp Walenty
Dymek wyraził zgodę na powstanie Wydziału Teologicznego Tajnego Uniwersytetu
Ziem Zachodnich,59 na którym wykładali księża z archidiecezji poznańskiej, między
innymi ks. Szczęsny Dettloff, ks. Seweryn Kowalski, ks. Maksymilian Rode.
Ks. bp Walenty Dymek posiadał powiązania z polskim ruchem oporu, co
potwierdzał protokół konferencji kierowników Urzędów Tajnej Policji Państwowej
w Inowrocławiu, Łodzi, Poznaniu, odbytej 19 listopada 1942 r. Policja niemiecka
miała dysponować w tej sprawie dowodami, choć charakter i rola tych powiązań nie
zostały przez hitlerowców udowodnione.60 Między biskupem a Delegaturą Rządu RP
na Kraj istniała stała wymiana informacji o sytuacji w okupowanej Polsce, które były
też podstawą do sporządzania raportów o stanie archidiecezji poznańskiej,
wysyłanych następnie przez ks. bp. Walentego Dymka do Watykanu.61
Przez całą okupację ks. bp Walenty Dymek utrzymywał nieoficjalne kontakty
z niemieckimi duchownymi, którzy krytykowali hitlerowską politykę wobec Kościoła.
Hitlerowcy permanentnie odmawiali możliwości kontaktu biskupa z osobami spoza
kraju, na przykład z abp. Cesarem Orsenigo. 62 Z kolei o. Hilarius Breitinger uważał
go za swego kanonicznego zwierzchnika i informował go o wszystkich swych
krokach na tajnych spotkaniach u niemieckiego rolnika na skraju miasta. 63 Władze
hitlerowskie unikały ks. bp. Walentego Dymka, który od jesieni 1939 r. domagał się
56
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prawnego uregulowania sytuacji polskiego Kościoła w Kraju Warty. Jedynym
wyższym urzędnikiem niemieckim, który spotkał się z polskim biskupem był dr Kurt
Birk, szef referatu do spraw kościelnych administracji Kraju Warty. Jedyna znana
rozmowa odbyła się na pewno 18 października 1942 r. i dotyczyła projektu statutu
Rzymskokatolickiego Kościoła Narodowości Polskiej. Większość zarządzeń
hitlerowskich przekazywana była ustnie biskupowi przez funkcjonariuszy Gestapo.
Ks. bp Walenty Dymek został mianowany 9 kwietnia 1942 r. administratorem
apostolskim dla katolików polskich w Kraju Warty, 64 której to funkcji nie podjął.65
Również jego projekt statutu Rzymskokatolickiego Kościoła Narodowości Polskiej
nie został przez okupantów niemieckich przyjęty. 66
W styczniu 1943 r. hitlerowcy przenieśli ks. bp. Walentego Dymka do parafii pw.
Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. Mieszkał też tam Niemiec Franz Wolf,67 którego
zadaniem było obserwowanie biskupa. Niemcy założyli podsłuch, co odkryto
podczas remontu w latach siedemdziesiątych XX w. 68 Ks. bp Walenty Dymek
odprawiał potajemnie msze święte na plebanii. Kiedy aresztowano ks. Alfonsa
Jankowskiego, biskup zaczął pomagać przy spowiedzi, ale stało się to
niebezpieczne, bowiem wierni zaczęli chwalić się spowiedzią u biskupa. 69 W 1943
roku poznańskie Gestapo zwróciło się z propozycją do ks. bp. Walentego Dymka,
by podpisał antykomunistyczną deklarację, co spotkało się z jego kategoryczną
odmową.70 Władze okupacyjne pozwoliły mu jeden raz na wystąpienie publiczne
w języku polskim. Miało to miejsce podczas pogrzebu ofiar alianckiego nalotu na
Poznań z 9 kwietnia 1944 r. Pogrzeb odbył się 13 kwietnia 1944 r. na poznańskim
cmentarzu przy ul. Głównej (Miłostowo), ale władze hitlerowskie zorganizowały
pogrzeb z wyrachowaniem chcąc wykorzystać dla swoich celów nastroje smutku
i uczuć religijnych Polaków.71 Przemówienie ks. bp. Walentego Dymka nie zawierało
żadnych akcentów politycznych. Mowa była o ofiarach nalotu wojennego, biskup
zalecał też głęboką wiarę – zawsze i wszędzie (...) nie wahać się i lękać (...), bo (...)
kto nie wierzy, nie bywa sądzony, 72 natomiast autor Raportu z bombardowania
Poznania w dniu 9 kwietnia sporządzony dla Delegatury Rządu RP na Kraj streścił
słowa ks. bp. Walentego Dymka twierdząc, że wzywał do spotęgowania życia
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religijnego oraz duchowego i gotowości w obliczu niepewnego jutra. 73 26 stycznia
1945 r. gen. mjr Ernst Mattern, dowódca twierdzy Poznań, w momencie, gdy
na przedpolach miasta pojawiły się wojska radzieckie, zaproponował ks. bp.
Walentemu Dymkowi wspólne podpisanie Apelu do polskiej ludności. Biskup
odpowiedział, że jako osoba duchowna modli się za wszystkich ludzi, lecz jest
Polakiem i nie może podpisywać dokumentów z hitlerowskim generałem.74 Kiedy
część Poznania była już wyzwolona, ks. bp Walenty Dymek odprawił 11 lutego 1945
r. na Rynku Łazarskim polową mszę świętą w intencji wyzwolenia miasta. Przystąpił
również niezwłocznie do odbudowy struktury kościelnej archidiecezji poznańskiej.
Prymas Polski kard. August Hlond po powrocie z Rzymu do Polski 3 lipca 1946 roku
ogłosił, że od Piusa XII przywiózł nominację dla ks. bp. Walentego Dymka na
arcybiskupa tytularnego Nicopolis in Epiro jako wyraz uznania Stolicy Apostolskiej
dla jego niezłomnej postawy w czasie okupacji. 75 Ks. bp Walenty Dymek swą
charyzmatyczną postawą zapisał wielką kartę w okupacyjnej historii archidiecezji
poznańskiej, jak i samego Poznania. Pozostając w mieście również podczas
ciężkich walk o Poznań w 1945 r. był oparciem, ostoją nadziei i otuchy. Swą
niezłomną postawą wobec hitlerowców, odwagą, honorem, wiernością, niesieniem
pomocy zarówno duchownym, jak i mieszkańcom, samą obecnością, dzieleniem
wspólnego okupacyjnego losu z wiernymi, na zawsze wpisał się w pamięć Polaków
jako okupacyjny przywódca religijny archidiecezji poznańskiej.
Polityka niemieckich okupantów wobec poznańskich parafii
Szczególne dla archidiecezji poznańskiej miejsce kultu religijnego i bezcenny
zabytek architektoniczny, jakim była katedra poznańska, zamienione zostało76 przez
hitlerowców na skład armat i sprzętu wojskowego oraz miejsce, do którego Niemcy
zwozili zdobycze pochodzące z grabieży, 77 głównie zbiory dzieł sztuki malarskiej
i cenne przedmioty kultu religijnego.78 Pod koniec wojny w katedrze gromadzono
również mienie zagrabione podczas powstania warszawskiego – ubrania, futra,
maszyny do szycia, bieliznę. 79 Na potrzeby administracji wojskowej zarekwirowano
budynki kościelne usytuowane wokół kościoła katedralnego. Kościół pw.
Najświętszej Marii Panny80 i kościół pw. św. Małgorzaty zamieniono na magazyny
mebli i wyposażenia rabowanego w wielkopolskich pałacach, muzeach i kościołach.
W kościele pw. św. Małgorzaty magazynowano zarekwirowane książki, z których
powstały stosy (powyżej okien).81 W kaplicy pałacu prymasowskiego Niemcy ustawili
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psią budę.82 Budynki rezydencji arcybiskupa poznańskiego zajęła niemiecka
policja,83 w gmachach Kurii Metropolitalnej i Kapituły Metropolitalnej urządzono
mieszkania służbowe dla niemieckiej policji.84 W listopadzie 1940 r. magazyny
Muzeum Archidiecezji Poznańskiej zostały przejęte przez Muzeum Cesarza
Fryderyka (Kaiser Friedrich Museum) w Poznaniu. 85
Kościół Parafii Kolegiackiej św. Marii Magdaleny Niemcy zaadaptowali na
składnicę łupów przywiezionych z Warszawy, choć w 1940 r. planowano świątynię
zamienić na salę widowiskową lub kino. 86 W prepozytówce urządzono stołówkę dla
urzędników Arthura Greisera, wikariat zamieniono na biura, dom katolicki
przeznaczono na szkołę zdobniczą.87
Z kolei plebanię i dom katolicki parafii pw. Bożego Ciała okupanci przeznaczyli
na potrzeby policji.88 W świątyni magazynowane było umundurowanie 89. W parafii
pw. Chrystusa Króla niemieccy urzędnicy wycenili probostwo na 37 000 zł
i przekazali je w użytkowanie miejskiemu urzędowi zajmującemu się opieką nad
młodzieżą. Planowano na plebanii urządzić sierociniec dla polskich dzieci, choć
ostatecznie powstał tam dom starców dla Niemców. 90 Prawdopodobnie w kościele
składowano meble, o czym świadczy jedna z relacji, według której do kościoła na
Górczynie zwozi się stare meble, wozy wjeżdżają wprost do kościoła. 91
Natomiast w kościele parafii pw. Chrystusa Odkupiciela urządzono magazyn
żywności dla Niemieckiego Czerwonego Krzyża. 92 Z kościoła parafii pw. Imienia
Maryi okupanci zrobili magazyn mebli i win, plebania od października 1941 roku
częściowo przeznaczona była na przedszkole, a reszta budynku na mieszkania dla
niemieckich rodzin. Klucze do świątyni zdeponowane zostały na posterunku policji
przy ul. Kołobrzeskiej. W związku z nadejściem frontu od lutego 1945 r. na plebanii
urządzono szpital polowy.93
Na probostwie parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej mieszkał Niemiec Franz
Wolf,94 którego zadaniem było obserwowanie i inwigilowanie ks. bp. Walentego
Dymka, przebywającego od 1943 r. w areszcie domowym na terenie parafii. Na
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tyłach kościoła stał nieukończony dom katolicki i władze niemieckie chciały
go przeznaczyć na internat dla uczniów, jednak ostatecznie zorganizowano tam
żłobek95 lub przedszkole z trzema oddziałami.96
Magazyn akt i książek zrabowanych w polskich mieszkaniach był w kościele
parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana. Probostwo zostało
przeznaczone na niemieckie mieszkania, a pomieszczenia biurowe i salki na
parterze zajęło Hitlerjugend. Biuro parafialne zostało przeniesione na trzecie piętro
do mieszkania ks. prof. Brunona Kosznika.97
Probostwo parafii pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej
zasiedlono osobami świeckimi,98 a w świątyni Niemcy zrobili magazyn mebli
i nasion.99 Wehrmacht urządził w kościele parafii pw. św. Andrzeja Boboli magazyn
sprzętu sanitarnego100 lub mebli.101 Plebania parafii pw. św. Antoniego Padewskiego
została 19 lipca 1941 r. przejęta przez Zarząd Miejski, 102 w kościele hitlerowcy
składowali urządzenia dla lotnictwa.103
Od 1943 r. w kościele parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami był
magazyn wojskowy, w którym Niemcy przechowywali mundury, płaszcze, materiały
do szycia, tam urządzono też szwalnię. Wcześniej świątynia pełniła rolę magazynu
poznańskiego Muzeum Cesarza Fryderyka.104 Również kościół pw. św. Kazimierza
przy Wojewódzkim Zakładzie dla Głuchoniemych służył jako magazyn, a klasztor
jako koszary Wehrmachtu, a później SS. W domu katolickim Niemcy zorganizowali
szwalnię.105
Kościół parafii pw. św. Jana Kantego mógł funkcjonować w ograniczonym
zakresie. Po aresztowaniu 15 sierpnia 1940 r. ks. Tadeusza Wojciechowskiego,
zarządcą parafii ustanowionym 16 sierpnia 1940 r. przez ks. bp. Walentego Dymka,
został ks. Stanisław Szymański, przed wojną nauczyciel religii w Państwowym
Gimnazjum Żeńskim im. Generałowej Zamoyskiej w Poznaniu. 22 lutego 1941 roku
Niemcy nakazali zamknąć świątynię pod pretekstem zagrożenia bezpieczeństwa ze
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względu na rzekome usterki.106 Od tej decyzji ks. Stanisław Szymański złożył
odwołanie, ale pod jego nieobecność kościół zamknięto i wywieszono szyld w języku
niemieckim: Towarzystwo uprawiania sportu w jeździe konnej. Kościół
przekształcono w stajnię,107 a za budynkiem urządzono tor wyścigowy. 108 W 1944
roku budynek kościoła przejęło wojsko.109
Kościół pw. św. Jana Vianneya okupanci chcieli początkowo przeznaczyć na
użytek Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W końcu został zamieniony na magazyn
wojskowy, przez pewien czas pełnił też funkcję stajni dla koni. 110 Kościół parafii pw.
Świętego Krzyża został zamknięty i przeznaczony na magazyn mebli, 111 a plebanię
zamieniono na mieszkania dla oficerów niemieckich i artystek Opery Poznańskiej. 112
W kaplicy publicznej pw. św. Łazarza w zakładzie św. Łazarza Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego à Paulo przy ul. Sielskiej 13 okupanci składowali łóżka szpitalne. 113
Kościół parafii pw. św. Marcina został zamknięty 8 października 1941 roku
i przekazany na potrzeby Urzędu do Badań Genealogicznych, który wykorzystał
świątynię jako magazyn akt.114 W zakrystii hitlerowcy planowali urządzić pracownię
fotograficzną. Probostwo i dom katolicki wyceniono na 270.000 zł. Mieszkali tam
urzędnicy z Deutsche Waffen-und Munitionsfabriken,115 inspektor administracyjny
Z. Potrawiak, Moja parafia w latach okupacji /1939-1945/, [Poznań – parafia pw. św. Jana Kantego],
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OK 127, Dzieje Parafii i Dekanatów 1939-1945, s. 4 – z powodu usterek tynkowych zagrażających
zwiedzającym kościół
107
SPP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, teka nr 46, L. p. 6/Kość., Wiadomości ogólne i Abschrift
z września 1941 r
108
G. Metelski, Kościół pod wezwaniem św. Jana Kantego w Poznaniu, Papieski Wydział Teologiczny
w Poznaniu. Poznań 1992, mps, BWTUAM, sygn. M 1256, s. 13-14; 50 lat parafii św. Jana Kantego
w Poznaniu 1938-1988. Poznań 1988, s. 16-17. Na temat tego kościoła wypowiedzieli biskupi
niemieccy na konferencji w Fuldzie – jeden z kościołów Poznania obrócono na ujeżdżalnię. Zob. AAN,
Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/III/207 (mf 2271/5), Memoriał zjednoczonych pasterzy diecezji
Niemiec, zebranych na konferencję biskupów w Fuldzie, doręczony dnia 18 grudnia 1942 roku,
k. 2; PISE, AAmb. RPSA, sygn. 63 [hasło 122]…, op. cit., k. 45 – maneż na cmentarzu kościelnym.
Innych szczegółów dostarcza ankieta okupacyjna, według której 7 III 1941 r. kościelny dostał nakaz od
Niemców oddania kluczy do kościoła, 10 III 1941 r. wpłynęło pismo o zajęciu kościoła na magazyn
i obowiązku opuszczenia świątyni do 17 III 1941 r. – AAP, AP Ok, sygn. OK 251, P. Poznań, ankieta
okupacyjna parafii pw. św. Jana Kantego, s. 3.
109
G. Metelski, Kościół pod wezwaniem św. Jana Kantego..., op. cit., s. 13-14; 50 lat parafii św. Jana
Kantego w Poznaniu…, op. cit., s. 16-17
110
A. Urbańska, Dzieje parafii pod wezwaniem św. Jana Vianey w Poznaniu w latach 1928-1980, Papieski
Wydział Teologiczny w Poznaniu. Poznań 1998, mps, BWTUAM, sygn. M 2296, s. 42; A. Urbańska,
Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Vianney, „Kronika Miasta Poznania” 1999, nr 3, s. 163164
111
Prawdopodobnie nastąpiło to w kwietniu 1941 r., choć Kronika Parafialna podaje listopad 1941 roku
(pojawia się również data 17 VII 1941 r. – M. Kasprzycki, Duchowieństwo Archidiecezji Poznańskiej
w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu. Poznań 1983,
mps, AAP, Maszynopisy, sygn. mps I/149, s. 109). Za kwietniem przemawia fakt, że 20 IV 1941 r. po
raz ostatni odnotowano w księgach metrykalnych zgon.
112
D. Nowak, Dzieje parafii św. Krzyża w Poznaniu w latach 1929-1984, Papieski Wydział Teologiczny
w Poznaniu. Poznań 1997, mps, BWTUAM, sygn. M 2157, s. 29, 37. AAP, AP Ok, sygn. OK 251,
P. Poznań, ankieta okupacyjna parafii pw. Świętego Krzyża z 15 XI 1977 r., s. 4 – zamknięcie 13 IV
1940 r.
113
Ibidem, s. 5
114
J. Krzyżaniak, Kościół i parafia świętego Marcina w Poznaniu 1939-1999. Na podstawie kroniki
parafialnej opracował Janusz Krzyżaniak honorowy prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Poznań 1999, s. 11
115
Przedwojenna firma „H. Cegielski Spółka Akcyjna w Poznaniu”
106

250
________________________________________________________________________________

z miejscowego zarządu wojskowego oraz siostra przedwojennego proboszcza,
ks. Teodora Taczaka.116 Niemcy składowali tu również książki i niektóre eksponaty
z poznańskich muzeów.117
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego przy domu Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego à Paulo przy ul. Długiej 1 został przerobiony przez niemieckich
okupantów na salę gimnastyczną.118 Kaplica półpubliczna pw. Najświętszego
Zbawiciela w Zamku została przebudowana i zamieniona na prywatny gabinet
Adolfa Hitlera.119
W kościele pw. św. Michała Archanioła Niemcy urządzili magazyn książek.
Zgromadzili w nim około 2 000 000 woluminów skonfiskowanych z prywatnych
mieszkań, bibliotek, księgozbiór i archiwum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk oraz bezcenny zbiór Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.120 Kościół
parafii pw. św. Rocha został w aktach Samorządu Okręgowego w Poznaniu
określony jako nadający się do rozbiórki, gdyż wybudowano nowy budynek świątyni,
który jednak nie był jeszcze gotowy. Skonfiskował go Wehrmacht na magazyn
dowództwa wojsk lotniczych,121 Niemcy kościół zelektryfikowali.122 W świątyni parafii
pw. św. Stanisława Kostki również urządzono magazyn książek. 123 Inne źródła
podają, że kościół był magazynem elementów wyposażenia wystaw targowych. 124
5 sierpnia 1943 r. firma Heinrich Rusch, największa hurtownia artykułów
spożywczych w Kraju Warty, złożyła wniosek o wynajęcie kościoła na magazyn,
w którym zmieściłoby się około 30-40 wagonów artykułów spożywczych. Ostateczna
zgoda została wydana we wrześniu 1943 r.125 Probostwo kościoła pw. św. Wojciecha
przekazano w ręce Narodowosocjalistycznej Ludowej Opieki Społecznej
z przeznaczeniem na szkołę dla przedszkolanek.126
1 sierpnia 1941 r.127 kościół parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego został
przez Niemców zamknięty i przeznaczony na magazyn mundurów, butów, bielizny128
lub magazyn żywnościowy,129 z zastrzeżeniem, by nie były odprawiane w nim msze
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124
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święte dla wojska.130 Plac przy kościele wykorzystywało Hitlerjugend do ćwiczeń
musztry.131
Cmentarz przy ul. Samotnej został przejęty przez niemiecki Urząd Cmentarny
na podstawie zarządzenia z 26 czerwca 1941 r. wydanego przez inspektora
Karsetta.132 Według raportu Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji i Prasy
Delegatury Rządu na Kraj w 1942 r. w Poznaniu czynne były cmentarze na Dębcu, 133
Górczynie134 i Wildzie.135 Przy likwidacji cmentarza (zamkniętego 28 X 1942 r.) 136
parafii pw. św. Marcina przy ul. Bukowskiej, Niemcy zatrudnili Żydów, których upijali
i zmuszali do okradania zmarłych z kosztowności i złotych zębów. 137 Po zakończeniu
ekshumacji cmentarz ponownie otwarto 7 lipca 1942 r.,138 ale na bramie cmentarnej
wywieszono napis, że można go odwiedzać na własne ryzyko.139 W 1943 r. zarząd
miejski w Poznaniu sprzedał nagrobki z katolickich cmentarzy firmie budowlanej na
kostkę brukową za kwotę 5 000 niemieckich marek.140 Szczegółowe wytyczne,
dotyczące pogrzebów w samym Poznaniu, przedstawione zostały w piśmie ks. bp.
Walentego Dymka z 4 lipca 1941 r., rozesłanym do zarządców parafii. Zarząd
cmentarzy parafialnych został przejęty przez niemiecki Urząd Cmentarny i objął
swymi kompetencjami cmentarze parafii: pw. Bożego Ciała, pw. Matki Boskiej
Bolesnej i pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Chowanie zwłok miało być
równomierne na wszystkich trzech nekropoliach, w czasie od godziny 9.45 do 12.30
(najpóźniej do godziny 13.00), bez względu na przynależność parafialną,
w odstępach półgodzinnych. W celu uporządkowania, ks. bp Walenty Dymek
wprowadził system dyżurów parafii na cmentarzach na podstawie ilości dusz
poszczególnych parafii. Dyżurujący kapłan miał chować wszystkich zmarłych, jeżeli
rodzina dopełniła formalności, miał zabierać na pogrzeb ze swojej parafii organistę
i chłopca do krzyża. Po pogrzebie mógł sobie wypłacić 3 marki, organiście 1,5 marki,
a chłopcu 50 fenigów. Parafie wyznaczone w tym samym dniu na dyżur miały go
sprawować na zmianę co dwa tygodnie.141 Wkrótce zamknięto wszystkie cmentarze
AIPN, Namiestnik Rzeszy Okręgu Kraju Warty w Poznaniu, sygn. 62/202, Volkstum polit. und kirchl.
Angelegenheiten Waisenanstalten; Kloster und ähnlichen Anstalten, k. 102-103
131
H. Thielmannówna, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej 1939-1945, Uniwersytet Poznański.
Poznań 1949, rkps, BU, sygn. 3907072, s. 37
132
H. Hałas, Dębieckie cmentarze, „Kronika Miasta Poznania” 2004, nr 1, s. 177. Niektóre źródła
przyjmują datę zarządzenia jako dzień zamknięcia cmentarza – S. Malepszak, Luboń i okolice. Dzieje
osadnictwa i dziewięciu parafii, wyd. II poprawione i uzupełnione, Luboń 2005, s. 155; K.M.
Pospieszalski. Poznań pod okupacją hitlerowską, mps, BU, sygn. 2071, s. 16
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Rzeszy..., op. cit., s. 289
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parafialne i 6 lub 7 października 1943 r. otwarto cmentarz komunalny przy
ul. Gnieźnieńskiej na Miłostowie, 142 jednocześnie zamykając cmentarze na Dębcu
i Górczynie.143
Formy i przejawy życia religijnego pod okupacją niemiecką
Kościół został umęczony w Poznańskim, na Pomorzu, na Śląsku (…). Myśmy
przeżyli okrutne cierpienia, lecz jednak przetrzymali – jak powiedział prymas Polski
kard. August Hond w wywiadzie prasowym w 1945 r.144 Faktycznie, pomimo terroru
jaki dotknął duchowieństwo i wiernych archidiecezji poznańskiej, zakazów,
wysiedleń, rabunku mienia oraz wszelkich utrudnień, 145 życie religijne nie zamarło.
Szczątkowe informacje, dotyczące życia religijnego w okresie okupacji hitlerowskiej,
rozproszone są w pamiętnikach, relacjach, wspomnieniach, historiach miejscowości,
pracach magisterskich i dyplomowych, poświęconych dziejom parafii. Są to
najczęściej kilkuzdaniowe relacje, wycinki, funkcjonujące w ramach większej,
ogólniejszej syntezy. W tej części książki zostały zebrane w zwartą całość „okruchy”
pamięci wiernych i księży, pokazujące niezwykle intensywne – jak na warunki
okupacyjne w Kraju Warty – życie religijne w archidiecezji poznańskiej. Było ono
możliwe dzięki wielkiej odwadze księży, którzy z narażeniem życia udzielali posługi
Tabela nr 1: Wykaz dyżurów parafii na poznańskich cmentarzach
Dzień
tygodnia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek

Piątek
Sobota
142

pw. Bożego Ciała
Parafia
Archikatedralna
Parafia Kolegiacka św.
Marii Magdaleny
Bożego Ciała
Ducha Świętego
Najświętszej Marii
Panny Niepokalanie
Poczętej
św. Jana
Jerozolimskiego za
Murami
św. Wojciecha

CMENTARZ PARAFII
pw. Zmartwychwstania
Pańskiego
DYŻUR PARAFII
Zmartwychwstania Pańskiego

pw. Matki Boskiej Bolesnej

Matki Boskiej Bolesnej

Zmartwychwstania Pańskiego

Najświętszego Serca Pana
Jezusa i św. Floriana
Świętego Krzyża

św. Marcina i Imienia Maryi

Matki Boskiej Bolesnej

Matki Boskiej Częstochowskiej
św. Jana Kantego

Najświętszego Serca Pana
Jezusa i św. Floriana

św. Antoniego Padewskiego
Świętej Trójcy

Chrystusa Króla
św. Andrzeja Boboli

św. Marcina

Raport o sytuacji na Ziemiach Zachodnich (Nr 9) (do 15 XI 1943), (w:) Raporty z ziem wcielonych do
III Rzeszy..., op. cit., s. 381
143
Instytut Zachodni – Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu,
Archiwum II wojny światowej, sygn. I. Z. Dok. III-1, Zapisek z przesłuchania p. Leona Wilińskiego,
zawiadowcy cmentarza parafii Bożego Ciała na Dębcu w sprawie losów cmentarzy poznańskich
podczas okupacji, s. 1-2
144
Kościół polski został umęczony, ale on odżyje, „Le Figaro” z 23 IV 1945 r. – wywiad Ludwika Chauveta
z Augustem Hlondem
145
9 X 1939 r. Diego von Bergen, ambasador III Rzeszy przy Stolicy Apostolskiej, oświadczył Piusowi XII,
że nie planowano jakiegokolwiek zakłócania życia religijnego narodów na terenach okupowanych
[P. Blet, Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich, Katowice 2000, s. 121].
Niemcy uzasadniali te akcje faktem, że duchowieństwo polskie było szowinistyczne i wrogo nastawione
w stosunku do Niemców. (...) Cios wymierzony w duchowieństwo polskie był ciosem wymierzonym
w duchowe życie narodu polskiego, którego katolicyzm był największą siłą wewnętrzną. W dobie
ciężkiej niewoli zaprawa duchowa życia religijnego mogła stać się tym większym kapitałem sił
wewnętrznych społeczeństwa polskiego [AIPN, Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce, sygn. GK 162/984, [Uwagi do procesu Arthura Greisera. Opracowanie Zarządu
Głównego Polskiego Związku Zachodniego], k. 38]
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sakramentalnej w prywatnych domach, jeździli poza wyznaczone dla nich przez
hitlerowców tereny, ukrywali się i jednocześnie pracowali duszpastersko.
W historiach tych pojawiają się relacje o brawurowych ucieczkach księży,
przebraniach i kamuflażach umożliwiających poruszanie się po okupowanym
terenie,146 wymyślnych skrytkach, w których przechowywane były sprzęty
liturgiczne, szaty, Najświętszy Sakrament.
O życiu religijnym podczas okupacji w Poznaniu szczątkowych wiadomości
dostarczają pamiętniki i wspomnienia. W 1939 r. kolacja wigilijna składała się
z grochu z kapustą i kompotu z suszonych śliwek. Nie śpiewaliśmy wcale kolęd, tylko
ojciec zapalił po wieczerzy jedną świeczkę i zaintonował cichutko „Jeszcze Polska
nie zginęła”.147 Z kolei w 1940 r. na stole wigilijnym pojawiły się leszcze ze
spławskich148 stawów, czernina z królika i kluski z marmeladą, był też placek
upieczony po raz ostatni bez ukrywania tego faktu, bowiem od 23 grudnia
1940 r. obowiązywał zakaz sprzedaży Polakom pieczywa pszennego. 149 Romualda
Winkiel, pracująca w czasie wojny jako służąca u rodziny Littmannów przy
ul. Juliusza Słowackiego w Poznaniu wspominała, że podczas polskiej wieczerzy
wigilijnej w 1941 r. lub 1942 r., zamiast opłatka był chleb, kapusta z grochem,
barszcz, makiełki, nie było za to dostępnych ryb. Niemieccy gospodarze zajadali się
karpiem, kapustą i ziemniakami, a polskiej gosposi zostawili resztki. 150 Tadeusz
Becela tak wspominał swą pierwszą okupacyjną Wigilię: kluski z makiem, zupa
z suszonych gruszek, karpia zastąpiły solone, opłatek przyniosła żona organisty ze
sąsiedniej wsi, który nie zapomniał o swoich obowiązkach w stosunku do żywych
i umarłych.151 Podobnie opisuje Wigilię w Poznaniu w 1941 r. Bartłomiej Kurek:
Mama zawsze potrafiła zaoszczędzić trochę tłuszczu, by upiec na święta ciasto.
Biały obrus – opłatek – choinka pachnąca w pokoju, bogato ozdobiona (ozdoby
można było kupić za marne fenigi!), i radość, że jednak udał się przeżyć rok cały
razem, że nikogo z nas nie brakuje przy świątecznie nakrytym stole. Wilia skromna,
ale tradycyjna, a więc jest i ryba, i kapusta z grzybami, i tzw. makiełki. Potem
skromne upominki (papierosy) i kolędy śpiewane półgłosem 152. Pasterkę
1940 r. wspominała przełożona domu Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa (sługi
Jezusa) w Poznaniu: była to ostatnia Msza św. w tym domu (...) nikt nie śpiewał,
wszyscy w milczeniu to przeżywali i płakali.153 Według wspomnień Lecha Rybickiego
w Wielkanoc przeważnie chodziliśmy świętować na wieś, ponieważ w domu
nie mieliśmy niczego do jedzenia, co można by zaliczyć do tradycyjnych potraw
(...) Ogólnie na święta gwiazdkowe nie było porządnego jadła (...) na stole czasem
znalazły się smażone śledzie, kwaszona kapusta, trochę fasoli i makiełki. Jeżeli
Księża przebierali się za kobiety, pracowników leśnych, rolników itp., byli też duchowni, którzy w celu
zmylenia czujności okupantów, nosili obrączki na palcach
147
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s. 327-328
148
Spławie – obecnie dzielnica Poznania, w 1939 r. w dekanacie średzkim
149
T. Becela, Żyłem w „Kraju Warty”..., op. cit., s. 25, 79-80
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Humanistycznych Sekcja Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Lublin 1984, mps,
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udało się zdobyć trochę mąki, to pieczono lichy placek. Zawsze jednak
obowiązywała miniaturowa choinka lub chociaż kilka świerkowych gałązek.
W domowym zaciszu rozbrzmiewały polskie kolędy. Brakowało gotowych kart
świątecznych, dlatego ludzie malowali je ręcznie lub wykonywali przez światłokopię
(...).154 (...) każde święta Bożego Narodzenia zdawały się Polakom na pewno
ostatnimi w okupowanym Poznaniu.155 Również śluby starano się organizować tak,
jak przed wojną lub chociaż z namiastką atmosfery przedwojennej. 12 maja 1940 r.
odbył się w Poznaniu ślub Janiny Szczęsnowskiej i Jana Małeckiego, ślub jak na
czasy okupacyjne „szalony”. Powóz zaprzęgnięty w dwa białe konie. Wiózł nas
z ul. Wielkiej do kościoła Pana Jezusa 156 (Żydowska). Kościół pełen krewnych,
znajomych. Msza św. Na organach gra kuzyn Marian Szczęsnowski (dyrygent Opery
Poznańskiej), skrzypce koncert mistrz Giżelski [Mieczysław – przyp. Ł. J.].157 Na
uroczystość weselną w 1940 r. udało się nawet „załatwić” alkohol.158 Inny opis
przynoszą wspomnienia ślubu Hieronima Wrocińskiego 13 sierpnia 1944 r. w parafii
pw. św. Wojciecha w Poznaniu: szli szpalerem „porządkowych”, wewnątrz kościół
rozjaśniony wszystkimi światłami, a na środku wspólny klęcznik przystrojony białymi
różyczkami. Śpiewał chór kościelny, grała orkiestra smyczkowa, ślubu udzielił
ks. Zygmunt Droszcz, który w prezencie wręczył młodej parze laurkę.159
Przez całą okupację w Poznaniu były czynne tylko dwa kościoły – parafii
pw. św. Wojciecha i pw. Matki Boskiej Bolesnej, które musiały wystarczyć dla około
230 000 poznańskich katolików. Chętnych do odwiedzenia świątyń było tak dużo, że
przed kościołami tworzyły się długie ogonki, porządku pilnowała młodzież, która
kierowała ruchem wiernych tak, by przerwy między nabożeństwami były jak
najmniejsze i by można było odprawić jak najwięcej mszy świętych. 160 Księża prosili,
by w święta przychodzić tylko w jedno święto do kościoła, tak wielka była
frekwencja.161 Nie ustalono, czy istniała współpraca duszpasterska podczas
okupacji pomiędzy obiema parafiami,162 choć na przykład chór Stefana Stuligrosza
śpiewał na zmianę w obu kościołach. 163
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Jak wspomniano wyżej, jednym z dwóch 164 czynnych kościołów w Poznaniu 165
była świątynia parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej na poznańskim Łazarzu.166
W momencie wybuchu wojny proboszczem parafii był ks. Józef Gorgolewski.
Po jego internowaniu 12 grudnia 1939 r. w Kazimierzu Biskupim zastąpił go
wikariusz ks. Alfons Jankowski. Sprawował tę funkcję do momentu aresztowania
przez Gestapo 10 października 1943 r. Z przekazów wynika, że ks. Alfons Jankowski
działał w konspiracji jako kapelan Obwodu Armii Krajowej Poznań-Łazarz, jednak
Gestapo rozbiło siatkę wywiadowczą „Stragan” i aresztowało duchownego. W parafii
pracował również ks. Roman Hildebrand, aresztowany 15 sierpnia 1940 roku
i osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Przez całą okupację duszpasterzował w parafii
pw. Matki Boskiej Bolesnej wikariusz, ks. Marian Frankiewicz. Kiedy administratorem
parafii był ks. Alfons Jankowski, a wikariuszem ks. Roman Hildebrand, ks. Marian
Frankiewicz został pomocnikiem w pracy duszpasterskiej. Udzielał lekcji religii,
wygłaszał kazania, odprawiał msze święte, spowiadał. Z potajemną posługą na teren
parafii przybywał oblat, o. Franciszek Rychter z parafii pw. Chrystusa Króla
w Poznaniu.167 Od 1943 r. w parafii mieszkał ks. bp Walenty Dymek.
Po masowych aresztowaniach, w Poznaniu oficjalnie mogli pozostać tylko
ks. Zygmunt Droszcz,168 ks. Wacław Maliński i ks. Marian Frankiewicz, który od
listopada 1943 r. był jedynym kapłanem w parafii na Łazarzu. Dopiero od listopada
1944 r. przydzielono mu do pomocy ks. Józefa Sarniewicza z Trzemeszna. Według

Według raportu Gestapo z 31 V 1942 r. Polacy nadal bardzo licznie uczęszczają do dwóch otwartych
w Poznaniu kościołów. Do tego stopnia, że często podczas nabożeństwa, z powodu braku miejsca
w kościele, wokół niego zauważyć można setki ludzi obojga płci. Ostatnia msza, o 10.00, powoduje,
że w pobliżu kościoła (...) zbierają się tłumy ludzi. Polacy powodują perturbacje w porządku publicznym.
Niemcy mają utrudnione przejście tymi ulicami. Polacy utrudniają innym osobom poruszanie się
tramwajami. Ze względu na fakt, że dużo kościołów jest nieczynnych, ludzie przemieszczają się różnymi
środkami lokomocji lub pieszo do okolicznych miejscowości, gdzie jeszcze kościoły są czynne. Należy
jeszcze bardziej ograniczyć godziny mszy – AIPN, Namiestnik Rzeszy Okręgu Kraju Warty w Poznaniu,
sygn. 62/343, Zeitbestimmung für konfessionelle Veranstaltungen im Reichsgau Wartheland, k. 38.
165
Sprawozdanie o życiu religijnym w Poznaniu podczas pierwszych miesięcy okupacji znajduje się
w Actach Hlondiana, ale jest bardzo ogólne, nie rozszerzające merytorycznie powyższej treści –
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie (AAG), Acta Hlondiana. Materiały do życia i działalności
Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski 1881-1948, t. VI, część 12, Dokumentacja wojenna 19391945, sygn. mps. 376 6/12, Wiadomości z Poznania, s. 127-134
166
Funkcjonowaniu tejże parafii w okresie okupacji hitlerowskiej poświęcona została praca magisterska
Aleksandry Antkowiak, obroniona w 1992 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, która
zawiera szczegółowe informacje dotyczące życia religijnego w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej
w Poznaniu. Jest to jedno z bardzo niewielu tego typu opracowań, dotyczących parafii archidiecezji
poznańskiej o tak dużym stopniu szczegółowości i bogactwie faktów. Omówiona przez autorkę
działalność duszpasterska w parafii podczas okupacji może być odnośnikiem do zobrazowania sytuacji
w całej archidiecezji poznańskiej. Na podstawie tejże pracy została napisana poniższa część niniejszej
książki [A. Antkowiak, Parafia Matki Boskiej..., op. cit., passim, zwłaszcza s. 63-81. Por. L. Wilczyński,
Funkcje Kościoła katolickiego w czasie okupacji hitlerowskiej na przykładzie parafii poznańskich
pw. Matki Boskiej Bolesnej i pw. św. Wojciecha, (w:) Z dziejów kościoła katolickiego w Wielkopolsce
i na Pomorzu Zachodnim..., op. cit., s. 21-26]; Ciekawych informacji dostarczają również wspomnienia
ks. Mariana Frankiewicza, przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu [AAP, AP Ok,
sygn. OK 217, Ankieta dot. wojennych losów duchowieństwa 1939-45 E-F, Marian Frankiewicz]
i w Instytucie Zachodnim – Instytucie Naukowo-Badawczym im. Zygmunta Wojciechowskiego
w Poznaniu [IZ, sygn. I. Z. Dok. II-123 [wspomnienia Mariana Frankiewicza].
167
H. Bomski, Mój kochany Łazarz [Wspomnienia z konkursu pamiętnikarskiego pt.: „Mój Łazarz”
zorganizowanego przez Klub Osiedlowy „Krąg” w Poznaniu w 1992 r.), BRacz, rkp. 2876, s. 52
168
Przedwojenny wikariusz parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy, od sierpnia 1940 r. w parafii pw. św. Marcina
w Poznaniu
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zachowanych ksiąg metrykalnych, nieoficjalną posługę duszpasterską pełniło
w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej podczas okupacji ponad 40 kapłanów. 169
Podczas okupacji w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej pracowały również
siostry szarytki: s. Maria Jaskólska i s. Maria Wiśniewska, która była łączniczką Armii
Krajowej podobwodu Poznań-Łazarz. Pracowała jako wychowawczyni w domu
dziecka na Zawadach w Poznaniu. 1 lipca 1942 r. dostała wezwanie do Gestapo
i została przymusowo zatrudniona u Franza Wolfa, szefa policji do spraw
kościelnych, który rezydował w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej. Przekazywała
ks. bp. Walentemu Dymkowi wiele ważnych informacji, dotyczących tego
gestapowca, co pozwalało ostrzegać kapłanów potajemnie przebywających na
plebanii. Została aresztowana w październiku 1943 r., przewieziona do Fortu VII
w Poznaniu, gdzie zmarła 19 listopada 1943 r. bo brutalnym śledztwie. 170
Na terenie parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu zorganizowana
została pomoc dla chorych i ubogich, wysyłane były też paczki do obozów
koncentracyjnych. Ważną rolę podczas okupacji odegrało biuro parafialne, które
stało się miejscem nie tylko załatwiania spraw urzędowych, ale także punktem
wsparcia duchowego i psychologicznego dla wiernych. Istotną rolę spełniała też
kasa parafialna, z której udzielana była pomoc finansowa171 i mimo zakazu kolekt
mogli księża w kościele na Łazarzu co miesiąc zebrać do 20 tys. marek na cele
charytatywne (wliczając w to intencje mszalne). 172 Szarytka s. Władysława
Zakrzewicz, kasjerka w kasie parafialnej oraz zaufane osoby, rozprowadzały
pieniądze wśród potrzebujących rodzin inteligentnych, niezaradnych i rodzin
kapłanów. Lekarka p. dr Węcław otrzymała np. kilka tysięcy marek na wykup swojej
córki z obozu żabikowskiego z pozytywnym wynikiem. 173
Ks. Bączkowski, ks. Stanisław Bielski (wyświęcony w 1940 r.), ks. Bogacz, ks. Włodzimierz Borchardt
(wyświęcony w 1943 r.), ks. Ćwięka, ks. Czerniejewski, ks. Zygmunt Droszcz, ks. Marian Finke,
ks. Grecz, ks. Stanisław Hartlieb, ks. Jackowski, ks. Jankowiak, ks. Jankowski, diakon Wacław Jesse,
ks. Alfons Kasior, ks. Jan Kruppik, ks. Kukliński, ks. Marian Lesiński, ks. Hieronim Lewandowski,
ks. Łucjan Lubiński (wyświęcony w 1940 r.), o. Michał (Kazimierz) Machnikowski, ks. Wacław Maliński,
ks. Tomasz Malepszy, ks. Arnold Marcinkowski, ks. Kazimierz Mazur, ks. Nowak, ks. Nowacki,
ks. Władysław Pawelczak, ks. Czesław Piotrowski, ks. Pobihuszka (greckokatolicki), ks. Jan Pohl
(wyświęcony w 1941 r.), o. Bernard Przybylski, ks. Jan Przyniczyński, ks. Rittler, ks. Stachowiak,
o. Leon Spychalski, ks. Piotr Stróżyński, ks. Stanisław Szymański, ks. Stanisław Tabor, ks. Urbanowski,
ks. Edward Warmiński, ks. Edward Wojdylak, ks. Wróblewski, ks. Zabłocki, ks. Zarandowski oraz
franciszkanin i niemiecki ksiądz
170
A. Antkowiak, Parafia Matki Boskiej..., op. cit., s. 45-47, 54-55, 57
171
Ibidem, s. 45-47, 56, 84. Okupację przetrwały dokumenty ubezpieczeniowe świątyni z okresu wojny –
AAP, Parafie, sygn. PA 334/225, Akta ubezpieczeń od odszkodowań cywilnych – polisy 1933-1949,
a także dokumenty podatkowe – AAP, Parafie, sygn. PA 334/205, Akta dotyczące spraw podatkowych
172
K. M. Pospieszalski, O wspomnieniach niemieckiego duszpasterza..., op. cit., s. 215
173
AAP, AP Ok, sygn. OK 217, Ankieta dot. wojennych losów duchowieństwa 1939-45 E-F, Marian
Frankiewicz, s. 4; Podobna działalność prowadzona była w kościołach pw. Najświętszej Marii Panny
i pw. św. Małgorzaty na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, gdzie zorganizowano pomoc dla ubogich
z dobrowolnych wpłat wiernych oraz z opłat za śluby, pogrzeby i chrzty. Stworzono komitet opiekuńczy,
składający się z czterech osób i każda z nich dostała w opiekę określony rejon parafii. Każdego tygodnia
komitet otrzymywał środki pieniężne od duchowieństwa, które były rozprowadzane wśród najuboższych
– IZ, sygn. I. Z. Dok. III-4 [zapiski dotyczące życia religijnego w okupowanym Poznaniu – w parafii pw.
św. Wojciecha], s. 2 – między innymi Sonia Prądzyńska, Tadeusz Strojny, Zofia Strojna. Podziemna
organizacja katolicka funkcjonowała podczas okupacji w parafii pw. św. Andrzeja Boboli. Jej członkinie
(między innymi Barbara Grzesiak i Teodora Grzesiak) zajmowały się pomocą dla osób uwięzionych
i zagrożonych aresztowaniem [R. Witkowski, (przy współpracy R. Schneidera), Monografia Junikowa...,
op. cit., s. 69]. Barbara Grzesiak została w 1944 r. powieszona za swoją działalność konspiracyjną.
Zob. H. Michalska, M. Stopień, B. Tazbir-Tomaszewska, W. Turkowska, W. Zastocka, Słownik
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Od jesieni 1939 r.174 do wiosny 1940 r. msze święte175 odbywały się tylko
w niedziele w godzinach od 9.00 do 11.00, a w dni powszednie tylko z okazji
pogrzebów. Kazania wygłaszane być mogły tylko w niedziele, w dni powszednie
msze święte odprawiane były przy drzwiach zamkniętych. Od 31 grudnia 1939 roku
w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu nastąpiła zmiana porządku
nabożeństw – pierwsza msza o godzinie 9.00, druga o 9.45 i ostatnia o 10.30.
W 1940 r. msze święte musiały się kończyć o godzinie 11.00. W styczniu 1940 roku
w drodze do kościoła żandarmi niemieccy obrywali młodzieży polskiej metalowe
guziki gimnazjalne i przecinali nożem niebieskie wypustki na spodniach. 176
Zabronione było zbieranie składek.177 Od Niedzieli Palmowej 1940 r. odprawiane
były codziennie dwie msze pogrzebowe dziennie, a od 14 kwietnia 1940 r. tylko
o godzinie 9.00. 4 sierpnia 1940 r. na nowo ustalono godziny nabożeństw
(prawdopodobnie związane to było z przejściem na czas letni) – między godzinami
7.00 a 11.30 w niedzielę, a w dni powszednie msze czytane między godziną 7.00
a 8.00 i tylko w środy i soboty z udziałem wiernych. Od listopada 1940 r. i to uległo
zmianie – w niedzielę między godzinami 8.00 a 11.00, a msze czytane z udziałem
wiernych tylko w soboty. Kościół otwierano dopiero o godzinie 8.30. Od 1941 r. msze
żałobne mogły się odbywać tylko dla rodziny zmarłego. 12 października 1941 roku
niemieckie władze okupacyjne wprowadziły zakaz wygłaszania kazań z powodu
braku czasu. Rok później msze święte mogły być odprawiane w niedzielę między
godziną 6.00 a 10.00. W przypadku, gdyby w nocy z soboty na niedzielę ogłoszono
alarm przeciwlotniczy, nabożeństwo niedzielne nie mogło być odprawione. 178
W 1943 r. zezwolono jednak w takim przypadku na mszę o godzinie 10.00.
Zarządzeniem z 23 listopada 1942 r. kościół w dni powszednie był otwierany
o godzinie 9.00 i zamykany o 16.00. W wigilijny wieczór 1942 r. ksiądz z parafii pw.
Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu otrzymał zgodę na wygłoszenie kazania w języku
polskim. Według relacji ponoć pięknie przemówił, tak że ludzie płakali, słysząc znów
po tylu latach słowo Boże, wygłaszane po polsku. 179 Od Niedzieli Palmowej 1944

uczestniczek walk o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej.
Warszawa 1988, s. 130; A. Wietrzykowski, Jak ginie Polak. Ostatnie chwile i listy ofiar hitleryzmu 19391945. Poznań 1947, s. 23-26
174
W listopadzie 1939 r. proboszcz parafii, ks. Józef Gorgolewski, wnioskował u władz niemieckich
o pozwolenia dla wikariuszy: ks. Romana Hildebranda, ks. Alfonsa Jankowskiego i ks. Edmunda
Lorkiewicza na poruszanie się, po godzinie policyjnej do potrzebujących – AAP, Parafie, sygn. PA
334/168, Akta tyczące się policji 1929-1939 [parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu].
175
W Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu jest dziennik odprawionych mszy świętych w parafii pw.
Matki Boskiej Bolesnej z okresu 1933-1946, zawierający wpisy z czasu okupacji. Ostatni wpis z okupacji
jest z 25 VIII 1940 r., zaś pierwszy po wyzwoleniu 1 IV 1945 r. – AAP, Parafie, sygn. PA 334/162,
[parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu], Dziennik odprawionych mszy św. 1933-1946. Są też
szczegółowe porządki mszy świętych, nabożeństw podczas świąt kościelnych i I komunii świętej – AAP,
Parafie, sygn. PA 334/286, Świadectwa urodzenia i chrztu i porządki nabożeństw i sakramentów św.
w czasie okupacji 1940-1943 [parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu].
176
Czesław [pseudonim], Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej napisany w/g Instrukcji dla piszących
pamiętniki z czasów okupacji niemieckiej opracowanej przez Komisję Historyczną Poznańskiego
Towarzystwa Pzyjaciół Nauk, Akademia Handlowa w Poznaniu. Poznań 1946, mps, BU, sygn.
3906144, s. 4
177
L. Damazer, [Inc.:] Sprawy wojskowe... Szczecin 1947, rkps, BU, sygn. 3906215, s. 14
178
Taki przypadek miał miejsce w 1942 r. w XIV niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego
179
T. Stablewski, Dziennik z wojny 1939-1945, BKPAN, sygn. BK 11136/3, s. 212
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roku w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej odprawiano trzy msze święte w niedzielę,
w tym sumę o godzinie 8.00. Stopniowo znoszone były święta kościelne.180
W Wielkanoc w 1940 r. w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej kościół mógł być
otwarty w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę w godzinach od 8.00 do
19.00. Przez cały rok trwał okres komunii świętej wielkanocnej, w każdą niedzielę
rozdawanych było około 2.500 komunii, 181 choć jak wspominał ks. Wacław Jesse
w niedzielę czasem wykomunikowałem do osiem tysięcy ludzi. 182 W pierwsze święto
rezurekcję odprawiono o godzinie 9.00, w drugie święto było pięć mszy świętych,
w tym suma z procesją i kazaniem. W 1941 r. w okresie Triduum Paschalnego,
liturgię odprawiono bez udziału wiernych, a kościół otwarto dopiero w Wielką Sobotę.
W święto Zmartwychwstania Pańskiego odprawiono cztery msze święte, w tym
sumę o godzinie 9.15. W Wielki Czwartek i Piątek 1943 r. kościół mógł być otwarty
dopiero o godzinie 9.00 ze względu na utrzymanie porządku. Wodę święconą
wydawano od godzin południowych, a rezurekcję odprawiono w święto
Zmartwychwstania Pańskiego w godzinach mszy świętych niedzielnych. Rok później
Niemcy ponownie nie zezwolili na odprawienie mszy świętych z udziałem wiernych
w Wielki Czwartek i Piątek, ale odbyły się przy drzwiach zamkniętych. W pierwsze
święto rezurekcję odprawiono o godzinie 6.00, sumę o godzinie 8.00, a ostatnią
mszę świętą o 9.00. Kazanie wygłosił ks. Marian Frankiewicz.
Według ogłoszeń parafialnych, odprawianie drogi krzyżowej było zakazane.
W 1941 r. poinformowano wiernych, że w biurze parafialnym można nabyć
książeczki do nabożeństwa w języku polskim z drogą krzyżową, aby wierni mogli je
odprawiać prywatnie. Podobnie było w 1942 r., a w 1943 r. poinformowano wiernych,
że z odpustem zupełnym drogę krzyżową można było odprawiać gdziekolwiek,
trzeba było tylko trzymać w ręku poświęcony krzyżyk i odmawiać należne modlitwy.
Wierni namawiani byli do odmawiania różańca w domach, bowiem w latach 19421944 odprawianie nabożeństwa różańcowego dozwolone było tylko w soboty
i niedziele. W niedzielę 26 maja 1940 r. wezwano wiernych do codziennego
odmawiania w domach Litanii do Najświętszego Serca Jezusa.
Jeżeli chodzi o sakramenty święte, przedwojenny porządek, ustalony w parafii
pw. Matki Boskiej Bolesnej, został przez okupację zburzony. Katechizacja dzieci
przygotowujących się do I komunii świętej odbywała się urzędowo w środę, inne
lekcje religii były zakazane. Przygotowywano dwie grupy, dwa razy do roku, a kurs
trwał 20 godzin lekcyjnych. Zapasy katechizmów były rozprowadzane wśród dzieci,
a maszynopisy z tematami lekcji otrzymywali rodzice. Nauki odbywały się w salce
pod kościołem i w zakrystii raz w tygodniu od godziny 14.00 do 16.00, od końca
października 1943 r. nauczał tylko ks. Marian Frankiewicz. 183

Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego, Wszystkich Świętych czy
odpust parafialny były przesuwane o kilka dni lub w ogóle zniesione. Ograniczano w tych dniach
możliwość odprawiania mszy świętych. W 1940 i 1942 r. procesje Bożego Ciała odbyły się wewnątrz
kościoła.
181
AAP, AP Ok, sygn. OK 217, Ankieta dot. wojennych losów duchowieństwa 1939-45 E-F, Marian
Frankiewicz, s. 2
182
AAP, AP Ok, sygn. OK 219, Ankieta dot. wojennych losów duchowieństwa 1939-45 I-J, Wacław Jesse,
s. 1
183
AAP, AP Ok, sygn. OK 217, Ankieta dot. wojennych losów duchowieństwa 1939-45 E-F, Marian
Frankiewicz, s. 2. Lista dzieci biorących udział w naukach religijnych: AAP, Parafie, sygn. PA 334/226,
Korespondencja prywatna wychodząca 1940-1943
180
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Spowiedź święta odbywała się w soboty w godzinach od 14.00 do 18.00, ale
w omawianej parafii księża słuchali spowiedzi aż do ostatniego wiernego. Pomimo
wprowadzania pewnych zasad organizacyjnych i zaleceń, by spowiedź kończyć
przed godziną policyjną, wielu wiernych nie dostosowywało się do ustaleń, na
przykład do skróconej formuły wyznania grzechów, co znacznie wydłużało czas
spowiedzi, prowadzonej potajemnie do godziny 20.30. Sakramentu chrztu udzielano
tylko w niedzielę (co kwadrans 10 dzieci) i święta (co pół godziny 20 dzieci). 184 Do
kościoła na Łazarzu przychodziły tłumy Polaków, a Niemcy grozili zamknięciem
świątyni, jeżeli ludzie będą gromadzić się przed świątynią i nie będą zachowywać
porządku i dyscypliny. Wobec tego w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej
wprowadzono system wchodzenia i wychodzenia ze świątyni. Wierni ustawiali
się szóstkami przy bocznych drzwiach do kościoła i wchodzili dopiero wtedy, gdy
uczestnicy poprzedniej mszy wyszli głównym wejściem. Nad porządkiem czuwali
ministranci (między innymi Henryk i Tadeusz Bomscy), 185 marszałkowie i kościelny
Józef Rolnik.
Kościół parafii pw. św. Wojciecha był drugą czynną świątynią w okupowanym
Poznaniu, informacje o działalności duszpasterskiej w tej parafii są jednak bardzo
szczątkowe. Pelagia Piechocka wspominała, że do kościoła przychodziły tłumy,
panował wielki ścisk, na zewnątrz nie można było stać, bo Niemcy wyłapywali.
Zakazane było gromadzenie się po mszy świętej, dlatego ksiądz nawoływał do
wiernych, aby zaraz po nabożeństwie udawali się do domów. 186 W każdą niedzielę
odprawianych było 6-7 mszy świętych między godziną 6.00 a 12.00, dlatego
na początku 1941 r. Włodzimierz Wełnicz zorganizował porządek wchodzenia
do kościoła. W celu lepszego wykorzystywania miejsc, wierni ustawiali się
czwórkami i „wężami” przesuwali się do przodu. Wychodzenie było zorganizowane
w podobny sposób. Podczas mszy świętych księża kazali siadać mężczyznom po
lewej stronie, kobietom po prawej, a dzieciom pośrodku. W razie nalotu podczas
nabożeństwa, kobiety miały wychodzić rzędami drzwiami na prawo, mężczyźni na
lewo, a dzieci przez zakrystię.187 Z wnętrza kościoła usunięte zostały ławki, by zrobić
więcej miejsca dla wiernych. Służbę porządkową na zewnątrz pełnił Hieronim
Wrociński, a wewnątrz Włodzimierz Wełnicz. Pomagało im około 40 ochotników
i 9 kobiet,188 które pełniły rolę „sanitariuszek”, udzielały pomocy w przypadku
nagłego zasłabnięcia. Jak wspominali członkowie grupy porządkowej, większość
z nas „urzędowała” od rana do południa i bardzo często w „nagrodę” przynosiliśmy
do domu żywe pchły. Długo przed rozpoczęciem się nabożeństwa Polacy ustawiali
się przed kościołem w kolejce – czwórkami. Kolejka rosła, a kościół nie był w stanie
Wspomina ks. Wacław Jesse: po południu ochrzciłem najmniej 120 dzieci [AAP, AP Ok, sygn. OK 219,
Ankieta dot. wojennych losów duchowieństwa 1939-45 I-J, Wacław Jesse, s. 1]. Przykładowo w parafii
pw. Matki Boskiej Bolesnej 9 VIII 1942 r. ochrzczono 35 dzieci, 25 XII 1942 r. – 42, a 25 IV 1943 r. –
126 dzieci.
185
H. Bomski, Mój kochany Łazarz…, op. cit., s. 52-53
186
P. Piechocka. Poznań miastem moich młodszych lat, BRacz, rkp. 2405, s. 33
187
T. Stablewski, Dziennik z wojny 1939-1945, BKPAN, sygn. BK 11136/2, s. 114-115
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Udało się ustalić część nazwisk osób, które pilnowały porządku pod kościołem parafii pw. św.
Wojciecha w Poznaniu – Andrzejewski, Beer, Bilski, Błaszyk, Błoch, Bystry, Chełkowski, Chrzanowski,
Fiszerowicz, Frankowski, Gajewski, Glinczanka, Helakówna, Jańczak, Krakowski, Liman, Łukomski,
Makowski, Mann, Masadyńscy (dwóch braci), Michalska, Paprzycki, Pągowscy (dwóch braci),
Pieczyński, Przybylakówna, Skołuda, Suchalska, Tefalski, Weinert, Włodzimierz Wełnicz, Hieronim
Wrociński - H. Wrociński, Wspomnienia „Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce”. Poznań 1972,
BRacz, rkp. 2910/II, s. 51
184

260
________________________________________________________________________________

pomieścić wszystkich wiernych, więc ludzie uczestniczyli w nabożeństwie stojąc
przed kościołem. Niemcy spacerowali obok, wyśmiewając się z „głupich Polaków”. 189
Jednego dnia okupanci wypędzili wiernych z kościoła i ciężarówkami wywieźli
ich poza Poznań, skąd musieli wracać pieszo. 190 Podczas okupacji w parafii pw.
św. Wojciecha w Poznaniu duszpasterzował ks. Julian Janicki (rektor kościoła
pw. św. Franciszka Serafickiego w Poznaniu), od października 1941 r. ks. Zygmunt
Droszcz, ks. Wacław Gieburowski (kierownik Chóru Archikatedralnego w Poznaniu)
i nieoficjalnie o. Kazimierz (Michał) Machnikowski z Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych, natomiast jako wikariusz substytut przebywał w parafii ks. Antoni
Cieciora.191 Do końca okupacji działał również ks. Wacław Maliński (wikariusz parafii
pw. św. Mikołaja w Krobi).192 Dzieci z parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu były
potajemnie przygotowywane do I komunii świętej u Marii Nowackiej, byłej
nauczycielki. Uroczystość komunijna z udziałem wikariusza ks. Edmunda
Dolczewskiego odbyła się 5 października 1940 r. w parafii pw. św. Stanisława Kostki
w Poznaniu.193 Dzieci przystąpiły do I komunii świętej również 1 lutego 1942 roku
w kościele pw. św. Wojciecha.194
Życie religijne w Poznaniu nie skupiało się tylko i wyłącznie wokół omówionych
wyżej parafii. W innych częściach Poznania, co najmniej do 1941 r., również
funkcjonowało duszpasterstwo. Do połowy października 1941 r. ks. Jan Paczkowski,
proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Chludowie, pracował w parafii
pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Poznaniu. Po zamknięciu
kościoła duszpasterzował potajemnie. Na terenie parafii w Bogucinie i Janikowie
ukrywał się w latach 1943-1944 ks. Edward Wojdylak, wikariusz parafii pw. św.
Marcina w Poznaniu.195 Z kolei w 1940 r. w święto Zmartwychwstania Pańskiego,
policja rozpędzała tłum w okolicy kościoła św. Marcina. Może nareszcie nauczy się
rozchodzić, gdyż nawoływania księży w tym duchu okazały się dotąd bezskuteczne.
Kościoły są na ogół przepełnione, ponieważ duża ich liczba jest zamknięta, tak
że ludzie słuchają mszy stojąc na dworze. (...) stało ich wielu wkoło kościoła
Jeżyckiego, a obok młodzież niemiecka grała w piłkę. Podobno umyślnie rzucali
piłkę między publiczność, by potem gonić ją między nią. 196 W Poznaniu od 1941 roku
ukrywał się także ks. Piotr Stróżyński, kapelan więzienia we Wronkach. Mieszkał
u rodziny Idzińskich przy ul. Chwaliszewo 7/9, zameldowany był pod fałszywym
nazwiskiem jako cholewkarz, a podrobione dokumenty załatwiła mu rodzina
Kortusów, spokrewniona z księdzem. Zainstalowany był specjalny system
dzwonków197 oraz sygnałów dla osób chcących się spotkać z księdzem. Ks. Piotr
Stróżyński codziennie odprawiał w swoim pokoju mszę świętą, miał kielich, patenę
189

Ibidem, s. 49-51
R. Winkiel, Służąca – Dintsmädchen [das Dienstmädchen – przyp. Ł. J.], rkps, BU, sygn. 5411,
s. 13-14
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autora cytowanych wspomnień – Teresa Szczepańska (po mężu Calikowska)
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Były to ukryte pineski na klatce schodowej, które połączone ze sobą uruchamiały dzwonek w pokoju
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i relikwiarz. W czasie rewizji paramenty ukrywane były nawet w pokoju
mieszkającego obok Niemca (podczas jego nieobecności). Hostie dostarczał ks.
Kazimierz Dybski, wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Biezdrowie, który ukrywał się
w domu sióstr serafitek w Poznaniu. W niedzielne przedpołudnia msze święte
celebrowane były dla szerszego grona. W styczniu 1945 r. uciekł przed zbliżającym
się frontem do Szamotuł.198 Przy ul. Garncarskiej 3 również ukrywał się ksiądz, który
potajemnie udzielał posług religijnych i odprawiał msze święte w prywatnych
domach. W niemieckim Urzędzie Pracy figurował jako woźny w małej firmie
prowadzonej przez Polaka. Komunikanty przewoził poukrywane w odzieży
w specjalnie uszytych do tego celu kieszeniach. 199 Na terenie parafii pw. Bożego
Ciała200 ukrywał się czasowo w 1940 r. ks. Feliks Brysiewicz, wikariusz parafii pw.
św. Jadwigi w Grodzisku Wielkopolskim.201 W parafii pw. Ducha Świętego
w Antoninku w Poznaniu od 1940 r. msze święte w prywatnych mieszkaniach oraz
w swoim pokoju w domu u rodziny Czubków przy ul. Mścibora (tu też chrzcił dzieci),
odprawiał proboszcz, ks. Jan Pietrzak. W przebraniu kobiety udzielał posług
sakramentalnych podczas wysiedlania mieszkańców Antoninka w grudniu 1939 r. 202
Nabożeństwa odbywały się również w prywatnej kaplicy rodziny Stablewskich, 203
czego zabronił później lokalny działacz NSDAP Laubach204 oraz w kościele, który
był w stanie surowym. W 1940 r. chrzczono w nim dzieci, odbyła się też I komunia
święta, odprawiano nieszpory.205 Z kolei na terenie parafii pw. Imienia Maryi
w Poznaniu (Krzyżowniki) przez całą okupację ukrywał się brat zakonny Kazimierz
Ryszewski ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców. Przez okupację miał też
tam przebywać ks. Hieronim Lewandowski, wikariusz z parafii pw. św. Wojciecha
w Poznaniu. Od 9 października 1939 r. msze święte w niedziele odprawiane były od
P. Nowak, Ksiądz proboszcz Piotr Stróżyński (1907-1971). Poznań 2009, s. 60-61, 63
H. Gulczyński, Pamiętnik…, op. cit., s. 33
200
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o jej funkcjonowaniu – księga płac do października 1941 r. [AAP, Parafie, sygn. PA 325/100, [parafia
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godziny 7.00 do 11.00, a w soboty od godziny 8.00 do 9.00. W pozostałe dni mogły
być odprawiane tylko przy drzwiach zamkniętych bez udziału wiernych, z wyjątkiem
mszy pogrzebowych, w których mogła wziąć udział rodzina. Księża spowiadali tylko
w soboty między godziną 14.00 a 18.00, a dzieci przygotowywane były do I komunii
świętej w środy między godziną 14.00 a 16.00. 206 Wiosną 1941 r. ostatnia grupa
dzieci przystąpiła do I komunii świętej.207 Natomiast parafia pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej była obszarem tajnego duszpasterstwa, prowadzonego przez
wikariusza z parafii pw. św. Stanisława Kostki, ks. Edmunda Dolczewskiego,
ks. Bronisława Jasiewicza, prefekta w gimnazjum koedukacyjnym w Środzie
Wielkopolskiej i chrystusowca, ks. Józefa Okosa.208 Kiedy 3 listopada 1939 r. został
aresztowany proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana,
ks. Czesław Michałowicz, administrowanie parafii przejął wikariusz, ks. Kazimierz
Biegański. Funkcję tę sprawował do 6 października 1941 r., wtedy to został
osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Do tego czasu duszpasterzował w parafii
również ks. Stanisław Poczta. Msze święte w niedziele odprawiane były w godzinach
od 9.00 do 11.00, a w dni powszednie tylko dla pogrzebów. 209 W latach 1939-1941
przygotowywano dzieci do I komunii świętej. 210 W 1941 r. w parafii pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana miało miejsce wydarzenie
wyjątkowe dla życia religijnego archidiecezji poznańskiej. Grupa nastoletnich
ministrantów i ich kolegów211 włamała się do zamkniętego przez Niemców kościoła
parafialnego. Od 17 listopada 1941 r. do 15 grudnia 1941 r. grupa wchodziła do
świątyni i wynosiła paramenty, szaty, wino, Najświętszy Sakrament. Wszystko to
było ukrywane w prywatnych mieszkaniach, a o całej akcji powiadomiono ks. bp.
Walentego Dymka. Młodym ludziom udało się uratować około 40 butelek wina
mszalnego, bieliznę liturgiczną i wiele cennych przedmiotów. Akcja zakończyła się
sukcesem, Niemcy nie zauważyli, że ktoś wchodził do kościoła.212 Niekonsekrowane
komunikanty zostały przekazane oblatowi, ks. Władysławowi Szymurskiemu,
ukrywającemu się w domu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 45. Ten z kolei
przekazał je ks. Zygmuntowi Droszczowi do parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu.
Inne przedmioty zostały ukryte wśród jeżyckich polskich rodzin.
Na terenie omawianej parafii potajemnie odprawiał msze święte ks. Ignacy
Zając. Ubrany był w cywilną odzież, jako pateny używał zwykłego talerzyka, a za

AAP, AP Ok, sygn. OK 251, P. Poznań, ankieta okupacyjna parafii pw. Imienia Maryi..., op. cit., s. 1, 3
W. Bukowski, Okres od 1939 do 1945 r., (w:) C. Kaszubowski, W. Bukowski, 75 lat Parafii pw. Imienia
Maryi..., op. cit., s. 31 – między innymi Czesław Maciaszyk, Julian Maciaszyk, Edmund Magdziarek,
Teodor Wiśniewski
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kielich służyła szklanka.213 W tajnym duszpasterstwie w parafii jeżyckiej brał udział
również ks. Bolesław Jasiewicz. 214 Księża poruszali się po terenie parafii
w przebraniu, na przykład konduktorów kolejowych, 215 w 1940 r., według relacji,
księża chodzą (...) ubrani po cywilnemu (t. zn.) ci, którzy jeszcze „się trzymają”. 216
W lipcu 1941 r. podczas mszy świętej kościół został otoczony przez policję
niemiecką, która wtargnęła do wnętrza świątyni, przerywając nabożeństwo.
Policjanci zaczęli kontrolować karty zatrudnienia. Osoby niepracujące (około 1500
osób) wywiezione zostały do Urzędu Zatrudnienia. 217 Bardzo często okupanci
organizowali Polakom pracę w niedzielę, by nie mogli uczestniczyć
w nabożeństwach.218 Ponad 90 dzieci przystąpiło 18 lutego 1940 r. do I komunii
świętej w parafii pw. św. Jana Kantego. Od sierpnia 1940 r. zezwolono na otwieranie
kościoła w dni powszednie. Odprawiana była codziennie jedna msza święta poranna
i kościół zamykano. Raz w tygodniu otwierano świątynię popołudniem, by
przygotować dzieci do kolejnej uroczystości przyjęcia I komunii świętej. W każdą
niedzielę października odprawiano po mszy świętej różaniec. W święto patrona,
20 października 1940 r., udzielony był podczas uroczystej mszy świętej odpust
zupełny. W okresie adwentowym w każdą sobotę o godzinie 6.00 odbywały się
roraty.219 Na mocy zarządzenia ks. bp. Walentego Dymka 16 sierpnia 1940 r. zarząd
parafii objął ks. Stanisław Szymański, przedwojenny kapelan kaplicy szarytek
w Szpitalu św. Józefa w Poznaniu.220 Do 1940 r. nabożeństwa niedzielne
odprawiane były w godzinach od 9.00 do 11.00 (trzy msze święte). Później
odprawiane były tylko msze pogrzebowe w tygodniu. Do 1940 r. odprawiane były
również nieszpory.221 Życie parafialne, mimo okupacji, trwa. Nawet urządzanie
kościoła jest stale ulepszane.222 Od 1940 r., do momentu zamknięcia kościoła
17 lipca 1941 r.,223 funkcje kapłańskie w parafii pw. Świętego Krzyża pełnił ks. Marian
Finke, który prowadził działalność duszpasterską w granicach dopuszczalnych przez
okupanta.224 Odprawiano pięć mszy świętych w niedziele i święta.225 Pomagał
mu ukrywający się w Poznaniu ks. Władysław Pawelczak, wikariusz parafii pw.
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Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu.226 W listopadzie 1939 r. w kościele pw. św.
Marcina, msze święte odprawiano przy wszystkich ołtarzach. 227 6 października 1941
r. Niemcy zarządzili niespodziewanie opuszczenie kościoła przez wiernych i księży.
Zaskoczony ks. Zygmunt Droszcz, administrator parafii, podszedł do tabernakulum,
wziął kielich z Najświętszym Sakramentem i wyszedł z nim w komży na ulicę. Tam
zgromadził się klęczący i szlochający tłum. Ks. Droszcz zaniósł Sakrament do
kościoła franciszkanów228 prowadząc procesję – to była jedna spontaniczna, piękna,
a zarazem bolesna „procesja” w okupowanym Poznaniu. Ks. bp Walenty Dymek
polecił ks. Zygmuntowi Droszczowi przejść do kościoła parafii pw. św. Wojciecha, by
pomóc ks. Julianowi Janickiemu, który duszpasterzował w tej świątyni. 229 W sierpniu
1940 r. grupa Niemców biła pałkami po głowach Polaków udających się na mszę do
kościoła św. Marcina w Poznaniu.230 Z kolei 29 lipca 1941 r. Niemcy nakazali księdzu
zapowiedzieć z ambony, że po nabożeństwie ludzie mają opuścić kościół
w kolejności: najpierw dzieci do lat 12 i starcy, potem mężczyźni, a na końcu kobiety.
Następnie zamknięto kobiety w dawnym lokalu „Kuriera Poznańskiego”
i sprawdzano, czy mają żółtą kartę zatrudnienia, a te, które nie miały, wywieziono. 231
W innej części Poznania ks. Czesław Garstecki, proboszcz parafii pw. św.
Stanisława Kostki, pomimo zakazu, odprawiał msze święte pod pozorem mszy
pogrzebowych. Po jego aresztowaniu 4 marca 1940 r. posługę duszpasterską
sprawowali: wikariusz ks. Edmund Dolczewski i chrystusowiec, ks. Józef Okos,
a także ks. Bronisław Jasiewicz. 232 Po aresztowaniu 6 października 1941 r. ks.
Edmunda Dolczewskiego, pracę duszpasterską w parafii prowadził ks. Józef
Szymkowiak, wikariusz parafii pw. Ścięcia św. Jana w Chojnicy, który od wiosny
1940 r. przebywał w Poznaniu na Winiarach. Odprawiał msze święte w domu Ewy
Bartczak przy ul. Obornickiej 122 oraz Apolonii Ignaszewskiej przy ul. Śpiewaków
13 i u elżbietanki s. Kleofasy Michalak przy ul. Sokoła. Potajemnie też spowiadał,
między innymi w domu u rodziny Dropińskich.233 W pracy pomagała mu s. Mansweta
Kaczyńska, służebniczka pleszewska. Ks. Józef Szymkowiak działał tak aż do
wyzwolenia Poznania w 1945 r.234 Ks. Czesław Falkiewicz, wikariusz parafii pw.
Zmartwychwstania Pańskiego, został uwięziony 15 sierpnia 1940 r. W parafii
pozostał proboszcz, ks. Bolesław Wośko, którego 31 stycznia 1941 r. również
aresztowano. Za zgodą władz hitlerowskich, ks. bp Walenty Dymek przydzielił od
Wielkiego Postu 1941 r. do zarządzania parafią ks. Stanisława Szymańskiego, który
pełnił tę funkcję aż do aresztowania 6 października 1941 r. W tym czasie odprawiane
były cztery msze święte w godzinach od 8.00 do 11.00 z trzema kazaniami. W środy
Gestapo zezwalało na katechizację dzieci. Od sierpnia 1940 r. do 6 października
1941 r. duszpasterzował ks. Władysław Gieburowski, którego następnie skierowano
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do parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu. Decyzją Gestapo od drugiej połowy
sierpnia 1940 r. do 31 stycznia 1941 r. został przydzielony do pracy w kancelarii
parafialnej ks. Kazimierz Schmelzer, członek kolegium penitencjarzy i kaznodziejów
Kapituły Metropolitalnej kościoła metropolitalnego poznańskiego, z zakazem
spowiadania i głoszenia kazań. Również od drugiej połowy sierpnia 1940 r. do
pomocy przy chrztach, rozdzielaniu komunii, pogrzebach, został przydzielony przez
ks. bp. Walentego Dymka diakon Edmund Forycki ze Zgromadzenia Księży
Misjonarzy Świętej Rodziny. Po wysiedleniu ks. Kazimierza Schmelzera, zastąpił go
w pracy w kancelarii parafialnej, gdzie pracował aż do aresztowania 21 lub 22 lutego
1941 r. Przez kilka letnich tygodni 1941 r. w parafii mieszkał z polecenia Gestapo
ks. Kazimierz Bajerowicz, prepozyt kościoła pw. Świętego Ducha w Pniewach. Jako
jedyny w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego pozostał ks. Jan Tyrałła, który
pełnił rolę zakrystiana i szafarza dobytku kościoła parafii i Zgromadzenia Księży
Zmartwychwstańców. Po przeznaczeniu kościoła w sierpniu 1941 r. na magazyn,
Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy (sala „Caritasu”), gdzie
można było odprawiać tylko msze pogrzebowe. Kaplica mogła być też otwarta
w niedzielę od godziny 8.00 do 10.00.235 Potajemnie w zakrystii z ks. Janem Tyrałłą
spotykali się ministranci, by czytać żywoty świętych i modlić się, urządzane były
wycieczki. Towarzystwo Ministrantów działało potajemnie aż do 1941 r. 236
Polski Kościół katolicki aktywnie uczestniczył w krzewieniu kultury polskiej
podczas okupacji hitlerowskiej. Jedną z form były koncerty chórów kościelnych, 237
które odbywały się w poznańskich świątyniach. Publiczne życie muzyczne
w okupowanym Poznaniu skupiło się w dwóch czynnych kościołach: pw. Matki
Boskiej Bolesnej i pw. św. Wojciecha. Koncerty urządzali między innymi Gertruda
Konatkowska, Józef Pawlak, Maria Szrajberówna. Na organach grali M. Obst, Stefan
Stuligrosz, S. Szukalski. Śpiewały chóry „Kaziki” (z parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu) i chór „Arion” pod dyrekcją
E. Sterczewskiego (z parafii pw. św. Marcina w Poznaniu), w czasie okupacji pod
nazwą „Ósemka”.238 Ważną rolę odgrywały zespoły, którymi dyrygowali Stanisław
Dolny i Stefan Stuligrosz.239 Takie koncerty miały miejsce kilkakrotnie, między innymi
w 1943 r. i 1944 r.240 Jak wspomina jedna z uczestniczek tych koncertów, Wanda
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Falak-Zielińska, co tchórzliwi nazywali nas szaleńcami. 241 Stefan Stuligrosz przejął
dyrygenturę Chóru Archikatedralnego242 po aresztowanym ks. Wacławie
Gieburowskim. Początkowo próby odbywały się w prywatnych domach, śpiewali
w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim i pw. św. Rocha.
Stanisław Dolny (kierownik chóru parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej) organizował
koncerty od 1940 r., choć już w październiku 1939 r. chór pod jego dyrygenturą
śpiewał Pieśń do Matki Boskiej na 4 głosy mieszane – było to zbyt odważne,
ponieważ wierni silnie reagowali na ten patriotyczny akcent w pieśni religijnej
i dlatego od listopada przepracowałem refren.243 Pierwszy poważny wytęp miał
miejsce na Wielkanoc, a od 1941 r. koncerty jego chóru były ważnymi wydarzeniami
muzycznymi okupacyjnego Poznania. Kiedy Stanisława Dolnego wywieziono na
roboty przymusowe, zastąpił go Stefan Stuligrosz, który kierował chórem i orkiestrą
w Boże Narodzenie 1944 r. i Nowy Rok 1945 r. 244
Osobną kartą w historii poznańskiego kościoła jest działalność tzw.
„poznańskiej piątki”, pięciu młodych wychowanków Salezjańskiego Oratorium św.
Jana Bosco w Poznaniu: Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy,
Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski. Po kampanii wrześniowej organizowali
w Poznaniu działalność kulturalną, śpiewali pieśni religijne podczas nabożeństw,
zaczęli również organizować formy oporu przeciwko niemieckim okupantom. Zostali
zdradzeni i aresztowani w dniach 21 i 23 września 1940 r., a potem więzieni w Forcie
VII w Poznaniu, we Wronkach, Berlinie, Zwickau. Oskarżeni o przynależność do
tajnej organizacji politycznej i o zdradę stanu, jako zdrajcy Trzeciej Rzeszy zostali
skazani i 24 sierpnia 1942 r. zostali pozbawieni życia poprzez zgilotynowanie.
W więzieniach – według relacji – zachowywali spokój i niespotykaną pogodę ducha,
modlili się, odmawiali różaniec, wspierali duchowo współwięźniów. 245
Życie religijne w Poznaniu podczas okupacji hitlerowskiej nie zamarło. Pomimo
wielu utrudnień, szykan, absurdalnych przepisów niemiecki (np. kapliczki
„zasłaniają” widoczność kierowców i muszą zostać usunięte), ograniczeń mających
na celu całkowite wyeliminowanie religii z życia Polaków, polskie społeczeństwo
oparło się, nie wyrzekło się swojej wiary. Hitlerowcom nie udało się zniszczyć
wiary katolickiej, a co za tym idzie — polskości. Pomimo ogromnego niemieckiego
aparatu administracyjno-policyjnego, mającego na celu niszczyć życie religijne na
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okupowanych terenach. Polacy brali śluby, chrzcili dzieci, przyjmowali sakramenty,
często „pod samym nosem” swoich oprawców. Odprawiane były msze święte,
obchodzono święta religijne, zdołano przechować część bezcennego, zabytkowego
majątku Kościoła. Osobną kwestią – na odrębny artykuł – są straty materialne
Kościoła katolickiego i martyrologia księży – okupacji nie przeżyło prawie 30%
poznańskich duchownych. Dwie charyzmatyczne postaci — prymas Polski, August
Hlond i bp Walenty Dymek — były symbolicznym oparciem duchowym dla Polaków,
przywódcami moralnymi, których głos i działalność utrzymywały morale wiernych,
nieustannie wystawiane na próbę w chwilach tragicznych. Kościół katolicki tę
okrutną próbę zdał bardzo dobrze.
Streszczenie
Niniejszy tekst jest pierwszym, tak dokładnym omówieniem położenia Kościoła
katolickiego w Poznaniu podczas okupacji niemieckiej. Napisany został na nowych,
wcześniej niewykorzystywanych źródłach. Opisana została sytuacja w stolicy
Wielkopolski przed wybuchem II wojny światowej, zajęcie miasta przez Niemców
i początek prześladowania katolików i Kościoła. Zaprezentowano całościowo
działalność ks. biskupa Walentego Dymka, na podstawie wszystkich dostępnych
aktualnie materiałów. W tekście znajdują się również opisy codziennego życia
religijnego w Poznaniu, systematycznie niszczonego przez Niemców, życia
duchowego wielkiego miasta, w którym funkcjonowały tylko dwie świątynie dostępne
dla Polaków.
Summary
The article is devoted to a situation of the Roman Catholic Church in Poznan
during the German occupation. For the first time it discusses the issue so precisely
by using the newest archival sources. Author presents the situation in Poznan before
the Second World War, the occupation of the town and the beginning of persecution
the Catholics and their Church. The paper fully describes the activity of bishop
Walenty Dymek basing on the all available documents. It is also discusses the daily
religious practices in Poznan, which were systematically destroying by the Germans.
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27. Wpisani w Zmartwychwstanie. 85 lat Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Zmartwychwstania Pańskiego Poznań – Wilda, założonej i prowadzonej
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Roman STAWICKI
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
METODYKA NAUCZANIA JAKO KOMPONENT ŚCIEŻKI ROZWOJU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI POLICYJNYCH

1. Wprowadzenie
W treści artykułu zostaną przedstawione rozwiązania dotyczące ścieżki rozwoju
zawodowego nauczycieli policyjnych funkcjonujące w Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie (CSP). Jest to jeden z kilkunastu nowatorskich projektów z obszaru
zarządzania kapitałem ludzkim, które zostały opracowane i wdrożone w ciągu
czterech ostatnich lat.1 Wszystkie mają charakter komplementarny wobec rozwiązań
systemu motywacyjnego obowiązującego w całej Policji.
Na początku warto podkreślić, że model kształcenia zawodowego policjantów2
po 1989 r. podlegał licznym przeobrażeniom i obecnie składa się z następujących
komponentów:
1) szkolenie zawodowe:
 podstawowe;
 dla absolwentów szkół wyższych;
2) doskonalenie zawodowe:
 centralne (kursy specjalistyczne, inne przedsięwzięcia);
 lokalne (w miejscu pełnienia służby);
 zewnętrzne (realizowane przez podmioty spoza Policji).
CSP to jedna z pięciu szkół policyjnych, która została utworzona w 1990 r. 3
Działalność dydaktyczna prowadzona jest w trzech placówkach:
1) w Legionowie (siedziba kierownictwa szkoły i miejsce realizacji szkolenia
zawodowego podstawowego oraz większości kursów specjalistycznych);
2) w Sułkowicach (ośrodek doskonalenia zawodowego policjantów –
przewodników psów służbowych oraz tresury psów);
3) w Kalu (ośrodek doskonalenia zawodowego policjantów wykonujących
zadania na wodach i terenach przywodnych).4
Do podstawowych zadań CSP należy: „prowadzenie szkolenia i doskonalenia
zawodowego dla policjantów oraz pracowników Policji”.5 W 2014 r. jednostka ta
miała powierzone do realizacji, oprócz programu szkolenia zawodowego
podstawowego, 73 programy kursów specjalistycznych, z czego 34 na wyłączność.

1

2

3

4

5

Zarządzanie kapitałem ludzkim w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, „Kwartalnik Policyjny”. 2014,
Nr 2(28)/2014
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 czerwca 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
(Dz. U. Nr 126, poz. 877)
Zarządzenie nr 85 Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Centrum
Szkolenia Policji
Działalność szkoleniowa (w:) 25 lat Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1990-2015. Legionowo
2015, s. 13
Zarządzenie nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych z 18 stycznia 1990 r. w sprawie statutu Centrum
Szkolenia Policji
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Dodatkowo kadra dydaktyczna bierze udział w różnych przedsięwzięciach
przeprowadzanych w ramach doskonalenia lokalnego w jednostkach terenowych
Policji. Ponadto policjanci oraz pracownicy są angażowani w zabezpieczenie
sztabowo-logistyczne niektórych operacji policyjnych związanych z takimi
wydarzeniami, jak np. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO (2012 r.),
Szczyt Klimatyczny (2013 r.) oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn
(2014 r.).
Z perspektywy poruszanego tematu niezwykle istotne wydają się również
takie kategorie pojęciowe, jak: metodyka nauczania/kształcenia oraz ścieżka
rozwoju/kariery zawodowej.
Od samego początku dydaktyka opierała się na relacji uczeń – nauczyciel.
Dlatego też, oprócz wiedzy merytorycznej, jednym z kluczowych determinantów
jakości realizowanego procesu kształcenia jest przygotowanie metodyczne każdego
nauczyciela. Najogólniej metodyka nauczania oznacza metody i techniki
wykorzystywane do osiągnięcia celów kształcenia przez prowadzącego zajęcia
edukacyjne. W ramach bardziej szczegółowego ujęcia tej kategorii pojęciowej
można przytoczyć jej zdefiniowanie przez W. Okonia. Według niego metodyka
kształcenia jest to wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności
nauczyciela i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania złożonych
zmian w osobowości uczniów. O wartości metody kształcenia decyduje charakter
czynności nauczycieli i uczniów oraz środków dydaktycznych wspierających lub
zastępujących niektóre czynności.6
Przechodząc do zagadnienia ścieżki rozwoju zawodowego trzeba zauważyć, iż
zmiany zachodzące we współczesnym świecie, związane z konkurencyjnością,
rozwojem technologicznym i cywilizacyjnym mają charakter ciągły. Ze względu na
cechy tego procesu, każdy pracownik powinien w swoim „portfolio” posiadać szeroki
wachlarz kompetencji. Poprzez rozwój zawodowy należy rozumieć uzupełnianie
przez personel kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na danym
stanowisku. Zdaniem Aleksego Pocztowskiego rozwój zasobów ludzkich oznacza
celowe konfiguracje przedsięwzięć wzbogacania wiedzy, rozwijania zdolności,
kształtowania wartości, postaw, motywacji i umiejętności (…), które to
przedsięwzięcia prowadzą do wzrostu jej efektywności oraz do podniesienia
wartości rynkowej zasobów ludzkich. Tak rozumiany rozwój zasobów ludzkich
stanowi podstawowy proces w ramach zarządzania zasobami ludzkimi i wiąże się
integralnie z rozwojem organizacji oraz kształtowaniem karier zawodowych.7
Z kolei ścieżka kariery zawodowej to sekwencja kolejnych stanowisk, które
pracownik ma szansę zająć pod warunkiem spełnienia założonych kryteriów.
Jednym z możliwych narzędzi jej tworzenia jest logiczny rozwój wiedzy
i umiejętności, a także pożądanych cech jednostki, co nagradzane jest kolejnymi
awansami wewnątrz struktury organizacyjnej danej organizacji. 8

6
7
8

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 2003, s. 246
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2003, 2007, s. 274
S. Wawaka, K. Woźniak, Encyklopedia Zarządzania, www.mfiles.pl/pl/index.php/Ścieżka_kariery
(pobrano 2.06.2015 r.)
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2. Zorganizowanie oraz zasoby ludzkie pionu dydaktycznego
Struktura organizacyjna CSP obejmuje trzy komponenty, tzw. piony: sztabowy,
dydaktyczny oraz logistyczny. Ogółem szkoła dysponuje 601 etatami, w tym 255
policyjnymi i 346 pracowniczymi. 9 Spośród 255 etatów policyjnych, aż 200 zajmują
nauczyciele policyjni. Kadrę dydaktyczną jednostek szkoleniowych stanowią przede
wszystkim czynni zawodowo policjanci. Sporadycznie tylko do realizacji procesu
dydaktycznego są zatrudniani pracownicy Policji lub jak to się zdarza w krajach
zachodnich emeryci policyjni. Dlatego też uwzględniając zakres podjętego tematu,
w sposób bardziej szczegółowy poddano analizie funkcjonariuszy komórek
dydaktycznych w odniesieniu do takich czynników, jak: płeć, wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe, staż resortowy oraz staż dydaktyczny. Wyniki przedmiotowej
analizy obrazują zamieszczone poniżej wykresy.
Rysunek nr 1: Płeć nauczycieli policyjnych
Płeć osób realizujących proces dydaktyczny
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Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie rozkładu danych zamieszczonych na wykresie 1 należy
stwierdzić, że w CSP dominującą grupę nauczycieli policyjnych stanowią mężczyźni
(aż 74,5%). Jednak warto podkreślić, iż liczba kobiet pełniących służbę w Policji
sukcesywnie wzrasta. Obecnie na 100 tys. policjantów 15% to kobiety. 10 Sytuacja ta
wpływa też na proces doboru kadr do szkół policyjnych. Dlatego też odsetek kobiet
w CSP również się zwiększa.

9
10

Dane na dzień 30 sierpnia 2015 r. wg Książki etatowej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Brak autora, 90 lat kobiet w Policji, www.msw.gov.pl/pl/aktualności/13539,90-lat-kobiet-w-Policji.html
(pobrano 1.08.2015 r.)
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Rysunek nr 2: Wykształcenie ogólne kadry dydaktycznej
Wykształcenie osób realizujących proces dydaktyczny
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Źródło: Opracowanie własne

Z kolei największą populację ze względu na rodzaj wykształcenia ogólnego
stanowiły osoby z wykształceniem wyższym z tytułem magistra (aż 66%). Tylko
10,5% respondentów legitymowało się wykształceniem średnim. W tym miejscu
trzeba zaznaczyć, że w 2003 roku ten wskaźnik wynosił 27,8%.
Rysunek nr 3: Kwalifikacje zawodowe nauczycieli policyjnych
Kwalifikacje zawodowe
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Obecnie obowiązuje w Policji zasada, że każdy policjant, który zamierza zostać
oficerem musi najpierw ukończyć szkolenie podstawowe. Ze zgromadzonych
danych wynika, iż różnica pomiędzy osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe
wyższe a podstawowe jest niewielka. Na tej podstawie można wnioskować, iż 47%
kadry dydaktycznej CSP przynależy do korpusu oficerskiego.
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Rysunek nr 4: Staż resortowy dydaktyków
Staż resortowy
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Profesjonalizm zawodowy kadry dydaktycznej nabrał większego znaczenia
od czasu implementacji na potrzeby szkolenia policjantów dydaktyki zadaniowej.
Wówczas również nadano mu nowy wymiar, którego podstawą było założenie, na
którym aktualnie opiera się kształcenie zawodowe, iż tylko mistrz może odpowiednio
przygotować ucznia do pracy w określonym zawodzie. Realizacja konkretnego
zadania wymaga bowiem wiedzy, umiejętności i właściwego zachowania (postawy).
Zatem zawodu nie powinny uczyć osoby, które same nie wykonywały go przez
dłuższy okres. Stąd wynika kierowanie policjantów pełniących służbę w jednostkach
szkoleniowych na różnego rodzaju formy doskonalenia zawodowego, w tym
praktyki. Dlatego warto zaznaczyć, iż na 200 osób objętych tym zestawieniem
statystycznym, tylko 20 posiadało staż służby poniżej 10 lat.
Rysunek nr 5: Staż dydaktyczny nauczycieli policyjnych
Staż dydaktyczny
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Doświadczenie dydaktyczne nabrało ogromnego znaczenia dopiero po
wprowadzeniu do systemu szkolenia zawodowego policjantów metod i technik
aktywizujących, które zakończyły okres dominacji metod podawczych. Proces ten
rozpoczął się na początku lat dziewięćdziesiątych i trwał do końca dekady.
Współczesna dydaktyka zawodowa wymusza na nauczycielach policyjnych
umiejętne łączenie doświadczenia pedagogicznego z tym związanym z pełnieniem
służby w jednostkach terenowych.
Z analizy danych wynika, iż 52,5% respondentów ma staż dydaktyczny poniżej
10 lat. Zaledwie cztery osoby legitymowały się stażem dydaktycznym powyżej 20
lat. Pozwala to sformułować tezę, że większość kadry dydaktycznej łączy potrzebne
doświadczenie terenowe z dydaktycznym, co stanowi pożądany profil dobrego
nauczyciela zawodu policjanta.
3. Programy nauczania i zrealizowane kursy metodyczne
W celu właściwego przygotowania nauczycieli policyjnych do realizacji procesu
dydaktycznego opracowano 13 programów metodycznych. Każdy z nich posiada
podobną formę i strukturę. Dokonując pewnego uogólnienia, można wyodrębnić
następujące elementy składowe programu:
1) założenia organizacyjno-programowe:
 temat doskonalenia;
 cel doskonalenia;
 kryteria formalne skierowania na doskonalenie;
 czas trwania doskonalenia i organizacja zajęć;
 sposób zakończenia doskonalenia lokalnego;
2) wykaz zagadnień objętych programem.
Wszystkie programy zostały przygotowane przez metodyków, a po
konsultacjach społecznych zaakceptowane przez Zastępcę Komendanta ds.
Dydaktycznych. Stanowią one odpowiedź na zmiany dokonujące się w metodyce
nauczania, jak również potrzeby zgłaszane przez samych nauczycieli policyjnych.
Przy ich opracowywaniu brano też pod uwagę informacje dotyczące obszarów
wymagających dalszego doskonalenia, zgromadzone w ramach sprawowanego
nadzoru dydaktycznego.
Każdy nowoprzyjęty nauczyciel w pierwszej kolejności odbywa kurs
doskonalący pt. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, a następnie kolejne, zgodnie
z procedurą wynikającą z wdrożonej ścieżki rozwoju zawodowego. Wstępne
szkolenie metodyczne ma na celu przygotowanie nauczycieli CSP, którzy
rozpoczynają pracę, do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Obejmuje ono swoim zakresem następujące zagadnienia: komunikację
interpersonalną, elementy dydaktyki dorosłych, proces nauczania, metody
kształcenia dorosłych, opracowywanie konspektu zajęć dydaktycznych, a także
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć. Zaakcentowania wymaga fakt, że w ciągu
ośmiu dni uczestnicy warsztatów, poza zdobywaniem wiedzy, kształcą oraz
doskonalą umiejętności potrzebne do wypełnienia roli nauczyciela policyjnego.
Poniższa tabela przedstawia szczegółową analizę przedmiotowych programów:
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Tabela nr 1: Oferta kursów metodycznych realizowanych w CSP
L.p.

Temat

Cel kształcenia

Zakres merytoryczny

Czas
Sposób
trwania zakończenia

Pierwszy poziom doskonalenia metodycznego
1

Konspekt zajęć.

2

Nauczyciel policyjny,
na podstawie założeń
formalnych oraz zasad
metodyki szkolenia,
określi rolę konspektu
zajęć w procesie
przygotowania się do
zajęć dydaktycznych.

1. Budowa i zasady
tworzenia konspektu zajęć z
uwzględnieniem rodzaju
prowadzonych zajęć.
2. Rola konspektu zajęć w
procesie dydaktycznym.

2x45
minut

Na podstawie
obecności
słuchaczy na
wszystkich
godzinach
dydaktycznych.

Chronologia zajęć Przygotowanie
dydaktycznych.
nauczycieli policyjnych
do prowadzenia zajęć
dydaktycznych
wybraną metodą
nauczania.

1. Chronologia lekcji
2x45
realizowanej wybraną metodą minut
nauczania.
2. Główne funkcje
dydaktyczne realizowanych
zajęć dydaktycznych.
3. Ocena mocnych i słabych
stron przeprowadzonych
zajęć.

Na podstawie
obecności
słuchaczy na
wszystkich
godzinach
dydaktycznych.

3

Środki
dydaktyczne.

Zapoznanie
nauczycieli policyjnych
z zasadami
opracowania i
wykorzystania
środków
dydaktycznych.

1. Pojęcie i podział środków
dydaktycznych.
2. Zasady opracowania
prezentacji multimedialnej.
3. Ocena poprawności
dostosowania środków
dydaktycznych w zależności
od założeń programowych.

2x45
minut

Na podstawie
obecności
słuchaczy na
wszystkich
godzinach
dydaktycznych.

4

Prowadzenie
dzienników
szkolenia oraz
doskonalenia
zawodowego
organizowanego
centralnie.

Zapoznanie
nauczycieli policyjnych
z zasadami
prowadzenia,
przechowywania i
kontroli dzienników
szkolenia oraz
doskonalenia
zawodowego
organizowanego
centralnie.

4x45
minut

Na podstawie
wyniku
sprawdzianu
umiejętności
(zal./nzal.) oraz
obecności
słuchaczy na
wszystkich
godzinach
dydaktycznych

1. Wskazanie zadań
nauczyciela policyjnego,
opiekuna dydaktycznego,
przewodniczącego zespołu
pedagogicznego oraz
dowódcy kompanii
określonych w decyzji
Komendanta Centrum
Szkolenia Policji w sprawie
prowadzenia,
przechowywania i kontroli
dzienników szkolenia oraz
doskonalenia zawodowego
organizowanego centralnie.
2. Omówienie zasad
ewidencjonowania oraz
przechowywania
dzienników.
3. Zaprezentowanie
rodzajów dzienników
funkcjonujących w Centrum
Szkolenia Policji.
4. Wskazanie zasad
dotyczących wypełniania
dzienników.
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L.p.

Temat

Cel kształcenia

Zakres merytoryczny

Czas
Sposób
trwania zakończenia

Drugi poziom doskonalenia metodycznego
5

Motywowanie
słuchaczy do
nauki.

Zapoznanie
nauczycieli policyjnych
z czynnikami
wzbudzającymi proces
motywacji do
aktywnego udziału
słuchaczy w
realizowanych
zajęciach
dydaktycznych.

1. Pojęcie i rodzaj motywacji. 2x45
2. Model motywacji i przebieg minut
procesu motywacyjnego.
3. Wybrane teorie motywacji.
4. Najczęściej praktykowane
sposoby motywowania
słuchaczy.

Na podstawie
obecności
słuchaczy na
wszystkich
godzinach
dydaktycznych.

6

Wykorzystanie
tablicy
interaktywnej w
procesie
dydaktycznym
- poziom
podstawowy

Zapoznanie
nauczycieli policyjnych
z zasadami działania
tablicy interaktywnej
oraz z jej
podstawowymi
funkcjami przydatnymi
do realizacji zajęć
dydaktycznych.

1. Przeprowadzenie
instruktażu dotyczącego
podłączenia tablicy
interaktywnej i omówienie
zasad jej działania.
2. Zademonstrowanie
podstawowych funkcji tablicy
interaktywnej.
3. Zapisywanie plików
potrzebnych do realizacji
zajęć w galerii użytkownika.
4. Zapisywanie i usuwanie
tworzonych stron.

2x45
minut

Na podstawie
obecności
słuchaczy na
wszystkich
godzinach
dydaktycznych.

7

Przekazywanie
informacji
zwrotnej
słuchaczowi.

Zapoznanie
nauczycieli policyjnych
z czynnikami
związanymi z
podnoszeniem
umiejętności
komunikowania się z
grupą szkoleniową i
przekazywaniem
słuchaczowi informacji
dotyczących jego
wiadomości,
umiejętności oraz
postaw.

1. Omówienie zasad
formułowania informacji
zwrotnej.
2. Przeprowadzenie
ćwiczenia z uczestnikami
doskonalenia dotyczącego
komunikatów typu Ja i typu
Ty.
3. Wskazanie rodzajów
przekazywanej informacji
zwrotnej.
4. Zdefiniowanie zakłóceń
występujących w procesie
oceniania.
5. Przeprowadzenie
symulacji dotyczącej
przekazania informacji
zwrotnej słuchaczowi o jego
zachowaniu w trakcie zajęć
dydaktycznych.

2x45
minut

Na podstawie
obecności
słuchaczy na
wszystkich
godzinach
dydaktycznych.
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L.p.
8

Temat

Cel kształcenia

Sytuacje trudne w Doskonalenie
procesie
umiejętności
dydaktycznym.
nauczycieli policyjnych
w zakresie
konstruktywnego
radzenia sobie w
trudnych sytuacjach
związanych z
realizacją procesu
dydaktycznego.

Zakres merytoryczny
1. Scharakteryzowanie
zjawisk występujących w
grupie społecznej.
2. Wskazanie czynników
wpływających na
efektywność procesu
dydaktycznego.
3. Zdiagnozowanie zjawisk
zachodzących w grupie
szkoleniowej.
4. Wskazanie sposobów
radzenia sobie w sytuacjach
trudnych.

Czas
Sposób
trwania zakończenia
5x45
minut

Na podstawie
obecności
słuchaczy na
wszystkich
godzinach
dydaktycznych.

Trzeci poziom doskonalenia metodycznego
9

Tworzenie
narzędzi oceny.

10 Mierzenie jakości
szkolenia.

Doskonalenie
nauczycieli
policyjnych w zakresie
opracowywania zadań
testowych, celem
sprawdzania wiedzy
słuchaczy lub jako
propozycję pakietu
egzaminacyjnego dla
Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie.

1. Wyjaśnienie pojęcia test
dydaktyczny.
2. Omówienie taksonomii
celów poznawczych.
3. Omówienie rodzajów i
form zadań testowych.
4. Tworzenie kartoteki testu.
5. Wskazanie zasad
opracowywania testów
wyboru.
6. Opracowywanie zadań
wielokrotnego wyboru przez
uczestników doskonalenia.

2x45
minut

Na podstawie
obecności
słuchaczy na
wszystkich
godzinach
dydaktycznych.

Zapoznanie
nauczycieli
policyjnych
z zasadami
prowadzenia
i analizą badań
dotyczących
mierzenia jakości
szkolenia w Centrum
Szkolenia Policji.

1. Wyjaśnienie pojęcia
mierzenie jakości szkolenia.
2. Zapoznanie uczestników
doskonalenia z Zasadami
prowadzenia badań
ankietowych
na zakończenie szkoleń
zawodowych podstawowych i
kursów specjalistycznych
oraz badań odroczonych w
czasie w Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie.
3. Wskazanie rodzajów
przeprowadzanych badań
oraz terminy badań
wynikające z Harmonogramu
badań ankietowych.
4. Wskazanie narzędzi
badawczych
wykorzystywanych w
procesie mierzenia jakości
szkolenia.
5. Omówienie dokumentacji
sporządzanej
po przeprowadzonych
badaniach ankietowych.

2x45
minut

Na podstawie
obecności
słuchaczy na
wszystkich
godzinach
dydaktycznych.
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L.p.

Temat

Cel kształcenia

Zakres merytoryczny

Czas
Sposób
trwania zakończenia

11 Opracowanie
scenariusza i
realizacja filmu
dydaktycznego.

Przygotowanie
 1. Scharakteryzowanie form 24x45
nauczyciela
minut
filmowych stosowanych w
policyjnego do
dydaktyce oraz wskazanie
samodzielnego
ich funkcji dydaktycznych.
opracowania
 2. Omówienie
scenariusza i realizacji podstawowych etapów
filmu dydaktycznego.
realizacji filmu
dydaktycznego.
 3. Omówienie zasad
opracowywania scenariusza
filmu dydaktycznego.
 4. Opracowanie koncepcji
filmu dydaktycznego o
tematyce ogólnopolicyjnej
oraz scenariusza filmu
przez uczestników
doskonalenia.
 5. Realizacja filmu
dydaktycznego w oparciu o
sporządzony scenariusz
przez każdego z
uczestników doskonalenia.
 6. Montaż filmów
dydaktycznych.
 7. Omówienie
zrealizowanych filmów.

Na podstawie
realizacji filmu
dydaktycznego
oraz obecności
słuchaczy na
wszystkich
godzinach
dydaktycznych.

12 Umiejętności
interpersonalne
w kierowaniu
grupą.

Doskonalenie
kompetencji
interpersonalnych
nauczycieli policyjnych
w zakresie kierowania
grupą szkoleniową.

1. Przeprowadzenie dyskusji
związanej z budowaniem
autorytetu nauczyciela
policyjnego.
2. Opracowanie katalogu
kompetencji kierowniczych.
3. Określenie poziomów
komunikacji interpersonalnej
oraz warunków skutecznej
komunikacji.
4. Przeprowadzenie gry
dydaktycznej dotyczącej
kompetencji kierowniczych.

4x45
minut

Na podstawie
obecności
słuchaczy na
wszystkich
godzinach
dydaktycznych.

13 Nadzór nad
procesem
dydaktycznym.

Zapoznanie
nauczycieli policyjnych
z zasadami
prowadzenia nadzoru
nad procesem
dydaktycznym w
Centrum Szkolenia
Policji.

1. Istota i rola hospitacji oraz
kontroli zajęć dydaktycznych.
2. Wykorzystanie metody
obserwacji zajęć.
3. Rola i zadania Zespołu
(Opiekuna) Pedagogicznego.
4. Działalność Rady
Pedagogicznej.

2x45
minut

Na podstawie
obecności
słuchaczy na
wszystkich
godzinach
dydaktycznych.

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowując powyższą ofertę doskonalenia metodycznego należy
podkreślić, że stanowi ona rezultat kilkuletniej pracy wielu specjalistów z tego
zakresu. Pomimo tego proces modyfikacji poszczególnych programów jest
kontynuowany, w celu jak najlepszego przygotowania nauczycieli policyjnych
do samodzielnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym. Podczas prowadzonych
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prac usprawniających proponuję rozważyć połączenie niektórych programów w taki
sposób, aby nie powielać realizowanych zagadnień. Ponadto należy się zastanowić
nad ich czasem trwania oraz nadaniem im bardziej umiejętnościowego charakteru,
a także sprawdzaniem kształconych umiejętności na zakończenie.
Natomiast poniższe zestawienie ilustruje motywację kadry dydaktycznej
do korzystania z przedmiotowej oferty w kontekście wdrożonej ścieżki rozwoju
zawodowego na przestrzeni ostatnich czterech lat. Podkreślenia wymaga fakt, iż
uczenie zachodzi tylko wtedy, gdy uczący się wykazuje minimum motywacji do tego,
by się danych treści nauczyć. Warto zdać sobie sprawę z tego, że nawet najlepszy
szkoleniowiec, oferujący najbardziej interesujące programy, nie wpłynie na kogoś,
kto nie chce się uczyć.11
Tabela nr 2: Liczba uczestników kursów metodycznych w latach 2011-2014
L.p.

Liczba absolwentów

Temat
2011

2012

2013

2014

Ogółem

Pierwszy poziom doskonalenia metodycznego
1

Konspekt zajęć.

30

21

20

32

103

2

Chronologia zajęć
dydaktycznych.

38

18

21

29

106

3

Środki
dydaktyczne.

37

6

22

9

74

4

Prowadzenie
dzienników
szkolenia oraz
doskonalenia
zawodowego
organizowanego
centralnie.

-

-

100

-

100

5

Motywowanie
słuchaczy do nauki.

7

15

12

50

84

6

Wykorzystanie
tablicy
interaktywnej
w procesie
dydaktycznym poziom
podstawowy

-

29

39

28

96

-

4

12

Drugi poziom doskonalenia metodycznego

17

7

Przekazywanie
informacji zwrotnej
słuchaczowi.

18

14

16

39

87

8

Sytuacje trudne w
procesie
dydaktyczny.

-

-

-

-

-

11

M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków 2002, s. 65
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Trzeci poziom doskonalenia metodycznego
9

Tworzenie narzędzi
oceny.

-

-

-

-

0

10

Mierzenie jakości
szkolenia.

-

11

10

16

37

11

Opracowanie
scenariusza i
realizacja filmu
dydaktycznego.

-

-

7

-

7

12

Umiejętności
interpersonalne w
kierowaniu grupą.

-

9

5

9

23

13

Nadzór nad
procesem
dydaktycznym.

10

16

11

7

44

Ogółem

140

139

263

223

-

Źródło: Opracowanie własne

W ramach pierwszego poziomu doskonalenia metodycznego najwięcej osób
uczestniczyło w kursie Chronologia zajęć dydaktycznych (aż 106). Z kolei najmniej
w zajęciach na temat Środki dydaktyczne (74 nauczycieli). Dane są przywoływane
w postaci liczb bezwzględnych, gdyż z powodu na proces fluktuacji kadr, ujęcie
procentowe mogłoby być obarczone pewnym błędem. W wypadku drugiego
poziomu metodycznego, dużym zainteresowaniem cieszył się poziom podstawowy
kursu Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie dydaktycznym (96
dydaktyków). Natomiast relatywnie małym poziom zaawansowany tego szkolenia
(33 osoby). Wśród tematów z zakresu trzeciego poziomu doskonalenia
metodycznego dość popularnym okazał się kurs Nadzór nad procesem
dydaktycznym, w którym brało udział 44 policjantów. Zaś najmniej osób, tj. zero
zostało przeszkolonych w ramach tematu Tworzenie narzędzi oceny. Jest to
najgorszy wynik pochodzący z analizy wszystkich 13 kursów metodycznych.
Zaakcentowania wymaga też fakt, iż rozkład liczby absolwentów na przestrzeni
ostatnich czterech lat był dość zróżnicowany w przypadku skatalogowanych wyżej
kursów metodycznych. Podejmując jednak próbę porównania ilości szkolonych
nauczycieli policyjnych w poszczególnych latach, zauważalna jest znacząca
motywacja do podnoszenia swoich kompetencji metodycznych przez nauczycieli
policyjnych po wdrożeniu ścieżki rozwoju zawodowego w CSP.
4. Ścieżka rozwoju zawodowego nauczycieli policyjnych 12
Na wstępie należy zaznaczyć, że kryteria formalne niezbędne do mianowania
na poszczególne stanowiska służbowe określa rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni
odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach
12

Ścieżka rozwoju zawodowego nauczycieli policyjnych pełniących służbę w Centrum Szkolenia Policji
została wprowadzona decyzją Komendanta CSP do stosowania od 1 sierpnia 2015 r. Jednocześnie
utraciła moc obowiązującą Ścieżka, którą wdrożono do obiegu służbowego 1 stycznia 2015 r. Niniejszy
punkt został opracowany przede wszystkim na podstawie przywołanej Ścieżki.
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służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
(Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.). Na podstawie tego aktu prawnego, policjanci
pełniący służbę na stanowiskach nauczycieli policyjnych powinni spełniać
następujące wymagania, aby awansować na wyższe stanowisko służbowe:
Tabela nr 3: Wymagania dot. awansowania nauczycieli policyjnych.
L. p.

Stanowisko

Wykształcenie

1

Instruktor
Młodszy
wykładowca

średnie
wyższe
średnie
wyższe z tytułem zawodowym magistra
lub innym równorzędnym

2

3

Wykładowca

wyższe
4

Starszy
wyższe z tytułem zawodowym magistra
wykładowca
lub innym równorzędnym
Źródło: Załącznik do rozporządzenia

Kwalifikacje
zawodowe
podstawowe
podstawowe
podstawowe
wyższe
podstawowe
wyższe
podstawowe

Staż służby
w latach
3
5
15
4
5
5
6

wyższe

5

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga, że za równoznaczne z nabyciem
kwalifikacji zawodowych podstawowych uważa się:
1) ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego o określonym profilu lub
bez wyodrębnionego profilu, a także części ogólnopolicyjnej tego szkolenia,
albo
2) ukończenie szkolenia zawodowego specjalistycznego, albo
3) ukończenie szkolenia zawodowego, wymaganego do mianowania
na pierwszy stopień w korpusie podoficerów lub aspirantów Policji, albo
złożenie egzaminu aspiranckiego lub podoficerskiego, zastępującego
szkolenie zawodowe, albo
4) mianowanie na odpowiedni stopień policyjny osoby przyjętej do służby
w Policji, posiadającej stopień wojskowy chorążego lub podoficera,
nieuzależnione od obowiązku odbycia przeszkolenia zawodowego – przed
dniem wejścia w życie przywołanego rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 19 czerwca 2007 r.13
Z kolei za kwalifikacje zawodowe wyższe uważa się:
1) ukończenie szkolenia oficerskiego, albo
2) złożenie egzaminu oficerskiego, zastępującego szkolenie zawodowe, albo
3) ukończenie szkolenia zawodowego, uprawniającego do złożenia egzaminu
oficerskiego, albo
4) mianowanie na odpowiedni stopień policyjny osoby przyjętej do służby
Policji, posiadającej stopień wojskowy oficera, nieuzależnione od obowiązku
odbycia przeszkolenia zawodowego – przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 czerwca
2007 r.14

§ 6 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 czerwca 2007 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać
policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków
ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.)
14
Ibidem, § 6 pkt. 2
13
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Zatem Ścieżka rozwoju zawodowego nauczycieli policyjnych zawiera
dodatkowe wymagania, które policjant musi spełnić aby awansować. Ich celem jest
przede wszystkim zmotywowanie policjantów do rozwoju zawodowego, a co się
z tym wiąże, bardziej skutecznej oraz efektywnej realizacji zadań służbowych.
Oprócz tego zawiera ona przesłanki negatywne do mianowania na wyższe
stanowisko służbowe, do których zalicza się:
1) brak pozytywnej opinii służbowej, o której mowa w odrębnych przepisach
w sprawie opiniowania służbowego policjantów; 15
2) ukaranie policjanta jedną z kar dyscyplinarnych;16
3) czas wykonywania orzeczenia dyscyplinarnego o uznaniu winnym
i odstąpieniu od ukarania.
Dla omówienia poszczególnych komponentów przedmiotowej ścieżki ważna
jest terminologia używana jako aparat pojęciowy, m.in.:
1) publikacje – książki, artykuły, w tym artykuły naukowe oraz materiały
dydaktyczne wydane drukiem przez CSP, albo książki i artykuły o tematyce
bezpieczeństwa wewnętrznego wydane drukiem poza CSP, albo filmy
dydaktyczne, albo książki i artykuły, w tym artykuły naukowe, przygotowane
do wydania, które zostały pozytywnie zrecenzowane, albo materiały
dydaktyczne przygotowane do wydania, które zostały pozytywnie
zaopiniowane przez kierownika komórki dydaktyczno-wychowawczej;
2) hospitacje zajęć dydaktycznych – hospitacje kontrolno-oceniające,
o których mowa w odrębnych przepisach Komendanta CSP (przy ocenianiu
stosowana jest skala ocen obowiązująca w szkolnictwie policyjnym od
1 do 6);
3) wstępny kurs metodyczny – ukończenie doskonalenia zawodowego
lokalnego z zakresu metodyki nauczania;
4) pierwszy poziom doskonalenia metodycznego – ukończenie dwóch
wybranych doskonaleń zawodowych lokalnych z zakresu metodyki
nauczania dla nauczycieli policyjnych, które obejmują:
 budowanie konspektu zajęć dydaktycznych;
 chronologię zajęć dydaktycznych;
 wykorzystywanie środków dydaktycznych;
 prowadzenie dzienników szkolenia oraz doskonalenia zawodowego
organizowanego centralnie;
5) drugi poziom doskonalenia metodycznego – ukończenie dwóch
wybranych doskonaleń zawodowych lokalnych z zakresu metodyki
nauczania dla nauczycieli policyjnych, które obejmują:
 motywowanie słuchaczy do nauki;
 obsługę tablicy interaktywnej;
 przekazywanie informacji zwrotnej słuchaczowi;
 sytuacje trudne w procesie dydaktycznym;
6) trzeci poziom doskonalenia metodycznego – ukończenie trzech
wybranych doskonaleń zawodowych lokalnych z zakresu metodyki
nauczania dla nauczycieli policyjnych, które obejmują:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie
opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. z 2013 r., poz. 883, z późn. zm.)
16
Art. 134 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015, poz. 355)
15
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 tworzenie narzędzi oceny;
 mierzenie jakości szkolenia;
 tworzenie filmu dydaktycznego;
 umiejętności interpersonalnych w kierowaniu grupą;
 nadzór nad procesem dydaktycznym;
7) praktyki zawodowe – delegowanie do czasowego pełnienia służby w tej
samej lub innej miejscowości.
Pełnienie służby w pionie dydaktycznym rozpoczyna się od stanowiska
„instruktora”. Zasadą jest przenoszenie i mianowanie na to stanowisko policjantów
z tzw. jednostek terenowych Policji. Z tego powodu ścieżka nie wprowadza żadnych
dodatkowych wymogów co do objęcia tego stanowiska. W tym miejscu, zasadnym
jest podkreślenie, iż tylko sporadycznie policjanci posiadający wysoce
specjalistyczne kompetencje są od razu mianowani na wyższe stanowisko
dydaktyczne.
Następnym w strukturze etatowej jest stanowisko młodszego wykładowcy.
Jednak wymaganym warunkiem jest nienaganne pełnienie służby na stanowisku
instruktora przez okres co najmniej 2 lat. W tym czasie nauczyciel policyjny powinien
napisać przynajmniej jedną publikację lub być chociaż jej współautorem. Przed
podjęciem decyzji kadrowej o mianowaniu policjanta są przeprowadzane hospitacje
kontrolno-oceniające przez bezpośredniego przełożonego. Z dwóch ostatnich
hospitacji musi otrzymać średnią ocenę wynoszącą minimum 4,0. Ponadto w okresie
12 miesięcy poprzedzających awansowanie powinien uzyskać co najmniej ocenę
dobrą z hospitacji kontrolno-oceniającej przeprowadzonej przez Zastępcę
Komendanta ds. Dydaktycznych. Istotną kwestią jest też doskonalenie warsztatu
metodycznego. Policjant zajmujący stanowisko instruktora przed mianowaniem
na stanowisko młodszego wykładowcy jest zobowiązany odbyć wstępny kurs
metodyczny, a także ukończyć pierwszy poziom doskonalenia metodycznego.
Oprócz tego przewidziano w tym czasie obowiązkowy udział nauczyciela policyjnego
w praktykach zawodowych trwających co najmniej 22 dni służby.
Po mianowaniu na stanowisko młodszego wykładowcy, policjant może
aplikować o stanowisko wykładowcy. Jednym z wymagań jest pełnienie służby na
stanowisku młodszego wykładowcy przez co najmniej 3 lata. Od kandydata oczekuje
się też napisania co najmniej dwóch publikacji, w tym dopuszczalna jedna jako
współautor. Pożądana jest również średnia ocena 4,50 z dwóch ostatnich hospitacji
kontrolno-oceniających przeprowadzonych przez bezpośredniego przełożonego.
Ponadto ocena bardzo dobra z hospitacji kontrolno-oceniającej przeprowadzonej
przez Zastępcę Komendanta ds. Dydaktycznych, w okresie 12 miesięcy
poprzedzających mianowanie. Policjant musi również ukończyć drugi poziom
doskonalenia metodycznego i odbyć kolejną praktykę zawodową trwającą co
najmniej 44 dni służby.
Dla najlepszych i najbardziej doświadczonych nauczycieli przewidziano
możliwość awansu na najwyższe stanowisko wykonawcze w pionie dydaktycznym,
a mianowicie stanowisko starszego wykładowcy. Jest to stanowisko dla typowego
mentora – policjanta, który do perfekcji opanował rzemiosło andragogiki policyjnej
i jest wykwalifikowanym specjalistą w określonej dziedzinie wiedzy policyjnej.
Funkcjonariusz ten powinien pełnić służbę na stanowisku wykładowcy przez co
najmniej 3 lata. Komendant CSP podejmuje decyzję o mianowaniu, jeżeli kandydat
jest autorem minimum trzech publikacji, w tym dopuszczalna jedna jako współautor.

286
________________________________________________________________________________

Powinien też otrzymać ocenę bardzo dobrą z dwóch hospitacji kontrolnooceniających zrealizowanych przez bezpośredniego przełożonego. Jednocześnie
ocenę 5,00 z hospitacji kontrolno-oceniającej przeprowadzonej przez Zastępcę
Komendanta ds. Dydaktycznych. Niezbędne jest także ukończenie przez niego
trzeciego poziomu doskonalenia metodycznego i odbycie kolejnej praktyki
zawodowej trwającej co najmniej 66 dni służby.
5. Zakończenie
Wprowadzanie nowych rozwiązań jest niezmiernie trudnym wyzwaniem
w każdej organizacji. W zasadzie zawsze towarzyszy mu niechęć wobec zmian.
Dlatego niezwykle ważnym jest przygotowanie zasobów kadrowych na ten proces.
Według Józefa Penca sukcesy z wprowadzania strategii i zmian odnoszą te
przedsiębiorstwa, które (…) tworzą odpowiedni klimat psychospołeczny
(organizacyjny) i kulturę sprzyjającą i utrwalającą przyjęty kierunek działania. 17
Na podstawie wielu doświadczeń najbardziej optymalnym rozwiązaniem
wydaje się połączenie dwóch metod. Po pierwsze, wypracowywanie kluczowych
innowacyjności czy usprawnień z zaangażowaniem przedstawicieli różnych grup
zawodowych. Po drugie, prowadzenie dialogu społecznego na każdym etapie prac.
W ramach różnych form komunikacji należy wyjaśniać przyczyny zmian, ich istotę
i znaczenie dla funkcjonowania organizacji, a także przedstawiać prognozowane
efekty. We współczesnej psychologii dominuje pogląd, że człowiek osiągnął tak
wysoki poziom rozwoju nie tyle dzięki pracy, ile dzięki kontaktom społecznym.
Wymieniając informacje ludzie osiągają wzajemne zrozumienie i akceptację, uczą
się oddziaływać na siebie, budować wzajemne zaufanie. 18 Oczywiście warto też
pamiętać, iż najlepszą metodę poznania stanowi własne doświadczenie. Dopiero
wtedy następuje pełne zrozumienie oraz zaakceptowanie zmiany albo jej negacja.
W przypadku ścieżki rozwoju zawodowego, którą wdrożono w CSP, było podobnie.
Na początku wiele osób zadawało sobie podstawowe pytanie: po co zmiana?
Kolejnym etapem było zgłaszanie wielu wątpliwości oraz w pewnym sensie
kontestowanie projektowanych rozwiązań. Potem nadszedł czas obojętności i na
końcu zrozumienie. Warto podkreślić, że zawsze znajdą się jednostki, które będą
miały problem z zaakceptowaniem zmiany. Niestety dość często kryterium oceny
jest partykularny interes, a nie troska o dobro całej organizacji.
W kontekście podjętego tematu warto postawić również pytanie, jakie korzyści
przyniosło wdrożenie ścieżki rozwoju zawodowego? Na jednoznaczną ocenę
funkcjonujących rozwiązań w ramach Ścieżki rozwoju zawodowego nauczycieli
policyjnych jest jeszcze trochę za wcześnie. Jednak można zaobserwować
zdecydowanie większą aktywność wśród kadry dydaktycznej w obszarach, które
stanowią wymagania warunkujące mianowanie na wyższe stanowisko służbowe.
W wielu przypadkach to nauczyciele zabiegają o kolejne kursy metodyczne mając
świadomość konieczności inwestowania w siebie, jeżeli noszą się z zamiarem
obejmowania kolejnych stanowisk w ramach tzw. awansowania pionowego.
Oprócz tego należy zwrócić uwagę na transparentność w procesie
awansowania na wyższe stanowiska służbowe. W tym wypadku do publicznej

J. Penc, Systemowe zarządzanie organizacją. Nowe zadania, funkcje i reguły gry. Szczytno 2007,
s. 430
18
M.J. Dyrda, Socjologia i psychologia społeczna w zarządzaniu organizacjami. Warszawa 2004, s. 209
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wiadomości przekazano informacje o kryteriach, których spełnienie warunkuje
mianowanie w strukturze etatowej. Każda osoba, która sprostała oczekiwaniom, ma
realną szansę na objęcie wyższego stanowiska. Warto zaznaczyć, że w ciągu
zaledwie czterech lat awansowano prawie 37,75% kadry dydaktycznej.
Ponadto wypracowane rozwiązania stanowią istotny czynnik motywujący przy
przenoszeniu się do dalszego pełnienia służby w CSP. Przez pewien okres sporo
osób miało wątpliwość, czy znajdą się kandydaci zainteresowani służbą na
relatywnie nisko uposażonych stanowiskach, tj. instruktora. Jednak praktyka
pokazała, iż perspektywa awansowania w dość krótkim horyzoncie czasowym
stanowi silny motywator. Dotychczas nie wystąpiły większe problemy
z zatrudnieniem nowych nauczycieli. Oczywiście ścieżka pełni też ważną rolę
w całym prorozwojowym systemie motywacyjnym. Jej wymagania przyczyniają się
do podnoszenia na wyższy poziom trzech komponentów profilu nauczyciela
policyjnego, a mianowicie: wiedzy merytorycznej, wiedzy metodycznej oraz
oddziałują na postawę. W ten sposób przygotowujemy profesjonalną kadrę
dydaktyczną, która kształci policjantów różnych specjalności do realizacji zadań
podczas codziennej służby.
Streszczenie
W treści artykułu zostaną przedstawione rozwiązania dotyczące ścieżki rozwoju
zawodowego nauczycieli policyjnych funkcjonujące w Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie. Jest to jeden z kilkunastu nowatorskich projektów z obszaru
zarządzania kapitałem ludzkim, które zostały wdrożone w ciągu czterech ostatnich
lat.19 Wszystkie mają charakter komplementarny wobec rozwiązań systemu
motywacyjnego obowiązującego w całej Policji. Do podstawowych zadań CSP
należy: „prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego dla policjantów oraz
pracowników Policji”.20 W 2014 r. jednostka ta miała powierzone do realizacji, oprócz
programu szkolenia zawodowego podstawowego, 73 programy kursów
specjalistycznych. W celu właściwego przygotowania nauczycieli policyjnych do
realizacji procesu dydaktycznego opracowano 13 programów metodycznych.
Ścieżka zawiera dodatkowe wymagania, która policjant musi spełnić przed
awansowaniem na wyższe stanowisko. Ich celem jest przede wszystkim
zmotywowanie policjantów do rozwoju zawodowego. Warto zaznaczyć, że w ciągu
zaledwie czterech lat awansowano prawie 37,75% kadry dydaktycznej CSP.
Summary
In the content of the article there will be presented solutions concerning the
professional development path of police teachers, which function in Police Training
Centre in Legionowo. It is one of several innovative projects from the area of human
resources management, which have been implemented for the last four years. 19 All
of them are complementary in character regarding the motivation system, which is
obligatory in the Police. The basic tasks of PTC include: “implementation of training
and in-service training for policemen and employees of the Police”.20 In 2014, except
the syllabus of basic professional training, this unit was entrusted for implementation
Zarządzanie kapitałem ludzkim w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, „Kwartalnik Policyjny”. 2014,
Nr 2(28)/2014
20
Zarządzenie nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych z 18 stycznia 1990 r. w sprawie statutu Centrum
Szkolenia Policji
19

288
________________________________________________________________________________

73 syllabi of specialist courses. In order to prepare properly police teachers to the
realization of teaching process, 13 methodological syllabi have been worked out.
The path includes additional requirements the policeman must meet, before he
is promoted to the higher position. Their main aim is to motivate policemen to
professional development. It is worth mentioning that during only four years almost
37,75% of PTC teaching staff have been promoted.
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NORMA SPOŁECZNO-KULTUROWA/PRAWNA (ART. 207 K.K.) VERSUS
PATOLOGICZNE NORMY SPOŁECZNO-KULTUROWE W KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ (BADANIA PILOTAŻOWE)
Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem
chcieć, żeby stała się powszechnym prawem.
Immanuel Kant

Wprowadzenie
Pełniąc funkcję kuratora sądowego, niejednokrotnie obserwowałem, iż kobiety
będące ofiarami przemocy domowej często usprawiedliwiały (akceptowały)
działania sprawcy. Ofiary przemocy (celem usprawiedliwiania przestępcy)
przytaczały następujące argumenty: sprawca przemocy utrzymuje finansowo
rodzinę, więc można mu wybaczyć; jak jest trzeźwy – to nie bije, a ponadto jest
wzorowym ojcem i mężem; kocham swojego męża i wybaczam mu; bije mnie, bo
zasłużyłam; bije i poniża dzieci, żeby wyrosły na „porządnych” ludzi; bije mnie
i dzieci, bo mamy trudną sytuację finansową, ale tak naprawdę jest porządnym
człowiekiem i zawsze tego żałuje; obiecał, że to ostatni raz; znajomi uważają go za
wzór ojca i męża – to ze mną musi być „coś nie tak”.
Przemoc w omawianych rodzinach stała się normą. W świetle przytoczonych
powyżej wypowiedzi wydaje się, że działanie postrzegane przez jednych jako
dewiacja/przestępstwo, dla innych jawi się jako normalne lub przynajmniej
akceptowalne zjawisko. Osoby dotknięte przemocą, tracą autonomię, którą
w skrócie możemy zdefiniować jako podleganie własnym zasadom – od greckiego
auto (samo) i nomos (zasada lub norma). Autonomiczna decyzja, to samodzielna
decyzja w tym, że zarówno wie się czego się chce i nie jest się zablokowanym
w realizacji siebie (swoich celów) […]. Ofiary przemocy tracą autonomię
oraz trzeźwy osąd sytuacji w jakiej się znajdują, a w szczególności ulegają
iluzją dot. wiary w zmianę zachowań sprawcy. Pojawienie się przemocy w rodzinie
doprowadza do rozpadu standardów etycznych, jakości relacji i inicjuje
przekształcanie norm w patologiczne.1
Najbardziej fundamentalnych pytaniem w całej etyce jest to, co rozumie się
pod pojęciem "dobra", które w rzeczywistości jest odwrotnością „zła”[…]. 2Utylitaryzm
jest jedną z najważniejszych i najbardziej popularnych teorii moralności. Działanie
jest moralnie słuszne, jeśli produkuje więcej korzyści niż szkód dla wszystkich stron.
Najlepsze działania moralnie słuszne – są to te, które maksymalizują korzyści
dla wszystkich zainteresowanych i minimalizują szkody lub koszty, które ponoszą.
Moralność w konsekwencji często znajduje wyraz w ekonomii i innych naukach
społecznych oraz publicznych, w procedurach decyzyjnych polityki, takich jak
analizy kosztów i korzyści.

L.J. Świeca, Quality of interpersonal communication in the family versus qualification improvement,
Andragogická revue. Praha 2014, s. 90
2
S.M. Cahn, P. Markie, Ethic. Oxford Univesity Press 2002, s. 461
1
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Trzech brytyjskich filozofów David Hume (1711-1776), Jeremy Bentham (17481832) i John Stuart Mili (1806-1873) rozwinęli fundamenty intelektualne utylitaryzmu.
W ogromnym skrócie można uznać credo utylitaryzmu, które przyjmuje jako
podstawę moralności, największe szczęście, poprzez najmniejsze „koszty”.
Szczęście rozumiemy jako przyjemność i brak bólu, a nieszczęścia jako ból
i niedostatek przyjemności. Warto jeszcze zaznaczyć, że szczęście nie ma własnego
agenta i kierowanie się szczęściem ogółu wymaga absolutnej bezstronności
i bezinteresowności.3
Koncepcje normalności
Pojęcia norma, normalność, zdrowie i dobrostan mają kluczowe znaczenie.
Precyzowaniem pojęcia normy (normalności) zajmowali się badacze różnych
specjalności (Sanocki, 1978; Sęk, 1991; Sowa, 1984; Świrydowicz, 1984).
W analizach tych pokazano, że należy odróżnić od siebie terminy „norma"
i „normalność". O normie mówimy wówczas, gdy mamy na myśli idealny lub realny
wzór właściwości. Normalność jest natomiast właściwością albo zbiorem
właściwości przypisanych ludziom, grupom i zgodnych ze wzorem normalności, czyli
normą. Gdy w literaturze psychologicznej omawia się problemy normy, najczęściej
wymienia się trzy typy norm: ilościową, społeczno-kulturową i teoretyczną.
Norma ilościowa jest wynikiem pomiaru i odzwierciedla rozkład cechy
w populacji. Przedmiotowe odniesienia tej normy jako przeciętnej mogą dotyczyć
różnych cech:
• biologicznych (wzrost, masa ciała, także normalny indeks wagi, tętno,
ciśnienie krwi, poziom pierwiastków, zapis EEG itp.);
• psychologicznych (np. pojemność pamięci, zakres uwagi, neurotyzm,
lękliwość, poziom inteligencji, poziom kontroli emocjonalnej itp.).
Za pomocą procedur statystycznych określa się rozkład cech (biologicznych
i psychologicznych) w populacji i zakresy wyników przeciętnych, czyli normalnych.
Znając normy ilościowe różnych cech możemy porównać z nimi wyniki konkretnego
człowieka – określić, czy przysługuje mu atrybut normalności (np. uczenia się, czasu
reakcji lękliwości, czy człowiek reprezentuje normalny poziom inteligencji).
W określaniu normalności psychologicznej czasem podaje się, że wynik ilościowy
uzyskany przez badanego jest normalny w tym sensie, że nie jest on niższy od
przeciętnej w populacji. Ten sposób określania normalności psychicznej powstał
w wyniku dyskusji, która toczyła się wokół normalności intelektualnej. Podawano
w wątpliwość, czy wynik testu inteligencji znacznie przekraczający wynik średni
można uznać za brak normalności psychicznej. Ilościowo pojęta norma rzadko więc
jest jedynym kryterium zdrowia człowieka.
Norma społeczno-kulturowa – ta norma jest bardziej wieloznaczna. Składają
się na nią dwa pojęcia. W pierwszym za normalne uznaje się to, co jest powszechne,
typowe dla danej kultury, są to zachowania zgodne ze zwyczajami, ustaloną
konwencją. Z tym realistyczno-konwencjonalistycznym rozumieniem normy wiąże
się pojęcie człowieka normalnego, w sensie typowego dla danej grupy czy kultury.
Spełnianie wymagań kultury i oczekiwań społecznych związanych także
z przepisami ról społecznych ułatwia i warunkuje harmonijne współżycie,
uczestnictwo w kulturze i rozwój społeczny. Odchylenie od wzorów społeczno3

J.L. Badaracco, Business ethic – Roles and Responsibilities. Harvard Business School 1995, s. 59
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kulturowych nazywa się dewiacją. Normalność społeczno-kulturowa ma także drugie
znaczenie – zgodności z normami skodyfikowanymi, normami moralnymi
i prawnymi. Istnienie skodyfikowanych i zinstytucjonalizowanych norm umożliwia
w ogóle wprowadzenie nakazów ról społecznych, zasad funkcjonowania organizacji,
prawa i struktur społecznych. Osoba, która nie spełnia powszechnych norm
etycznych i prawnych uspołecznionej kultury jest nienormalna w tym sensie, że
narusza ład społeczny i zagraża funkcjonowaniu społeczności i rozwojowi jednostek.
Ze społeczno-kulturowym pojęciem normy wiąże się najpoważniejsza kontrowersja
w psychologii klinicznej i psychopatologii. Chodzi o to, że wzory społeczne
i wymagania normatywne mogą same pochodzić od patologicznych grup
społeczności, a niekiedy całych systemów. Najczęściej wymienia się tu różne
odmiany faszyzmu, struktur totalitarnych czy grup przestępczych. W takich
wypadkach dewiacja od negatywnych wzorców być wyrazem zdrowia psychicznego
i społecznego. Z drugiej strony zachowania niemoralne i przestępstwa należy
traktować głównie w kategoriach pierwotnych dla tych zachowań, tj. w kategoriach
prawa i etyki. W następnej kolejności można się zastanawiać nad tym, czy
naruszenie norm moralnych i prawnych może być spowodowane odchyleniem od
normy psychologicznej (np. struktura osobowości) czy też biologicznej
(funkcjonowanie mózgu).4 Do patologicznych przekazów na pewno możemy
zaliczyć przyzwolenie na stosowanie przemocy w rodzinie – skodyfikowane w art.
207 k.k.: § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad
inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy
albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny
lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli
czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3. Jeżeli
następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na
własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 5 Skala
zjawiska (wg policyjnych statystyk).
W rodzinach dysfunkcyjnych często dochodzi do aktów agresji jako formy
przemocy, która nie pozostawia śladów porównywalnych ze śladami przemocy
fizycznej, może być jednak przyczyną takich samych cierpień, a powrót do
normalności może trwać znacznie dłużej. Ofiara słownej agresji żyje w świecie,
w którym wszystko coraz bardziej się komplikuje. Kobieta żyje z mężczyzną, który
jest kim innym „na pokaz", a kim innym prywatnie. Drobne upokorzenia albo
wybuchy gniewu, chłód i obojętność albo bezwzględna dominacja, sarkastyczne
uwagi albo milczący dystans, manipulacje 6 i wymuszenia lub nieuzasadnione
wymagania to najczęstsze rodzaje zachowań. Sprowadzają się one jednak
zazwyczaj do stwierdzeń typu, „co się z tobą dzieje", „robisz z igły widły" oraz innych,
bardzo licznych form wyparcia. W oczach przyjaciół i rodziny jej agresywny partner
może uchodzić za naprawdę porządnego faceta, a z pewnością sam za takiego się
uważa.7 Wyrażenie gniewu może odbywać się w sposób „czysty” bądź destrukcyjny.

H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa 2005, s. 40
http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63507,Znecanie-sie-art-207.html
(pobrano 03.2015 r.)
6
E. Mandal, Miłość władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa 2008, s. 140
7
P. Evans, Toksyczne słowa. Warszawa 2008, s. 16
4
5
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Gniew8 destrukcyjny może zranić bardzo głęboko, gdyż niesie ze sobą ataki
personalne i osądzający krytycyzm. Na przykład poprzez dobór słów, ton głosu czy
gesty możemy przekazać następujący komunikat: „Jesteś głupi" albo „Jesteś
naprawdę samolubny" czy „Nie masz racji, czy ty nic nie rozumiesz?!". Podobne
komunikaty podają w wątpliwość wartość drugiej osoby i mają charakter ataku na
nią. Są stwierdzeniami typu: „nie jesteś wartościowym człowiekiem, nie zasługujesz
na miłość czy szacunek". Komunikaty takie są szczególnie bolesne, albowiem
potwierdzają złe przeczucia, które możemy już wcześniej mieć na nasz temat.
Odbierając taki raniący komunikat od innej osoby, instynktownie chronimy się,
atakując albo wycofując się. Wycofywanie może się odbywać na wiele sposobów –
na przykład możemy zacząć kompulsywnie oglądać telewizję, jeść, pić, spać,
zamykać się w sobie czy grozić zerwaniem związku. Inną reakcją w takiej sytuacji
jest odwet. Polega on na atakach słownych, przypisywaniu winy drugiej osobie,
towarzyszy mu poczucie pewności siebie i przekonanie, że to druga strona nie ma
racji, jest zła, samolubna i niedojrzała. Taka reakcja prowadzi do eskalacji napięcia.
Nieważne, czy zaatakujemy czy się wycofamy, związek na tym ucierpi, gdyż co
najmniej jedna, a częściej obie strony poczują się zranione, wyizolowane
i defensywne. Taka toksyczna relacja może jednak – zaskakująco – trwać
w nieskończoność, wywołując negatywne nastawienie do związków z innymi ludźmi
i ogólną zgorzkniałość.9
Rysunek nr 1: Przestępstwa z art. 207 k.k. (par 1-3)

Źródło: Statystyki policyjne10 – opracowanie własne
8

H. Robinson, Gniew. Warszawa 2006, s. 14
J. Stewart, Mosty zamiast murów. Warszawa 2007 s. 486
10
http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63507,Znecanie-sie-art-207.html
(pobrano 03.2015 r.)
9
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W przeciwieństwie do rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych norm, partnerzy
doświadczający prawidłowych relacji11 – za normę uważają sytuację, w której
otwierają się przed sobą, zbliżają się do siebie, wreszcie przenikają coraz głębiej
w swoje życie. Zakres otwartości staje się coraz większy i zaczyna obejmować coraz
więcej sfer; zwiększa się głębia otwartości, bo dotyczy ona informacji coraz bardziej
intymnych. Bliskie związki osiągają z czasem fazę stabilnej wymiany, w której
partnerzy nie tylko dzielą się osobistymi przeżyciami, ale bez trudu potrafią oceniać
i przewidywać odczucia i zachowania drugiej osoby. Jednocześnie proces
ujawniania siebie postępuje stopniowo i jest różny u różnych par. Niekiedy przebiega
wolno lub szybko, niekiedy po szybkim odkrywaniu siebie pojawia się okres
stabilizacji lub nawet okres mniejszej intymności. Zatem zapotrzebowanie na
otwartość zależy też od pary. Zwykle kobiety ujawniają potrzebę większej otwartości
niż mężczyźni.12 Przyjaciele, małżonkowie i współpracownicy pozostający
w osobistej relacji mają pewien zasób prywatnych informacji o sobie nawzajem. Mają
szereg doświadczeń z rozmów prowadzonych w przeszłości, ukierunkowujących ich
oczekiwania i regulujących późniejsze rozmowy. Kumulujące się epizody rozmów
kształtują oczekiwania dotyczące przyszłych relacji i w ten sposób określają
te interakcje jako pozytywne lub negatywne. W ten sposób powstają normy
określające, kto wprowadza do rozmowy określone tematy i pomysły i jak każda ze
stron powinna reagować na inicjatywę drugiej. Partnerzy wspólnie modelują
oczekiwania odnoszące się do ich własnych zachowań i do zachowań drugiej osoby
– nawykowe sposoby odnoszenia się do siebie, których efektem są mniej lub
bardziej symetryczne lub asymetryczne rozmowy. Rozpoczynając rozmowę, każda
ze stron zdaje sobie sprawę z oczekiwań względem jej zachowania i przypuszcza,
w jaki sposób zachowa się partner – ma oczekiwania odnoszące się do tego, co jest
właściwe, a co niewłaściwe w ich specyficznej osobistej relacji. 13
Poczucie własnej wartości rodziny może się podnosić lub obniżać, w zależności
od okoliczności. Podnosząc swoje indywidualne poczucie własnej wartości można
zmienić wszystkie okoliczności. Komunikowanie się wpływa na relacje między
ludźmi, a także na dopasowanie danej osoby do świata. Komunikacja polega na
przekazie informacji. Nie musi być to komunikacja werbalna. Dzięki naszym
zmysłom porozumiewamy się także za pomocą wzroku, słuchu i dotyku.
Posługujemy się też, zdolnością rozumowania i myślenia. Kiedy porozumiewają się
ze sobą ludzie o wysokim poczuciu własnej wartości, występuje zgodność,
odpowiedniość. Wyraża się ona postawą: „Powiem ci, co czuję. Podejmę to ryzyko.
Być może ujawnię swoje słabości, niewiedzę, cokolwiek innego – ale za to
porozumiemy się uczciwie”.14 Trzeba więc przyznać, że pojęcie normy społecznokulturowej ma wyjątkowo relatywistyczny charakter. Sprawa komplikuje się
dodatkowo, gdy weźmiemy pod uwagę procesy zanikania norm i związane z tym
procesy dezorganizacji społecznej. Chodzi tu o podatność na upowszechnienie
dewiacyjnych wzorów zachowań, a taki stan rzeczy przeżywają kultury w okresach
przemian społecznych. Ochrona uniwersalnych wartości i systemów normatywnych
jest więc ważnym czynnikiem stabilizacji i rozwoju tak społecznego, jak
i indywidualnego. Głęboką refleksję nad znaczeniem normy kulturowej w odniesieniu
B. Harwas-Napierała, Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań 2008, s. 110
E. Mandal, Miłość władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa 2008, s. 92
13
J. Stewart, Mosty zamiast murów. Warszawa 2007. s. 107
14
S. Wegscheider-Cruse, Rekonstrukcja rodziny. Warszawa 2000. s. 45
11
12
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do zdrowia psychicznego oraz analizę pozytywnych i negatywnych aspektów
stosowania tych norm przedstawiła J. Sowa (1984). Wyraża ona bardzo ostrożny
sąd w podsumowaniu jednego z rozdziałów swojej książki o kulturowych założeniach
normalności w psychiatrii, stwierdzając, że jednym z warunków zdrowia
psychicznego „jest to, aby nie być całkowicie nieprzystosowanym do dostępnych
w tej kulturze wzorów postępowania”. 15 Wydaje się, że jednym z kluczowych
czynników dla normy społeczno-kulturowej jest rozwój moralny, będący
przedmiotem badań psychologicznych od ponad 70 lat. Badanie rozwoju wartości
moralnych u dziecka obejmuje analizę procesu, dzięki któremu dziecko przejmuje
od otoczenia i uwewnętrznia reguły i standardy zachowania oczekiwane
w społeczeństwie, w którym wzrasta. Uwewnętrznienie (internalizację) można
zdefiniować jako proces, dzięki któremu standardy i wartości stają się częścią
systemu motywacyjnego jednostki i kierują jej zachowaniem, nawet w sytuacji braku
nacisku ze strony innych ludzi. Główne teorie, które wyrosły z badań nad rozwojem
moralnym można podzielić na trzy kategorie:
1. Podejście psychodynamiczne, wyrosłe z teorii Freuda.
2. Podejście społecznego uczenia się, odwołujące się do prac Skinnera
i Bandury.
3. Podejście poznawcze, które znalazło swój wyraz w teoriach Piageta,
Kohlberga i Eisenberga.
Każde podejście koncentruje uwagę na innym aspekcie doświadczenia dziecka
i pomija pozostałe, równie ważne. Na przykład teoria psycho-dynamiczna podkreśla
znaczenie emocjonalnych aspektów rozwoju moralnego, natomiast teorie
poznawczo-rozwojowe zajmują się przede wszystkim problemem związków
pomiędzy poziomem rozumowań moralnych a stadium rozwoju poznawczego dzieci.
Badacze związani z teorią uczenia się zwracają uwagę na rolę wzmocnień, kar
i uczenia się przez obserwację.16 Natomiast norma teoretyczna jest to ten typ normy,
w którym odnosi się stan jednostki lub grup do ogólnych prawidłowości
albo twierdzeń zawartych w teoriach naukowych na temat fizjologicznego,
psychologicznego i społecznego funkcjonowania człowieka i grup społecznych.
O stanie normalnym wnioskuje się, porównując obserwowalne wskaźniki
z teoretycznymi twierdzeniami. W tym podejściu wzorzec normy jest często
nazywany wzorcem (modelem) idealnym. Trafność przypisywania normalności, jako
odwzorowania koncepcji konkretnym jednostkom, zależy od poprawności teorii
procesów psychicznych, osobowości, relacji i systemów społecznych oraz od
poziomu operacjonalizacji twierdzeń teoretycznych. Używając pojęcia „norma
teoretyczna” w odniesieniu do normalności biologicznej, psychologicznej czy
społecznej człowieka, możemy np. określić, czy badana osoba posiada normalne
zasoby odporności zgodnie z koncepcjami zasobów, reprezentuje normalności
procesu rozwoju w określonym cyklu życia, np. wczesnej dorosłości, czy jest osobą
normalną w sensie posiadania spójnej struktury Ja i pozytywnej samooceny. 17
Wskazane teorie uzasadniają podjęcie badań nad normą społeczno-kulturową
– „powszechną”, dotyczącą poziomu i okoliczności przyzwolenia społecznego na
stosowanie przemocy w rodzinie (art. 207 k.k.).

H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa 2005, s. 40
A. Brich, Psychologia rozwojowa w zarysie. Warszawa 2005, s. 161
17
H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa 2005, s. 41
15
16
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Metodologia
Sformułowano problem badawczy w postaci pytania: Jakie są opinie badanych
na temat dopuszczalności/akceptacji stosowania przemocy w rodzinie (art. 207
k.k.)?
Badania prowadziły do realizacji trzech celów: teoretycznego: próby rozbudowy
teorii dotyczącej normy społeczno-kulturowej w kontekście art. 207 k.k.;
poznawczego: określenia poziomu i okoliczności przyzwolenia społecznego
na stosowanie przemocy w rodzinie (art. 207 k.k.).; praktycznego: ujawnienia
i uzasadnienia przekonań dla konstruowania i prowadzenia skutecznych kampanii
społecznych, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W badaniach postawiono kilka ogólnych oraz uprawomocnionych teoretycznie
i empirycznie hipotez badawczych:
H1: Badani niezależnie od poziomu wykształcenia – zadeklarują, że nie
akceptują znęcania się/przemocy w rodzinie, nawet w sytuacji, gdy
sprawca był pod wpływem alkoholu/narkotyków.
H2: Badani niezależnie od poziomu wykształcenia – zadeklarują, że nie
akceptują znęcania się/przemocy w rodzinie, nawet w sytuacji, gdy
sprawcy zdarzyło się to tylko raz.
H3: Badani niezależnie od poziomu wykształcenia – zadeklarują, że nie
akceptują znęcania się/przemocy w rodzinie, gdy sprawca stosuje
przemoc incydentalnie.
H4: Badani niezależnie od poziomu wykształcenia – zadeklarują, że nie
akceptują znęcania się/przemocy w rodzinie, nawet w sytuacji, gdy
sprawca żałuje swojego czynu.
H5: Badani niezależnie od poziomu wykształcenia – zadeklarują, że nie
akceptują znęcania się/przemocy w rodzinie, nawet w sytuacji, gdy
sprawca posiada wysoki status społeczny, jest np. celebrytą.
H6: Badani niezależnie od poziomu wykształcenia – zadeklarują, że nie
akceptują znęcania się/przemocy w rodzinie, nawet w sytuacji, gdy
sprawca podczas zdarzenia zastosował wyłącznie przemoc psychiczną.
H7: Badani niezależnie od poziomu wykształcenia – zadeklarują, że nie
akceptują znęcania się/przemocy w rodzinie, nawet w sytuacji, gdy
sprawca pobił dziecko – dając mu niechcący zbyt mocne klapsy.
H8: Badani niezależnie od poziomu wykształcenia – zadeklarują, że nie
akceptują znęcania się/przemocy w rodzinie, nawet w sytuacji, gdy
sprawca miał dobre intencje (np. chciał skutecznie/dobrze wychować
dziecko).
Tak postawione hipotezy wyznaczają przestrzeń zmiennych, którymi są:
Zmienne zależne:
X1 Znęcanie się (art. 207 k.k.) jest dopuszczalne, gdy sprawca był pod wpływem
alkoholu lub narkotyków. WSKAŹNIK: Sondaż diagnostyczny – ankieta.18
Wskaźnik wyrażony w skali przedziałowej od 0 do 10 (0=całkowity brak
zgody; 10= zgadzam się w 100%).

18

Ankieta zawierała łącznie osiem pytań (zmienne) oraz metryczkę – poziom wykształcenia, zarobki,
przedział dochodów netto, wiek, województwo, płeć (opracowanie ma być jedynie przyczynkiem do
dalszych badań).

296
________________________________________________________________________________

X2 Znęcanie się (art. 207 k.k.) jest dopuszczalne, gdy sprawcy zdarzyło się
to tylko raz. WSKAŹNIK: Sondaż diagnostyczny – ankieta. Wskaźnik
wyrażony w skali przedziałowej od 0 do 10 (0=całkowity brak zgody; 10=
zgadzam się w 100%).
X3 Znęcanie się (art. 207 k.k.) jest dopuszczalne, gdy sprawca stosuje przemoc
incydentalnie. WSKAŹNIK: Sondaż diagnostyczny – ankieta. Wskaźnik
wyrażony w skali przedziałowej od 0 do 10 (0=całkowity brak zgody;
10= zgadzam się w 100%).
X4 Znęcanie się (art. 207 k.k.) jest dopuszczalne, gdy sprawca żałuje swojego
czynu. WSKAŹNIK: Sondaż diagnostyczny – ankieta. Wskaźnik wyrażony
w skali przedziałowej od 0 do 10 (0=całkowity brak zgody; 10= zgadzam się
w 100%).
X5 Znęcanie się (art. 207 k.k.) jest dopuszczalne, gdy sprawca posiada wysoki
status społeczny, jest np. celebrytą. WSKAŹNIK: Sondaż diagnostyczny –
ankieta. Wskaźnik wyrażony w skali przedziałowej od 0 do 10 (0=całkowity
brak zgody; 10= zgadzam się w 100%).
X6 Znęcanie się (art. 207 k.k.) jest dopuszczalne, gdy sprawca podczas
zdarzenia zastosował wyłącznie przemoc psychiczną. WSKAŹNIK: Sondaż
diagnostyczny – ankieta. Wskaźnik wyrażony w skali przedziałowej od 0 do
10 (0=całkowity brak zgody; 10= zgadzam się w 100%).
X7 Znęcanie się (art. 207 k.k.) jest dopuszczalne, gdy sprawca pobił dziecko –
dając mu niechcący zbyt mocne klapsy. WSKAŹNIK: Sondaż diagnostyczny
– ankieta. Wskaźnik wyrażony w skali przedziałowej od 0 do 10 (0=całkowity
brak zgody; 10= zgadzam się w 100%).
X8 Znęcanie się (art. 207 k.k.) jest dopuszczalne, gdy sprawca miał dobre
intencje (np. chciał skutecznie/dobrze wychować dziecko). WSKAŹNIK:
Sondaż diagnostyczny – ankieta. Wskaźnik wyrażony w skali przedziałowej
od 0 do 10 (0=całkowity brak zgody; 10= zgadzam się w 100%).
Zmienna niezależna (czynnik): Y1 Poziom wykształcenia. WSKAŹNIK: Sondaż
diagnostyczny – ankieta.
W badaniach wykorzystano jako metodę analiz statystycznych –
jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA, uzupełnioną o wielkość efektu etakwadrat.
Wyniki badań
Badania przeprowadzono w 2014r. w dwóch województwach: warmińskomazurskim oraz śląskim. Dobór próby był incydentalny, co warunkowane było
wyrażeniem zgody na badania zarówno przez różne instytucje, np. edukacyjne, jak
i poszczególne (przypadkowe) osoby badane. Badanie miało charakter anonimowy
oraz dobrowolny. Mam świadomość, że incydentalność ta – jak również niewielka
liczebność próby – mogą w sposób uprawniony dyskredytować uzyskane wyniki
analiz i interpretacje, w kontekście możliwości ich generalizacji, ale można sądzić,
iż to właśnie świadomość przedmiotu badań powodowała niechęć do uczestniczenia
w nich, wynikającą z obawy przed ujawnieniem własnych przekonań i zachowań.
Opracowanie jest jedynie przyczynkiem do dalszych badań.
Badaniem objęto grupę osób zróżnicowanych ze względu na ich cechy
społeczno-demograficzne (rys. 2), zaś łącznie przebadano 110 osób (tylko 54 osoby
odpowiedziały na wszystkie pytania i ostatecznie N=54). Wśród badanych dominują
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kobiety (n=41; 75,9%) nad mężczyznami (n=13; 24,1%). Badana próba była także
zróżnicowana ze względu na wiek (od 21 do 30 lat – n=12; 22,3%, do 40 lat – n=10;
18,5%, do 50 lat –n=19; 35,2%, do 60 lat –n=9 16,7%, powyżej 60 lat – n=4; 7,4%).
Poziom wykształcenia, stanowiący w części rezultat wieku badanych, był w badanej
próbie wystarczająco zróżnicowany (wykształcenie podstawowe i gimnazjalne –
n=2; 3,7%, zawodowe – n=4; 7,4%, średnie – n=22; 40,7%, wyższe – n=26; 48,2%).
Największy odsetek badanych stanowią kobiety (20,37%) w wieku 21-30 lat,
posiadające zarobki (miesięczne; netto) w przedziale od 0 do 1000 PLN. Wyniki
prezentowane są na poniższym wykresie.
Rysunek nr 2: Cechy społeczno-demograficzne badanych osób (N=54)

Źródło: Badania własne

W związku z pierwszą hipotezą badawczą – starano się ustalić, czy
respondenci niezależnie od poziomu wykształcenia zadeklarują, że nie akceptują
znęcania się/przemocy w rodzinie, nawet w sytuacji, gdy sprawca był pod wpływem
alkoholu lub narkotyków.
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Rysunek nr 3: Średnia zmiennej X1 oraz zmienna Y1 poziom wykształcenia (N=54)

Źródło: Badania własne

W celu potwierdzenia różnic między średnimi (w porównywanych grupach
zróżnicowanych ze względu na poziom wykształcenia), przeprowadzono
jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA: F(3, 50)=7,70; p<0,001 ;η2=0,32.
Stwierdzono, iż występują istotne różnice między średnimi w porównywanych
grupach, dlatego też należy odrzucić postawioną hipotezę badawczą H 1. Różnice
między średnimi w porównywanych grupach, a tym samym poziom wykształcenia,
jest istotnym statystycznie czynnikiem, różnicującym (deklarowane) przyzwolenie
na stosowanie przemocy w przytoczonym przypadku. Analizując powyższe
dane, można stwierdzić, że uzyskane wyniki wskazują na przewagę osób
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które w najwyższym stopniu
deklarują/akceptują stosowanie przemocy. Respondenci z wykształceniem
wyższym oraz podstawowym nie deklarowali zgody na akceptację przemocy
w rodzinie – nawet w sytuacji, gdyby sprawca byłby pod wpływem alkoholu lub
narkotyków.
W związku z drugą hipotezą badawczą – starano się ustalić, czy respondenci
niezależnie od poziomu wykształcenia zadeklarują, że nie akceptują znęcania
się/przemocy w rodzinie, nawet w sytuacji, gdy sprawcy zdarzyło się to tylko raz.
W celu potwierdzenia różnic między średnimi (w porównywanych grupach
zróżnicowanych ze względu na poziom wykształcenia), przeprowadzono
jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA: F(3, 50)=2,16; p<0,104 ;η2=0,11.
Stwierdzono, iż występują istotne różnice między średnimi w porównywanych
grupach, dlatego też należy odrzucić postawioną hipotezę badawczą H2. Różnice
między średnimi w porównywanych grupach, a tym samym poziom wykształcenia
jest istotnym statystycznie czynnikiem, różnicującym (deklarowany) poziom
przyzwolenia na stosowanie przemocy w przytoczonym przypadku. Analizując
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powyższe dane, można stwierdzić, że uzyskane wyniki wskazują na przewagę osób
z wykształceniem średnim, które w najwyższym stopniu deklarują/akceptują
stosowanie przemocy. Respondenci z wykształceniem wyższym oraz podstawowym
nie deklarowali zgody na akceptację przemocy w rodzinie – nawet w sytuacji, gdy
sprawcy zdarzyło się to tylko raz.
Rysunek nr 4: Średnia zmiennej X2 oraz zmienna Y1 poziom wykształcenia (N=54)

Źródło: Badania własne

W związku z trzecią hipotezą badawczą – starano się ustalić, czy respondenci
niezależnie od poziomu wykształcenia zadeklarują, że nie akceptują znęcania
się/przemocy w rodzinie, gdy sprawca stosuje przemoc incydentalnie.
Rysunek nr 5: Średnia zmiennej X3 oraz zmienna Y1 poziom wykształcenia (N=54)

Źródło: Badania własne
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W celu potwierdzenia różnic między średnimi (w porównywanych grupach
zróżnicowanych ze względu na poziom wykształcenia), przeprowadzono
jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA: F(3, 50)=1,08; p<0,366 ;η2=0,60.
Stwierdzono, iż występują istotne różnice między średnimi w porównywanych
grupach, dlatego też należy odrzucić postawioną hipotezę badawczą H3. Różnice
między średnimi w porównywanych grupach, a tym samym poziom wykształcenia
jest istotnym statystycznie czynnikiem, różnicującym (deklarowany) poziom
przyzwolenia na stosowanie przemocy w przytoczonym przypadku. Analizując
powyższe dane, można stwierdzić, że uzyskane wyniki wskazują na przewagę osób
z wykształceniem średnim, które w najwyższym stopniu deklarują/akceptują
stosowanie przemocy. Respondenci z wykształceniem podstawowym, zawodowym
i wyższym nie deklarowali zgody na akceptację przemocy w rodzinie – nawet
w sytuacji, gdy sprawca stosuje przemoc incydentalnie.
W związku z czwartą hipotezą badawczą – starano się ustalić, czy respondenci
niezależnie od poziomu wykształcenia zadeklarują, że nie akceptują znęcania
się/przemocy w rodzinie, nawet w sytuacji, gdy sprawca żałuje swojego czynu.
Rysunek nr 6: Średnia zmiennej X4 oraz zmienna Y1 poziom wykształcenia (N=54)

Źródło: Badania własne

W celu potwierdzenia różnic między średnimi (w porównywanych grupach
zróżnicowanych ze względu na poziom wykształcenia), przeprowadzono
jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA: F(3, 50)=0,794; p<0,503 ;η2=0,05.
Stwierdzono, iż występują istotne różnice między średnimi w porównywanych
grupach, dlatego też należy odrzucić postawioną hipotezę badawczą H 4. Różnice
między średnimi w porównywanych grupach, a tym samym poziom wykształcenia
jest istotnym statystycznie czynnikiem różnicującym deklarowany poziom
przyzwolenia na stosowanie przemocy w przytoczonym przypadku. Analizując
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powyższe dane, można stwierdzić, że uzyskane wyniki wskazują na przewagę osób
z wykształceniem średnim, które w najwyższym stopniu deklarują/akceptują
stosowanie przemocy. Respondenci z wykształceniem podstawowym i zawodowym
nie deklarowali zgody na akceptację przemocy w rodzinie – nawet w sytuacji, gdy
sprawca żałuje swojego czynu.
W związku z piątą hipotezą badawczą – starano się ustalić, czy respondenci
niezależnie od poziomu wykształcenia, zadeklarują, że nie akceptują znęcania
się/przemocy w rodzinie – nawet w sytuacji, gdy sprawca posiada wysoki status
społeczny, jest np. celebrytą.
Rysunek nr 7: Średnia zmiennej X5 oraz zmienna Y1 poziom wykształcenia (N=54)

Źródło: Badania własne

W celu potwierdzenia różnic między średnimi (w porównywanych grupach
zróżnicowanych ze względu na poziom wykształcenia), przeprowadzono
jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA: F(3, 50)=0,00; p< – ;η2= -. Stwierdzono,
iż nie występują różnice między średnimi w porównywanych grupach, dlatego też
należy potwierdzić postawioną hipotezę badawczą H5. Ponieważ różnice między
średnimi w porównywanych grupach, a tym samym poziom wykształcenia nie jest
istotnym statystycznie czynnikiem, różnicującym deklarowany poziom przyzwolenia
na stosowanie przemocy w przytoczonym przypadku. Analizując powyższe dane
można stwierdzić, że respondenci nie zadeklarowali akceptacji znęcania
się/przemocy w rodzinie, gdy sprawca posiada wysoki status społeczny.
W związku z szóstą hipotezą badawczą – starano się ustalić, czy respondenci
niezależnie od poziomu wykształcenia zadeklarują, że nie akceptują znęcania
się/przemocy w rodzinie – nawet w sytuacji, gdy sprawca podczas zdarzenia
zastosował wyłącznie przemoc psychiczną.
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Rysunek nr 8: Średnia zmiennej X6 oraz zmienna Y1 poziom wykształcenia (N=54)

Źródło: Badania własne

W celu potwierdzenia różnic między średnimi (w porównywanych grupach
zróżnicowanych ze względu na poziom wykształcenia), przeprowadzono
jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA: F(3, 50)=0,703; p<0,555; η2=0,04.
Stwierdzono, iż występują istotne różnice między średnimi w porównywanych
grupach, dlatego też należy odrzucić postawioną hipotezę badawczą H 6. Różnice
między średnimi w porównywanych grupach, a tym samym poziom wykształcenia
jest istotnym statystycznie czynnikiem, różnicującym deklarowany poziom
przyzwolenia na stosowanie przemocy w przytoczonym przypadku. Analizując
powyższe dane, można stwierdzić, że uzyskane wyniki wskazują na przewagę osób
z wykształceniem średnim, które w najwyższym stopniu deklarują/akceptują
stosowanie przemocy. Respondenci z wykształceniem podstawowym nie
deklarowali zgody na akceptację przemocy w rodzinie – nawet w sytuacji, gdy
sprawca podczas zdarzenia zastosował wyłącznie przemoc psychiczną.
W związku z siódmą hipotezą badawczą – starano się ustalić, czy respondenci
niezależnie od poziomu wykształcenia, zadeklarują, że nie akceptują znęcania
się/przemocy w rodzinie, nawet w sytuacji, gdy sprawca pobił dziecko – dając mu
niechcący zbyt mocne klapsy.
W celu potwierdzenia różnic między średnimi (w porównywanych grupach
zróżnicowanych ze względu na poziom wykształcenia), przeprowadzono
jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA: F(3, 50)=1,568; p<0,209 ;η2=0,09.
Stwierdzono, iż występują istotne różnice między średnimi w porównywanych
grupach, dlatego też należy odrzucić postawioną hipotezę badawczą H 7. Różnice
między średnimi w porównywanych grupach, a tym samym poziom wykształcenia
jest istotnym statystycznie czynnikiem, różnicującym deklarowany poziom
przyzwolenia na stosowanie przemocy w przytoczonym przypadku. Analizując
powyższe dane, można stwierdzić, że uzyskane wyniki wskazują na przewagę osób
z wykształceniem średnim, które w najwyższym stopniu deklarują/akceptują
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stosowanie przemocy. Respondenci z wykształceniem podstawowym i zawodowym
nie deklarowali zgody na akceptację przemocy w rodzinie – nawet w sytuacji, gdy
sprawca pobił dziecko – dając mu niechcący zbyt mocne klapsy.
Rysunek nr 9: Średnia zmiennej X7 oraz zmienna Y1 poziom wykształcenia (N=54)

Źródło: Badania własne

W związku z ósmą hipotezą badawczą, starano się ustalić, czy respondenci
niezależnie od poziomu wykształcenia, zadeklarują, że nie akceptują znęcania
się/przemocy w rodzinie, nawet w sytuacji, gdy sprawca,miał dobre intencje (np.
chciał skutecznie/dobrze wychować dziecko).
Rysunek nr 10: Średnia zmiennej X8 oraz zmienna Y1 poziom wykształcenia (N=54)

Źródło: Badania własne
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W celu potwierdzenia różnic między średnimi (w porównywanych grupach
zróżnicowanych ze względu na poziom wykształcenia), przeprowadzono
jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA: F(3, 50)=0,878; p<0,459 ;η2=0,05.
Stwierdzono, iż występują istotne różnice między średnimi w porównywanych
grupach, dlatego też należy odrzucić postawioną hipotezę badawczą H 8. Różnice
między średnimi w porównywanych grupach, a tym samym poziom wykształcenia
jest istotnym statystycznie czynnikiem, różnicującym deklarowany poziom
przyzwolenia na stosowanie przemocy w przytoczonym przypadku. Analizując
powyższe dane, można stwierdzić, że uzyskane wyniki wskazują na przewagę osób
z wykształceniem podstawowym, które w najwyższym stopniu deklarują/akceptują
stosowanie przemocy. Respondenci z wykształceniem wyższym w minimalnym
stopniu deklarowali zgodę na akceptację przemocy w rodzinie – nawet w sytuacji,
gdy sprawca, miał dobre intencje (np. chciał skutecznie/dobrze wychować dziecko).
Dyskusja
Wielu Polaków (wg Centrum Badania Opinii Społecznej, 2012) uzależnia
usprawiedliwienie przemocy wobec partnera od tego, kto w związku jest ofiarą.
Ponad cztery piąte badanych (84%) całkowicie potępia przemoc wobec kobiet. Co
dziewiąty (11%) uważa natomiast, że czasami zdarzają się sytuacje
usprawiedliwiające użycie siły wobec partnerki. Jednak kiedy ofiarą jest mąż bądź
partner, już tylko połowa ankietowanych (56%) bezwzględnie potępia takie
zachowanie partnerki, a co trzeci (33%) uważa, że w pewnych okolicznościach może
być ono usprawiedliwione. Czterech na stu respondentów (4%) zawsze
usprawiedliwiłoby żonę lub partnerkę, która uderzy w gniewie swojego męża lub
partnera.
Opinie na ten temat są właściwie niezależne od płci. Wśród najmłodszych
badanych (18-24 lata) silne jest zróżnicowanie opinii w zależności od tego, czy ofiarą
jest mężczyzna (większe przyzwolenie) czy kobieta (silniejszy sprzeciw). Im niższe
wykształcenie, tym częściej badani są skłonni uznać, że pewne okoliczności
usprawiedliwiają użycie przemocy.
Rysunek nr 11: Opinia respondentów (CBOS) dotycząca usprawiedliwienia użycia siły

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej (2012), Przemoc i konflikty w domu
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Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, iż najczęściej osoby
posiadające średnie wykształcenie deklarowały akceptację przemocy w rodzinie.
Myślę, że konieczne jest podjęcie dalszych badań (jakościowych oraz ilościowych)
celem kompleksowego opracowania problemu. Wydaje się, że jedną z przyczyn
akceptacji przemocy może być międzypokoleniowy przekaz wadliwych wzorców
komunikacyjnych (akceptujących przemoc w rodzinie – skodyfikowaną w art.
207 k.k.), połączony z brakiem świadomości własnych deficytów kompetencji
interpersonalnych oraz funkcjonowaniem wadliwych powszechnych norm
społeczno-kulturowych.
Zdarza mi się rozmawiać z psychologami, pedagogami, pracownikami
socjalnymi,
kuratorami
sądowymi,
policjantami,
nauczycielami,
którzy
w nieoficjalnych rozmowach uważają, że stosowanie przemocy wobec dzieci
(fizycznej czy psychicznej) jest czymś całkowicie normalnym, „tylko żeby nie
przesadzić”[…].
Podsumowanie
Analizując powyższe wyniki badań możemy stwierdzić, iż badana grupa
respondentów deklaruje, że dopuszcza/akceptuje/ na pewnym poziomie oraz
w
określonych
sytuacjach
stosowanie
przemocy,
a
tym
samym
dewiacja/przestępstwo (w świetle normy społeczno-kulturowej/prawnej) staje się
normą w powszechnym standardzie funkcjonowania rodzin akceptujących przemoc.
W większości analizowanych zmiennych wystąpiły istotne różnice w poziomie
wykształcenia i akceptacji przemocy. Tam, gdzie wdrożono patologiczne normy,
akceptowalne jest łamanie skodyfikowanych norm prawnych oraz moralnych,
przejawiające się m.in. poprzez przyzwolenie na użycie przemocy wobec kobiet
i dzieci (w przypadku, gdy sprawca jest w stanie uargumentować przemoc, której się
dopuszcza, a przytoczone argumenty mieszczą się w zbiorze argumentów
zawartych w powszechnej dla danej zbiorowości patologicznej normie społecznokulturowej). Dzieci rzadko ujawniają przemoc, której doświadczają od rodziców. Jeśli
już jednak zdecydują się na to, to zwykle po długim czasie trwania takiej sytuacji,
a nie po zaistnieniu pierwszych incydentów przemocy. Zwykle też ujawniają swoje
doświadczenia tylko wybranym osobom, które obdarzają zaufaniem, sympatią i które
postrzegają jako osoby mogące im pomóc. Najczęściej dzieci wybierają nauczycieli,
wychowawców, pedagogów szkolnych, opiekunów, instruktorów, trenerów, itp. lub
bliskie osoby z rodziny, np. babcię, ciotkę, a w sytuacjach przemocy seksualnej –
matkę. Ujawnienie ma przeważnie formę pośrednią, która nie powoduje, iż dziecko
czuje, że zdradza rodzica i będzie przez niego ukarane. 19 W dysfunkcyjnych
rodzinach, w których przemoc jest normą dla wszystkich członków rodziny, dziecko
będzie miało ogromny problem, by uzyskać skuteczną pomoc. Najprawdopodobniej
nie będzie mogło również liczyć na zrozumienie wyrządzonych krzywd, czy
naruszenia/pozbawienia godności osobistej. Często zdarza się, że w rodzinach,
w których dochodzi do permanentnego stosowania przemocy – policja niechętnie
reaguje na wezwania (procedura NIEBIESKIEJ KARTY – w wielu przypadkach
jest fikcją) – argumentując, że przemoc w tych rodzinach jest normą (od lat),
a interwencje to strata czasu. Policjanci podczas interwencji udają, że w rodzinie nic

19

E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Warszawa 2006, s. 154
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się nie dzieje i doszło tylko do kolejnej kłótni. Najbardziej zagrożone w rodzinach
dysfunkcyjnych są dzieci – pozostawione samym sobie i mające tego świadomość.
To destruktywne postępowanie utrzyma się dopóty, dopóki godzić się na nie
będą wspomniane rodziny, pacjenci, studenci, żołnierze, policjanci, etc. To znaczy,
aż do momentu, w którym odważą się przyjrzeć swoim ojcom i matkom
i zakwestionować ich przekazywane z pokolenia na pokolenie niebezpieczne
poglądy…20 i zacznie obowiązywać zasada „ZERO TOLERANCJI” dla przemocy
domowej.
Przez wiele lat powszechnie sądzono, że maltretowane dzieci zostają
maltretującymi rodzicami. Był to przecież dla nich jedyny wzorzec roli, który
otrzymały. Jednakże obecne badania zakwestionowały te założenia. Okazuje się, że
nie tylko wiele poprzednio maltretowanych dzieci wyrosło na całkowicie
nieagresywnych rodziców, ale także spora ich część ma duże trudności
w zastosowaniu nawet skromnych niefizycznych kar wobec swoich dzieci.
Sprzeciwiając się własnemu cierpieniu w dzieciństwie, rodzice ci odcinają się od
ustanawiania ograniczeń i wprowadzania ich w życie. Może to mieć negatywny
wpływ na rozwój ich dzieci, ponieważ dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa
opartego na pewnych granicach. Jednakże krzywda wyrządzona przez przesadne
pozwalanie na wszystko jest zwykle dużo mniejsza, niż szkoda spowodowana
biciem. Pocieszającą informacją jest to, że dorosłe ofiary rodziców tyranów są
w stanie pokonać swoją nienawiść do siebie samych, chorobliwe przywiązanie do
rodziców, niewyrażony gniew, przytłaczające lęki i niezdolność obdarzania
zaufaniem – i osiągnąć poczucie bezpieczeństwa.21
Streszczenie
W świetle normy teoretycznej, bezdyskusyjnym wydaje się nakaz
przestrzegania kluczowej dla rodziny normy społeczno-kulturowej/prawnej –
skodyfikowanej w art. 207 k.k. Przeprowadzone badania empiryczne wykazały,
iż niektóre spośród powszechnie stosowanych norm społeczno-kulturowych są
łamane i najprawdopodobniej pochodzą od patologicznych grup społecznych lub
całych systemów społeczno-kulturowych. Normy patologiczne, dopuszczają łamanie
skodyfikowanych norm prawnych oraz moralnych, co przejawia się między innymi
poprzez przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec kobiet i dzieci (w przypadku,
gdy sprawca jest w stanie uargumentować przemoc, której się dopuszcza,
a przytoczone przez niego argumenty, należą do zbioru argumentów, zawartych
w powszechnej dla danej zbiorowości patologicznej normie).
Summary
In light of the theoretical norm, the command of compliance with fundamental
for the family social-cultural/legal standards, codified in the art. 207 of the Penal
Code, seems indisputable. Empirical studies have shown that some of the standards
which are applied (social-cultural "common"), derived from pathological social
groups or entire social-cultural systems. In pathological standards it is acceptable

20
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A. Miller, Gdy runą mury milczenia. Poznań 2006, s. 42
S. Forward, Toksyczni rodzice. Warszawa 2006, s. 151
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to break the codified legal and moral norms a manifested by the consent to the use
of violence against women and children (if the perpetrator can logically argue the
violence and the quoted arguments fit into the set of arguments contained in the
pathological / common for the given community norm).
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Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
WSPÓŁPRACA SZKOŁY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA RZECZ PODNIESIENIA JAKOŚCI EDUKACJI W ZAKRESIE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W POLSCE
Wstęp
Pojęcie edukacji dla zrównoważonego rozwoju funkcjonuje od lat 60. XX wieku
wraz z pojawieniem się idei zrównoważonego rozwoju w kontekście społecznogospodarczym i środowiskowym oraz nadaniem mu znaczenia politycznego. 1
W Polsce, na przestrzeni ponad trzydziestu lat, liczne dokumenty opowiadały się za
wdrożeniem edukacji dla zrównoważonego rozwoju w systemy kształcenia
formalnego i nieformalnego. Według nich edukacja ta powinna przyczyniać się do
zmiany wzorców zachowań na przyjazne dla środowiska oraz pobudzać aktywność
społeczeństwa w sferze ekonomicznej i społecznej,2 aby doprowadzić do
zapewnienia zrównoważonej przyszłości współczesnych i przyszłych pokoleń oraz
pozytywnych przemian społeczno-gospodarczych.3 Zadaniem jej jest „uwrażliwienie
wszystkich mieszkańców naszego globu na powiązaną ze sobą problematykę
społeczno-ekonomiczono-środowiskową”.4 Mimo długiej historii edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju, z badań świadomości i zachowań ekologicznych
mieszkańców cyklicznie prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Środowiska
wynika, że poziom świadomości Polaków wciąż nie jest zadawalający. 5 Badania
z lat 2011-2014 pokazały, że odpowiedzi udzielane przez respondentów bywają
niekonsekwentne i wewnętrznie sprzeczne. Pozytywny stosunek do środowiska
i jego ochrony nie przekłada się na zachowania. Polacy z jednej strony chcą brać
odpowiedzialność za stan środowiska, jednak w życiu codziennym nie zwracają
na to uwagi. Nie są optymistami w kwestii poprawy stanu zasobów naturalnych, np.
wody i powietrza.6 Niezadawalający stan świadomości polskiego społeczeństwa
uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Istotnym czynnikiem kształtowania
1

2

3
4

5

6

W. Domeracki, P. Tyburski, Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu
zrównoważonego rozwoju (w:) Tyburski (red.), Zasady kształtowania podstaw sprzyjających wdrażaniu
zrównoważonego rozwoju. Toruń 2011, s. 223-277; F. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego
i trwałego Polski. Warszawa 2002, s. 28-39
E. Gajuś-Lankamer, A.M. Wójcik, Education for sustainable development. Theory-Practice-Research,
Lublin 2013, s. 30-41
Op. cit. W. Domeracki, P. Tyburski, Podstawy edukacji…
J. Kostecka, Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju – wizja, cel, strategia, „Problemy
ekorozwoju”. 2009, nr 2, s. 101-106
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podstaw świadomości zrównoważonego rozwoju jest jakość kształcenia w szkole,
oparta o podstawę programową kształcenia ogólnego. Analiza obecnie
obowiązującej podstawy programowej 7 pokazuje, że dokument ten daje szansę na
zdobycie podstawowych wiadomości oraz zapewnia ciągłość kształcenia w zakresie
zrównoważonego rozwoju, co sprzyja wysokiej jakości edukacji. 8 Jednakże
osiągnięcie zadawalającej jakości utrudniają pewne braki stwierdzone na podstawie
analizy podstawy programowej, która wykazała, że:
- zadania szkoły nie nawiązują do zrównoważonego rozwoju;
- w treściach kształcenia nie uwzględnia się najbardziej aktualnych
problemów ochrony środowiska, takich jak adaptacja do zmian klimatu,
zrównoważony transport i zrównoważona konsumpcja;
- prezentacja niektórych zagadnień w podstawie programowej słabo
motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska i utrudnia uczniom
zdobycie niezbędnej wiedzy do rozwiązywania aktualnych problemów
zrównoważonego rozwoju; niedostatki dotyczą m.in. praktycznej
umiejętności segregowania odpadów, oszczędzania energii cieplnej
i surowców;
- niektóre pojęcia i zagadnienia wprowadzane są zbyta późno, np. edukacja
o odpadach, oszczędzanie energii i zasobów naturalnych czy pojęcie
bioróżnorodność.9
Istotny wpływ na świadomość społeczną wywiera także sytuacja gospodarcza,
społeczna i zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym, których nie można
zbyt szybko uwzględnić w edukacji szkolnej. Zdaniem Domerackiego i Tyburskiego
w związku z gwałtownie zmieniającymi się warunkami technologicznymi,
ekonomicznymi i gospodarczymi oraz postępującymi zmianami w środowisku
przyrodniczym, edukacja formalna przestała wystarczać. 10 Uzupełnieniem jej może
być edukacji nieformalna na rzecz zrównoważonego rozwoju, prowadzona przez
organizacje pozarządowe. Mogą one znacznie szybciej i w szerszym zakresie, niż
szkoła uwzględniać w swoich działaniach edukacyjnych aktualne problemy
wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości, kładąc szczególny nacisk
na motywowanie uczniów do działań, kształcenie praktycznych umiejętności
i kształtowanie odpowiedzialności. Dla podniesienia jakości edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju należy zadbać, aby podejmowane przez organizacje
pozarządowe działania wspierały szkołę w realizacji jej zadań i wykraczały poza nie
opierając ich przygotowanie o jasno sprecyzowane kryteria dobrych praktyk.
Metodologia badań
Celem badań było określenie płaszczyzn i możliwości współpracy szkoły
i organizacji pozarządowych na rzecz podniesienia jakości edukacji dla
zrównoważonego rozwoju oraz wybór przykładów dobrych praktyk na podstawie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30
sierpnia 2012 r. poz. 977)
8
M. Grodzińska-Jurczak, E. Gajuś-Lankamer, A.M. Wójcik, A. Pietrzyk, Potrzeby i warunki edukacji na
rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, „Problemy ekorozwoju”. 2010, nr 2, s. 94-106
9
Raport z ekspertyzy dla Ministerstwa Środowiska, Propozycja zmian Podstawy programowej… Lublin
2013
10
Ibidem, W. Domeracki, P. Tyburski, Podstawy edukacji…
7
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przyjętych kryteriów. Pierwszym etapem badań było przeprowadzenie analizy
jakościowej dokumentów ważnych dla funkcjonowania polskiego systemu oświaty
oraz dla edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w celu określenia obszarów
i możliwości współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi. Analizowane
dokumenty to Ustawa o systemie oświaty11 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej: w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, 12 nakładające
na gimnazja zorganizowanie pracy metodą zespołowego projektu edukacyjnego, 13
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,14 w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych,15 Strategia Edukacji dla Zrównoważonego
Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, 16 Narodowa Strategia Edukacji
Ekologicznej „Przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju”.17
W wymienionych dokumentach oświatowych wyszukiwano zapisów:
1. bezpośrednio odnoszących się do edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju w szkole i roli organizacji pozarządowych w kształceniu formalnym;
2. dotyczących
organizacji
kształcenia
formalnego
sprzyjających
zaangażowaniu się organizacji pozarządowych w edukację na rzecz
zrównoważonego rozwoju w szkole.
W dokumentach dotyczących edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
wyszukiwano zapisów:
1. określających rolę szkoły;
2. wyznaczających zadania organizacji pozarządowych w zakresie wspierania
edukacji szkolnej;
3. Analiza wybranych zapisów pozwoliła na określenie płaszczyzn współpracy
szkoły z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
Przed przystąpieniem do drugiego etapu badań zdefiniowano kryteria dobrych
praktyk w każdej z wyznaczonych płaszczyzn. W drugim etapie dokonano analizy
stron internetowych organizacji pozarządowych najaktywniej działających na rzecz
edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce. Pozwoliła ona na wybranie
przykładów dobrych praktyk według zdefiniowanych kryteriów oraz wykazanie
niedostatków we współpracy organizacji pozarządowych ze szkołą na rzecz
podnoszenia jakości kształcenia w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
Ustawa z 7 września 1991 roku w sprawie systemu oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późniejszymi
zmianami)
Ibidem; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej…
13
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156 poz. 1046 z 20
sierpnia 2010 r.)
14
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i klasówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487 z 17 listopada 2010 r.)
15
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 z 7 lutego 2012 r.)
16
Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Warszawa
2008
17
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej Przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju. Warszawa
2001
11

12
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Wyniki badań
Analizując dokumenty oświatowe wybrano zapisy, które pozwoliły na określenie
płaszczyzn i możliwości współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi na rzecz
edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Wybrane zapisy zacytowano poniżej,
podając miejsce zamieszczenia ich w badanych dokumentach.
Ustawa o systemie oświaty:
1. „System oświaty zapewnia w szczególności […] upowszechnienie wśród
dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz
kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej,
krajowej i globalnej”. (Rozdział 1., art. 1. p. 11).
2. „System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje
harcerskie, a także prawne prowadzące statutową działalność w zakresie
oświaty i wychowania”. (Rozdział 1., art. 2a, p. 1).
3. „Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa […] o: programie wychowania
przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu
realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania
ustalonych odpowiednio w podstawie programowej […] dla danego etapu
edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści
nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa
programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć
został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania”. (Rozdział 1.,
art.3., p.13b).
4. „Szkoły i placówki podejmują niezbędne działania w celu tworzenia
optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej zapewnienia każdemu
uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości
pracy szkoły lub placówki i jego rozwoju organizacyjnego”. (Rozdział 3., art.
21a, ust. 1.).
5. „Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą: współpracy z rodzicami
i środowiskiem lokalnym”. (Rozdział 3., art. 21a, ust. 2., p.4.).
6. „Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału
ćwiczeniowego”. (Rozdział 3., art. 22aa, ust. 1.).
7. „Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie […] przedstawia dyrektorowi
szkoły propozycje jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub materiału
edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów danej klasy, […]
materiałów ćwiczeniowych”. (Rozdział 3., art.22ab, ust.1, p. 2 i 3).
Rozporządznie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych:
8. „Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
Od 1 września 2009 roku w gimnazjach obowiązuje nowa podstawa
programowa kształcenia ogólnego, która kładzie nacisk m.in. na
kształtowanie postaw uczniów umożliwiających sprawne funkcjonowanie we
współczesnym świecie. Udział w projekcie edukacyjnym jest obowiązkowy
dla wszystkich uczniów gimnazjum realizujących treści nowej podstawy
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programowej. Muszą oni […] podczas nauki w gimnazjum (w ciągu 3 lat)
wziąć udział w co najmniej jednym projekcie”. (§21a. ust. 1).
Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w
publicznych
przedszkolach,
szkołach
i placówkach:
9. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we
współpracy z: […] 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży”. (§4.1. ust. 3, p.5).
Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych:
10. „Ramowy plan nauczania określa: […] wymiar godzin do dyspozycji
dyrektora szkoły przeznaczonych na: […] b) zajęcia realizujące potrzeby
i zainteresowania uczniów art. 42 ust.2 p.2 ustawy – Karta Nauczyciela”
(§2.1., ust. 5, p. b).
11. „Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie
więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału […] na: […]
2) realizację następujących dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia uczniów: […] b) zajęć edukacyjnych, dla
których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów
nauczania”. (§3.1., ust. 2, p. b).
Wszystkie z czterech analizowanych dokumentów oświatowych zawierają
zapisy, w których autorzy badań upatrują możliwość współpracy szkoły i organizacji
pozarządowych na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Ogółem
znaleziono jedenaście takich zapisów. Najwięcej z nich zawiera główny dla
kształcenia formalnego w Polsce dokument – Ustawa o systemie oświaty (Dz.U.
1991 Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami). Wynika z niej, w sposób
bezpośredni, że szkoła powinna zapewnić kształcenie na rzecz zrównoważonego
rozwoju (zapis nr 1) oraz, że system oświaty mogą wspierać w zakresie kształcenia
i wychowania organizacje pozarządowe (zapis nr 2). Za zapisy sprzyjające
współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi uznano te, które dotyczą:
możliwości prowadzenia w szkołach zajęć edukacyjnych, dla których nie została
ustalona podstawa programowa (zapis nr 3), obowiązku współpracy szkoły
ze środowiskiem lokalnym w celu podniesienia jakości pracy szkoły (zapisy
nr 4 i 5) oraz zasad wyboru programu, podręcznika, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych (zapisy nr 6 i 7). Natomiast zapisy odnalezione w obowiązujących
rozporządzeniach MEN pozwalają na współpracę szkoły z organizacjami
pozarządowymi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zapis
nr 9), rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów (zapis nr 10 i 11), a także
obowiązkowego projektu edukacyjnego w gimnazjum (zapis nr 8).
Analiza dokumentów z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju pod
kątem współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami wykazała istnienie
szeregu zapisów dających możliwości współdziałania. Wybrane zapisy zacytowano
poniżej, podając miejsce zamieszczenia ich w badanych dokumentach.
Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ:
12. „EZR (ESD) wymaga współpracy i partnerstwa wielu zainteresowanych
podmiotów. Wśród najważniejszych aktorów sceny edukacji znajdują
się rządy i władze lokalne, sektory kształcenia i nauki, sektor zdrowia, sektor
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prywatny, przemysł, transport i rolnictwo, związki zawodowe i pracownicze,
środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe, różne wspólnoty,
społeczności lokalne oraz organizacje międzynarodowe”. (Rozdział
3. p. 26.).
13. „Instytucje edukacji formalnej odgrywają istotną rolę w rozwijaniu możliwości
działania od wczesnych lat, dostarczając wiedzę i wpływając na
odpowiednie nastawienia i zachowania. Ważne jest, by zapewnić wszystkim
uczniom i studentom możliwość zdobywania odpowiedniej wiedzy na temat
zrównoważonego rozwoju oraz by upewnić się, że są oni świadomi skutków
decyzji nie wspierających zrównoważonego rozwoju. Instytucja kształcąca,
w całości, włączając w to uczniów i studentów, nauczycieli, zarządzających
oraz pozostały personel, jak również rodziców, powinna stosować się do
zasad zrównoważonego rozwoju”. (Rozdział 4., p. 29.).
14. „Organizacje pozarządowe w istotny sposób wprowadzają nieformalną
i pozaformalną edukację, mają możliwość wdrożenia procesu umacniania
społeczeństwa obywatelskiego, jak również włączają w nurt edukacji wiedzę
naukową oraz fakty i przekładają je na łatwo zrozumiałą informację. Rola
NGO jako pośrednika pomiędzy rządami i szerokimi kręgami społeczeństwa
powinna zostać uznana, propagowana i wspierana”. (Rozdział 4., p. 36.).
15. „[…] Ważne jest, by osoby odpowiedzialne za formalną, nieformalną
i pozaformalną edukację współpracowały z właściwymi organami
państwowymi we wdrażaniu Strategii”. (Rozdział 5., p. 45.).
16. „Działaniami kluczowymi mogłyby być: […] promocja współpracy pomiędzy
instytucjami oświaty formalnej i nieformalnymi organizacjami oraz
działaniami.” (Rozdział 5., p. 53.).
17. „Osoby nauczające, zarządzające oraz podejmujące decyzje na wszystkich
szczeblach kształcenia powinny zwiększać swoją wiedzę odnośnie
kształcenia o zrównoważonym rozwoju, aby dostarczać właściwych
wskazówek i poparcia. Z tego względu wysiłki w celu podnoszenia
kompetencji są niezbędne zarówno na poziomie edukacji formalnej, jak
i nieformalnej”. (Rozdział 5., p. 54.).
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej „Przez edukację do
zrównoważonego rozwoju”:
18. „Podstawowym zadaniem całej społeczności szkolnej – dyrekcji,
nauczycieli, uczniów i ich rodziców – winno stać się wykorzystanie
możliwości zawartych w podstawie programowej, w celu wyzwolenia
i utrwalenia u uczniów potrzeby życia zgodnego z ideami zrównoważonego
rozwoju. […] Szkoła powinna inicjować i korzystać z kontaktów z władzami
samorządowymi oraz innymi reprezentantami społeczności lokalnej,
szkołami wyższymi, terenowymi ośrodkami edukacji ekologicznej i innymi
instytucjami oraz organizacjami”. (Rozdział 2., ust. 1., p.1.2.).
W Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ zapisano, że szkoła,
a także organizacje pozarządowe (zapis nr 14) są odpowiedzialne za kształcenie
na rzecz zrównoważonego rozwoju (zapis nr 13). Pozostałe zapisy wskazują
na konieczność współpracy edukacji formalnej i nieformalnej (zapisy nr 12, 15, 16,
17). Nie wyznaczają jednak konkretnych zadań organizacjom pozarządowym
w zakresie wspierania edukacji szkolnej. Według krajowego dokumentu,
tj. Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej edukacja na rzecz zrównoważonego
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rozwoju jest podstawowym zadaniem całej społeczności szkolnej i powinna
przebiegać przy współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi (zapis nr 18).
Płaszczyzny i możliwości współpracy szkoły z organizacjami
pozarządowymi w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
Wyniki analizy dokumentów umożliwiły wyznaczenie płaszczyzn, na których
mogą współdziałać szkoły i organizacje pozarządowe w ramach edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Zdaniem autorów dokumenty oświatowe i dotyczące
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju wskazują, że współpraca edukacji
formalnej i nieformalnej może zachodzić na dwóch płaszczyznach:
1. kształcenia uczniów;
2. doskonalenia nauczycieli i konsultantów metodycznych.
Na płaszczyźnie kształcenia uczniów organizacje pozarządowe mogą
podejmować różnorodne działania. Jednym z nich jest opracowanie
i upowszechnienie w środowisku oświatowym programów zajęć edukacyjnych
obejmujących zagadnienia zrównoważonego rozwoju, dla których nie ustalono
podstawy programowej. Wiąże się z tym także konieczność opracowania
podręcznika lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych umożliwiających ich
realizację. Program taki może być włączony w szkolny zestaw programów
nauczania. Kolejne działanie organizacji pozarządowych może być związane
z przygotowaniem oferty zajęć pozaszkolnych, umożliwiających realizację treści
związanych ze zrównoważonym rozwojem zawartych w podstawie programowej
przedmiotów, takich jak geografia czy biologia. Mogą to być wycieczki szkolne,
warsztaty terenowe, ścieżki dydaktyczne, zajęcia w zielonych szkołach. Umożliwiają
to ramowe plany nauczania pozwalające na organizowanie całych dni nauki poza
szkołą. Dają one możliwość nierównomiernego rozłożenia godzin w trakcie roku
szkolnego i doliczenie ich do czasu pracy uczniów przeznaczonego na konkretny
przedmiot oraz do pensum nauczyciela.18 Organizacje pozarządowe mogą
także tworzyć, wydawać i rozpowszechniać narzędzia edukacyjne ułatwiające
nauczycielom i uczniom realizację treści na rzecz zrównoważonego rozwoju
w szkole, np.: broszury informacyjne, gry dydaktyczne, programy multimedialne,
kolorowanki, komiksy edukacyjne, szkolenia e-learningowe, portale edukacyjne.
Kolejną szansą na włączenie się organizacji pozarządowych do współpracy ze
szkołą jest stworzenie możliwości realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego
w zakresie edukacji ekologicznej i dla zrównoważonego rozwoju w ośrodkach
edukacji ekologicznej prowadzonych przez organizacje pozarządowe i poza nimi.
Współpraca może polegać na udostępnieniu laboratoriów terenowych i mobilnych,
zestawów badawczych i materiałów edukacyjnych, prowadzeniu warsztatów, np.
w zakresie monitoringu środowiska, badania świadomości środowiskowej
społeczeństwa.
Organizacje pozarządowe mogą podjąć się przygotowania oferty dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np.: zorganizowanie turnusów
terapeutycznych w bliskości z przyrodą, przystosowanie materiałów edukacyjnych
dla dzieci z dysfunkcjami (dzieci niedowidzące, niedosłyszące), dostosowanie

18

Z. Marciniak, Komentarz do podstawy programowej kształcenia ogólnego, 2008 http://men.gov.pl/wpcontent/uploads/2011/02/1a.pdf (pobrano 24.06.2015 r.)
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ścieżek dydaktycznych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć
dla uczniów zdolnych i zainteresowanych problematyką zrównoważonego rozwoju.
W ramach doskonalenia nauczycieli i konsultantów metodycznych organizacje
pozarządowe mogą podejmować działania związane z organizacją szkoleń
uzupełniających i aktualizujących wiedzę na temat współczesnych problemów
zrównoważonego rozwoju oraz z zakresu metodyki edukacji o nim. Mogą one mieć
formę warsztatów, kursów stacjonarnych, kursów e-learningowych dla nauczycieli,
a także krótkich szkoleń dla rad pedagogicznych. Organizacje mogą stwarzać także
możliwości korzystania przez nauczycieli i konsultantów z dobrych praktyk
w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju poprzez: organizowanie
wizyt studyjnych za granicą i w kraju, tworzenie katalogów dobrych
praktyk. Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą również prowadzić
szeroką działalność wydawniczą: publikować artykuły poświęcone metodyce
i treściom edukacji dla zrównoważonego rozwoju w czasopismach dla nauczycieli,
poradniki dla nauczycieli i książki popularyzujące wiedzę o współczesnych
problemach zrównoważonego rozwoju. Organizacje pozarządowe mogą wydawać
opinie o podręcznikach i materiałach edukacyjnych, recenzować wnioski grantowe,
doradzać w sprawie pozyskiwania funduszy na edukację na rzecz zrównoważonego
rozwoju.
Kryteria i przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy organizacji
pozarządowych ze szkołą w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
Rozumienie pojęcia dobrych praktyk w zakresie współpracy organizacji
pozarządowych ze szkołą jest specyficzne dla poszczególnych działań w obrębie
każdej z płaszczyzn. W związku z tym dla każdej płaszczyzny i działań
ustalono odrębne kryteria opisane w tabelach (Tabela nr 1 i nr 2). Dobre
praktyki edukacji dla zrównoważonego rozwoju są przedsięwzięciami
nowoczesnymi, efektywnymi, koncentrującymi się na najistotniejszych i aktualnych
zagadnieniach.
Tabela nr 1: Kryteria dobrych praktyk w zakresie współpracy organizacji pozarządowych
ze szkołą na płaszczyźnie kształcenia uczniów
Działania
Opracowanie
programów zajęć
edukacyjnych
obejmujących
zagadnienia
zrównoważonego
rozwoju, dla
których nie
ustalono podstawy
programowej

Kryteria dobrych praktyk
- Cele programu dostosowane są do możliwości uczniów danego
etapu edukacyjnego.
- Treści
kształcenia
dotyczą
aktualnych
problemów
zrównoważonego rozwoju i wykraczają poza podstawę
programową danego etapu edukacyjnego.
- Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania umożliwiają
stosowanie różnych metod nauczania-uczenia się i rozwijają
umiejętności ważne dla zrównoważonego rozwoju.
- Opis założonych osiągnięć ucznia jest zgodny z właściwą postawą
wobec zrównoważonego rozwoju i pozwala uczniom na osiąganie
sukcesów w konkursach i olimpiadach poświęconych problemom
zrównoważonego rozwoju np. w olimpiadzie ekologicznej.
- Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
- Posiada obudowę dydaktyczną, tj. podręcznik/materiały
edukacyjne/ćwiczeniowe.
- Program jest włączony w szkolny zestaw programów nauczania.
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Przygotowanie
oferty zajęć
pozaszkolnych
umożliwiających
realizację treści
związanych ze
zrównoważonym
rozwojem
zawartych w
podstawie
programowej
przedmiotów,
takich jak
geografia czy
biologia
Przygotowanie i
rozpowszechnianie
materiałów
dydaktycznych
ułatwiających
uczniom
opanowanie treści
na rzecz
zrównoważonego
rozwoju w szkole
Stworzenie
możliwości
realizacji
gimnazjalnego
projektu
edukacyjnego w
zakresie edukacji
dla
zrównoważonego
rozwoju
Działania
Przygotowanie
oferty dla uczniów
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych

- Cele i treści kształcenia oferowanych zajęć zgodne są z podstawą
programową kształcenia ogólnego.
- Oferta zawiera różnorodne rodzaje zajęć, np. warsztaty,
wycieczki, zajęcia w zielonych szkołach.
- Zajęcia wykorzystują metody aktywizujące, oparte na współpracy
i pracy w małych grupach.
- Zajęcia wykorzystują technologie informacyjne i komunikacyjne
(TIK).
- Zajęcia w formie e-learningu.
- Profesjonalnie
opracowane
materiały
dydaktyczne
do
oferowanych zajęć.
- Stała dostępność oferty zajęć.
- Koszt zajęć dostosowany do możliwości uczniów.
- Umożliwiają osiąganie celów i zrozumienie treści z podstawy
programowej.
- Poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
- Łatwe i bezpieczne w obsłudze.
- Atrakcyjne i dostosowane do wieku ucznia.
- Wykorzystują technologie informacyjne i komunikacyjne.
- Stała dostępność materiałów.
- Przystępna cena/bezpłatne.
- Możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie
elektronicznej.
- Udostępnianie bazy lokalowej i dydaktycznej w celu realizacji
całości lub części gimnazjalnego projektu edukacyjnego.
- Organizowanie konkursów na projekt gimnazjalny z zakresu
zrównoważonego rozwoju.
- Aktywne włączanie się w realizację projektów w gimnazjach.

Kryteria dobrych praktyk
- Oferta dostosowana do różnych grup uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
- Materiały edukacyjne właściwe przystosowane dla dzieci
z dysfunkcjami (dzieci niedowidzące, niedosłyszące).
- Miejsca
zajęć
dostosowane
do
potrzeb
uczniów
niepełnosprawnych.
- Oferta obejmuje zajęcia dla uczniów zdolnych i zainteresowanych
problematyką zrównoważonego rozwoju i przygotowuje ich do
udziału w konkursach i olimpiadach, np. olimpiadzie ekologicznej.

Przegląd stron internetowych organizacji pozarządowych najaktywniej
działających na polu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju wskazuje, że
podmioty te najczęściej podejmują się przygotowania oferty zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych. Realizowane na tych zajęciach treści kształcenia najczęściej
wykraczają poza podstawę programową kształcenia ogólnego. Można także
zaobserwować propozycje, w których wskazuje się na realizację konkretnych treści
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z podstawy programowej. Dobrą praktyką zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych jest
zorganizowanie przez Fundację Ekologiczną „Arka” mobilnego centrum edukacji
ekologicznej. Jest to samochód jeżdżący po całej Polsce, wyposażony w wiatraki
i moduły fotowoltaiczne, wytwarzające zieloną energię dla mobilnej pracowni
komputerowej. Dodatkowo wyposażony jest w sprzęt do zabaw, gier i pokazów
plenerowych. Realizowane treści dotyczą m.in. ochrony przyrody, zmian
klimatycznych, gospodarki odpadami. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie przez
animatorów i edukatorów w dowolnej porze roku i miejscu. 19 Innym działaniem tej
organizacji jest kampania „Listy dla Ziemi” skierowana do przedszkoli i szkół
wszystkich etapów edukacyjnych. Celem akcji jest aktywne kształcenie u dzieci
i młodzieży umiejętności niezbędnych dla świadomego korzystania ze środowiska.
Akcja obejmuje kilka etapów: udział w lekcji prowadzonej wg scenariusza
dostarczonego przez organizację, edukację domowników przez dzieci, napisanie
listu do Ziemi, w którym dzieci deklarują działania na rzecz poprawy stanu
środowiska, konkurs na najpiękniejszy list. Akcja w ciągu dwóch lat zaangażowała
7000 placówek oświatowych oraz 800000 dzieci i młodzieży. 20
Dość popularne są działania związane z przygotowaniem i popularyzacją
materiałów dydaktycznych. Przykładem dobrej praktyki w tym zakresie są
przedsięwzięcia prowadzone przez Stowarzyszenie Ekopsychologia związane ze
stworzeniem portalu „Akademia odpadowa”. Na portalu zamieszczone zostały środki
dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w wersji elektronicznej,
tj. plansze edukacyjne, karty pracy i prezentacje multimedialne. Mają one wysoką
wartość merytoryczną i prezentują w przystępny sposób treści zgodne z podstawą
programową. Zastosowane rozwiązania metodyczne dostosowane są do wieku
ucznia i wykorzystują najnowsze trendy w dydaktyce. Ciekawe rozwiązania
edytorskie oraz graficzne zwiększają ich atrakcyjność dla ucznia. Uczniowie mogą
również edukować się na odległość uczestnicząc w piętnastu e-learningowych
lekcjach, opartych o wizualne i interaktywne środki dydaktyczne. 21 Nieliczne spośród
organizacji pozarządowych angażują się w edukację na rzecz zrównoważonego
rozwoju poprzez projekty gimnazjalne. Za dobrą praktykę można uznać działania
podejmowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Organizacja ta prowadzi
szeroką edukację dotyczącą projektów szkolnych w powiązaniu z programami
grantowymi, np. „Młody obywatel”. Na swojej stronie internetowej zamieszcza
broszury informacyjne o metodzie projektu, proponuje tematy projektów i warsztaty
dla szkół, podaje przykłady dobrych praktyk oraz ogłasza konkursy na najciekawsze
projekty.22
Nie odnaleziono dobrej praktyki w zakresie dwóch działań, tj. opracowania
programów zajęć edukacyjnych obejmujących zagadnienia zrównoważonego
rozwoju, dla których nie ustalono podstawy programowej, a które mogłyby być
realizowane w szkole po włączeniu do szkolnego zestawu programów nauczania
oraz przygotowanie oferty dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

19

http://fundacjaarka.pl/mobilne-centrum-edukacji-ekologicznej (pobrano 24.06.2015 r.)
http://listydlaziemi.pl/ (pobrano 24.06.2015 r.)
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http://www.akademiaodpadowa.pl (pobrano 24.06.2015 r.)
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http://www.ceo.org.pl/pl/gpe/o-projekcie-gimnazjalnym (pobrano 24.06.2015 r.)
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Tabela nr 2: Kryteria dobrych praktyk w zakresie współpracy organizacji pozarządowych
ze szkołą na płaszczyźnie doskonalenia nauczycieli i konsultantów metodycznych
Działania
Organizacja szkoleń
uzupełniających i
aktualizujących
wiedzę na temat
współczesnych
problemów
zrównoważonego
rozwoju oraz z
zakresu metodyki
edukacji o nim
Organizacja szkoleń
dla rad
pedagogicznych

Popularyzowanie
dobrych praktyk w
zakresie edukacji dla
zrównoważonego
rozwoju
Działalność
wydawnicza
popularyzująca
wiedzę o
współczesnych
problemach
zrównoważonego
rozwoju

Działania
Działalność doradcza

Kryteria dobrych praktyk
- Oferta zróżnicowana tematycznie.
- Dostosowana dla nauczycieli różnych przedmiotów etapów
edukacyjnych.
- Wykorzystująca różne formy organizacji zajęć i metody
nauczania.
- Zawiera kursy tradycyjne i szkolenia e-learningowe.
- Możliwość pobrania elektronicznej wersji materiałów
szkoleniowych.
- Stała dostępność oferty.
- Szkolenia bezpłatne/przystępna cena.
- Oferta obejmuje zintegrowane treści zrównoważonego
rozwoju.
- Dostosowanie oferty do typu szkoły (np. szkoła zawodowa,
technikum, liceum) i poziomu edukacyjnego.
- Przystępna cena.
- Czas trwania szkolenia nie dłużej niż 45 minut.
- Organizowanie wizyt studyjnych za granicą i w kraju
i monitorowanie wdrażania w praktyce szkolnej poznanych
rozwiązań.
- Tworzenie internetowego banku dobrych praktyk/wydawanie
przewodników dobrych praktyk.
- Publikacje prezentują aktualną wiedzę z zakresu
zrównoważonego rozwoju.
- Język publikacji jest zrozumiały, przystępny dla nauczycieli.
- Publikacje metodyczne uwzględniają najnowszą wiedzę
dydaktyczną.
- Ogłaszanie konkursów dla nauczycieli na przygotowanie
materiałów edukacyjnych (scenariusze zajęć, poradniki
metodyczne,
artykuły
popularno-naukowe,
środki
dydaktyczne).
- Stała dostępność oferty wydawniczej.
- Oferta dostępna w wersji elektronicznej.
Kryteria dobrych praktyk
- Ocenianie
podręczników,
materiałów
edukacyjnych
i ćwiczeniowych pod kątem ich przydatności do edukacji na
rzecz zrównoważonego rozwoju.
- Prezentowanie opinii wśród nauczycieli i konsultantów.
- Opiniowanie wniosków grantowych.

Najczęściej podejmowane działania przez organizacje pozarządowe w zakresie
współpracy ze szkołą na płaszczyźnie doskonalenia nauczycieli i konsultantów
metodycznych jest przygotowywanie oferty szkoleń oraz szeroka działalność
wydawnicza popularyzująca wiedzę metodyczną z zakresu edukacji dla
zrównoważonego rozwoju. Przykładem dobrej praktyki szkoleń jest oferta szkoleń
pt. „Postaw na rozwój zrównoważony” przygotowana przez Ośrodek Działań
Ekologicznych „Źródła” z Łodzi. Szkolenia są częścią projektu z edukacji globalnej
adresowanego do szkół wszystkich etapów edukacyjnych. Pozwalają na
aktualizację wiedzy obejmującej treści zawarte w podstawie programowej
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kształcenia ogólnego i wykraczające poza nią m.in. prawa człowieka do rozwoju,
dostęp do wody i żywności, odpowiedzialna konsumpcja, równouprawnienie płci,
mechanizmy rządzące handlem międzynarodowym i ich wpływ na sytuację krajów
Globalnego Południa, przyczyny oraz skutki zmian klimatu. W ramach szkoleń
reprezentowane są również wybrane metody edukacji globalnej. Bezpłatne
szkolenia odbyły się w ośmiu miastach. Mogli w nich wziąć nauczyciele ze 100 szkół
z całej Polski. Materiały szkoleniowe były bezpłatnie udostępniane nauczycielom
oraz możliwe do pobrania w wersji elektronicznej.23
Jako dobrą praktykę na polu działalności wydawniczej można polecić
scenariusze zajęć pt.”Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wezwania
współczesności” przygotowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, stale
dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej i drukowanej. W scenariuszach
i materiałach do ich realizacji odnaleźć można aktualną wiedzę z zakresu
zrównoważonego rozwoju. Publikacja może być wykorzystana przez nauczycieli
biologii, fizyki i chemii do prowadzenia lekcji umożliwiających zrozumienie
współczesnego świata na przykładach zaczerpniętych z życia. Autorzy uwzględnili
w publikacji najnowszą wiedzę dydaktyczną. „Dzięki materiałom z tej publikacji
można uczyć konstruktywnie i optymistycznie, skupiać się na konkretnych
rozwiązaniach, a nie tylko problemach współczesnego świata. […] Zachęcić
młodzież do realizacji projektu edukacyjnego”. 24
Organizacje pozarządowe najmniejszą aktywność wykazują w zakresie
doradztwa. Dobrym przykładem jest Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.
Prowadzi on punkt konsultacyjny dla nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej
i przyrodniczej oraz wspiera działania proekologiczne na terenie szkoły. Prowadzi
również bibliotekę ekologiczną oraz działalność opiniotwórczą, której przykładem
jest raport z badań pt. „Gdzie schowała się ekologia?”. Dotyczy on oceny podstawy
programowej i podręczników do wybranych przedmiotów pod kątem zawartości
treści sprzyjających treści dla zrównoważonego rozwoju. Raport jest dostępny
w wersji elektronicznej i drukowanej. Wyniki i wnioski z badań były szeroko
prezentowane wśród nauczycieli i osób zajmujących się edukacją na rzecz
zrównoważonego rozwoju.25
Wnioski
1. Dokumenty ważne dla funkcjonowania polskiego systemu oświaty oraz
edukacji dla zrównoważonego rozwoju pozwalają na określenie płaszczyzn
i możliwości współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi w celu
podniesienia jakości edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
2. Odnalezione w dokumentach zapisy odnoszą się w sposób bezpośredni do
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkole oraz w sposób
pośredni ukazując możliwość jej wsparcia przez organizacje pozarządowe.
3. Dla podniesienia jakości kształcenia na rzecz zrównoważonego ważna jest
współpraca szkoły z organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie
kształcenia uczniów oraz doskonalenia nauczycieli i konsultantów
metodycznych.
23

http://www.globalna.edu.pl/harmonogram/ (pobrano 24.06.2015 r.)
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/EG/davBinary/ceo_wzor_na_rozwoj_4.pdf
24.06.2015 r.)
25
http://www.zrodla.org/edukacja/ekologiczna/ (pobrano 24.06.2015 r.)
24

(pobrano
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4. W obrębie każdej płaszczyzny współpracy ze szkołą, organizacje
pozarządowe mogą prowadzić różnorodną działalność.
5. Działania organizacji pozarządowych powinny być przygotowane w oparciu
o kryteria dobrych praktyk, co zapewni, że będą one przedsięwzięciami
nowoczesnymi, efektywnymi, koncentrującymi się na aktualnych
problemach zrównoważonego rozwoju i uzupełnią edukację formalną.
6. Na płaszczyźnie kształcenia uczniów organizacje pozarządowe najczęściej
przygotowują ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, których treści
wykraczają poza podstawę programową. Dość częstą praktyką jest
przygotowywanie materiałów dydaktycznych. Nieliczne organizacje
pozarządowe angażują się w realizacje projektów gimnazjalnych. Brakuje
także opracowania programów zajęć, które mogłyby być włączone
do szkolnego zestawu programów nauczania oraz oferty dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
7. Na płaszczyźnie doskonalenia nauczycieli i konsultantów metodycznych
działania organizacji pozarządowych mają charakter szkoleń oraz
działalności wydawniczej.
8. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w polskiej szkole oraz
wybrane rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dają możliwość
współpracy edukacji pozaformalnej ze szkołą na kilku płaszczyznach.
Sporadycznie pojawia się działalność doradcza i opiniotwórcza.
Streszczenie
Mimo długiej historii edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce
poziom świadomości i zachowań ekologicznych społeczeństwa jest nadal
niezadawalający. Jednym z czynników wpływających na poziom świadomości jest
jakość kształcenia formalnego realizowanego w oparciu o podstawę programową
kształcenia ogólnego. Aktualnie obowiązująca podstawa nie w pełni sprzyja
osiągnięciu wysokiej jakości kształcenia. Istotny wpływ na świadomość społeczną
wywierają także zmiany ekonomiczne, społeczne i zachodzące w środowisku
przyrodniczym, na które edukacja szkolna nie może dość szybko zareagować. Braki
te może uzupełnić edukacją nieformalną prowadzoną przez organizacje
pozarządowe. Dla podniesienia jakości edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
należy zadbać, aby podejmowane przez organizacje pozarządowe działania,
przygotowane o jasno sprecyzowane kryteria dobrych praktyk, wspierały szkołę
w realizacji jej zadań i wykraczały poza nie. Artykuł prezentuje wyniki badań, których
celem było określenie płaszczyzn i możliwości współpracy szkoły i organizacji
pozarządowych na rzecz podniesienia jakości edukacji dla zrównoważonego
rozwoju oraz wybór przykładów dobrych praktyk na podstawie przyjętych kryteriów.
Summary
Despite the long history of education for sustainable development in Poland,
the level of environmental awareness and behaviour of society is still unsatisfactory.
One of the factors affecting the level of awareness is the quality of formal education
provided based on the core curriculum of general education. The currently binding
curriculum does not fully ensure high quality of education. A significant impact on
public awareness is also exerted by the ongoing economic, social, and
environmental changes, which school education cannot respond to immediately.
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This problem can be solved by informal education provided by non-governmental
organisations. To improve the quality of education for sustainable development,
it should be stressed that activities undertaken by non-governmental organisations
based on clearly defined criteria for best practices should support schools in carrying
out and extending the tasks. The article presents the results of research focused
on determination of the fields and possibilities of cooperation between schools and
non-governmental organisations in an attempt to improve the quality of education
for sustainable development and select examples of good practices based on the
established criteria.
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Anna DĄBROWSKA
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
RODZINA TRANSNARODOWA. POZYTYWNE I NEGATYWNE
KONSEKWENCJE ROZŁĄKI PRZESTRZENNEJ
Wprowadzenie
Migracje zarobkowe stają się coraz częstszym elementem życia wielu polskich
rodzin. Wyjazd rodzica lub rodziców implikuje zmiany w codziennym funkcjonowaniu
zarówno całej rodziny, jak i poszczególnych jej członków. Warto więc przyjrzeć się
bliżej kontekstom mobilności migracyjnej oraz wynikającym z tego faktu skutkom,
zarówno pozytywnym, jak też takim, które mogą niekorzystnie oddziaływać na
kondycję rodziny. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i opis rodzajów
migracji, ze szczególnym uwzględnieniem mobilności zarobkowych oraz
zaprezentowanie skutków rozłąki przestrzennej rodziny w kontekście społecznokulturowym i pedagogicznym. Artykuł wpisuje się w szerszą problematykę opisującą
wpływ wyjazdów-migracji zarobkowych rodziców na funkcjonowanie rodziny, jej
strukturę i relacje interpersonalne. Niniejsze interpretacje stanowią dopełnienie
wniosków zawartych w raporcie z badań prowadzonych w ramach realizacji projektu
współfinansowanego ze środków UE, pn.: EuroDzieci. Diagnoza sytuacji rodzinnej
i społecznej eurosierot. Tworzenie systemu wsparcia w celu przeciwdziałania
wykluczeniu i marginalizacji. Projekt i jego założenia są bezpośrednią inspiracją
powstania artykułu, ponieważ problematyka dotycząca rodzin transnarodowych
stanowi wciąż obszar dociekań badawczych, które wymagają zdiagnozowania
w celu poszerzenia wiedzy, wzbogacenia nauki, ale także w celu przygotowania
osób pracujących z rodzinami do reagowania na ewentualne problemy mogące
pojawić się w nowym typie rodzin, jakim są środowiska migracyjne. Zważywszy na
fakt, iż brakuje dla nich konkretnych wskazań dla kreowania oddziaływań
profilaktycznych czy terapeutycznych, zasadne wydaje się upowszechnianie
systematycznie pozyskiwanych wyników badań i ich analiz dla praktyków, którzy
mogą wykorzystać je w profesjonalny, kreatywny sposób. Działania tego rodzaju są
wręcz obowiązkiem społecznym, ponieważ zaproponowana w niniejszej publikacji
problematyka dotyczy wielu polskich rodzin, stąd też wynika potrzeba podjęcia
skonsolidowanych działań zapobiegawczych potencjalnym kryzysom oraz
naprawczych, które pozwolą je zminimalizować bądź wyeliminować.
1. Migracje – skala, rodzaje i ich charakterystyka
Wobec rosnącej w krajach Unii Europejskiej fali migracji zarobkowych
spowodowanej z jednej strony kryzysem gospodarczo-ekonomicznym, z drugiej zaś
otwarciem granic, rynków pracy i zwiększoną mobilnością współczesnej rodziny,
podjęcie dyskusji nad wpływem migracji na życie społeczne i osobiste jednostki
wydaje się być szczególnie istotne. Szacuje się, iż liczba migrantów pozostających
w Unii Europejskiej poza granicami swego kraju pochodzenia wynosi 3,5 mln, 1 przy
czym nie zawiera liczby nielegalnych migrantów, co pozwala przypuszczać, iż
w rzeczywistości liczba ta jest znacznie większa. W 2010 roku 47,3 mln obywateli
1

Dane pochodzą z raportu Komisji Europejskiej Eurostat, analizy na rok 2006
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Unii Europejskiej było urodzonych poza granicami swego kraju, z czego 16 mln
w innym, niż kraj pochodzenia/zamieszkania, państwie członkowskim.2 Charakter
procesów migracyjnych w Polsce ma swoją własną specyfikę i jest ściśle związany
z uwarunkowaniami historycznymi i społecznymi. Liczba Polaków wyjeżdżających
w celach zarobkowych i pracujących za granicą znacznie wzrosła wraz
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.3 Dane pochodzące z Narodowego
Spisu Powszechnego (2002) wskazują, iż w tym czasie powyżej dwóch miesięcy
przebywało za granicą 786,1 tys. osób, a 626, 2 tys. (79,7%) przebywało za granicą
powyżej jednego roku.4
Skala mobilności przestrzennej ludności spowodowała, iż tematyka ta stała się
przedmiotem badań różnych dyscyplin naukowych, takich jak: socjologia,
pedagogika, psychologia, geografia, antropologia itp. Szczególnego znaczenia
nabierają jednakże analizy dotyczące wpływu migracji na życie społeczne i rodzinne
migrantów oraz pozostających w kraju rodzin. Upadek systemów socjalistycznych
w Europie Wschodniej i Środkowej (Polska, ZSRR, Czechosłowacja, Węgry)
spowodował otwarcie rynków i możliwość swobodnego pokonywania granic, które
dotychczas były szczelnie zamknięte. Zewnętrzne i wewnętrzne ruchy migracyjne,
zwiększona mobilność zarobkowa i terytorialna stały się jednym z nieodłącznych
czynników społeczno-ekonomicznej transformacji. W ostatnich latach można
obserwować nasilenie się migracji zarobkowych,5 co ma bezpośredni wpływ na
zwiększenie się w Polsce liczby rodzin transnarodowych.
W literaturze przedmiotu dość trudno uchwycić jest jednoznaczną definicję
migracji, głównie ze względu na interdyscyplinarny charakter. Różne dyscypliny
naukowe, takie jak: pedagogika, psychologia, socjologia czy politologia kładą nacisk
na odmienne jej aspekty, różnorodnie je interpretując, oceniając przyczyny,
przebieg, skutki itp. Najczęściej jednak migrację definiuje się jako wędrówkę
ludności, mającą na celu zmianę miejsca pobytu. Migracja jest więc zjawiskiem
społecznym, które polega na trwałym lub czasowym opuszczeniu stałego miejsca
zamieszkania/pobytu i wyjeździe/przemieszczeniu się w inne, dogodniejsze
miejsce.6
Migracja zarobkowa natomiast, to specyficzny typ mobilności ludności,
w którym pośród czynników decydujących dominują przyczyny ekonomiczne oraz
związane z poprawą warunków bytowych rodziny. 7

6,5% obywateli Unii Europejskiej to migranci, a 9,4% obywateli urodzonych jest poza granicami
własnego kraju. Dane pochodzą z raportu Eurostat, Katya VASILEVA, 34/2011
3
D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji rozłąki kryzysowej. Lublin 2010, s. 15
4
T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna. Warszawa, 2006, s. 332. Wartość ta jest prawdopodobnie
jedynie szacunkowa – w rzeczywistości jest wielokrotnie wyższa, nie uwzględnia bowiem znaczącej
liczby osób wyjeżdżających i pracujących nielegalnie, w tzw. szarej strefie, które nie są zarejestrowane
jako etatowi pracownicy.
5
Nasilenie procesów migracyjnych związane jest z transformacją ustrojową, która w latach 90.
spowodowała otwarcie granic kraju, a następnie z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
i otwarciem zachodnich rynków pracy. Por.:T. Frejka, M. Okólski, K. Sword, In-depth studies on
migration In Central and Eastern Europe: the case of Poland, “Economic Studies” 11(1998), s. 119-120
6
L. Kolarska-Bobińska Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa. 2007,
s. 14-15
7
S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki emigracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin.
Warszawa 2010, s. 22
2
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Powody migracji zarobkowych bywają zróżnicowane, przeważnie jednak
skupiają się wokół trzech kategorii czynników:
- indywidualnych (osobistych), takich jak: osobista motywacja, czynniki
osobowościowe, temperament, ciekawość, chęć zarobku czy podniesienia
kwalifikacji;
- strategii rodzinnych, kiedy to migracja zarobkowa staje się „stylem życia”,
swego rodzaju kulturą życia rodzinnego i służy nie tyle utrzymaniu rodziny,
ale zaspokajaniu coraz to nowych rosnących potrzeb konsumenckich;
- czynników makrospołecznych, które są przeważnie niezależne i zewnętrzne
wobec jednostki, związane z systemem politycznym, społecznym,
gospodarką danego kraju (np. poziom bezrobocia, polityka socjalna
państwa, polityka prorodzinna, opieka zdrowotna, charakter rynku pracy
itp.).
Na podstawie dotychczasowych badań w analizowanym zakresie można
stwierdzić, że najczęstszą przyczyną migracji zarobkowych wśród Polaków jest chęć
poprawy warunków ekonomicznych i dotyczy to głównie tych regionów Polski, w tym
województw, gdzie jest wysoki poziom bezrobocia oraz niski poziom płac. Wyjazd
w celach zarobkowych staje się wówczas najszybszym sposobem na rozwiązanie
problemów finansowych, a często jedyną drogą zapewniającą godziwe warunki
egzystencji. Pomimo tego, że naukowcy nie zaliczają kondycji finansowej
do najważniejszych kwestii decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu rodziny,
to jednak podkreślenia wymaga fakt, iż zaspokajane potrzeby materialne i bytowe
sprzyjają prawidłowym relacjom, pozwalają na skoncentrowaniu uwagi i emocji
na stosunkach wewnątrzrodzinnych, rozwoju, samorealizacji, właściwej komunikacji,
itp. Efektywne wypełnianie funkcji ekonomicznej rodziny jest niezwykle
istotne, tworzy bowiem podstawę i klimat do budowania osobistego poczucia
bezpieczeństwa poszczególnych członków, zwłaszcza rodziców i dzieci.
Analogicznie: brak finansowego zabezpieczenia, borykanie się z ciągłym
niedostatkiem i trudnościami ekonomicznymi stanowi jeden z najsilniejszych
stresorów życia rodzinnego.8 Powoduje to stałe napięcie pomiędzy partnerami
i innymi członkami rodziny, a częstokroć prowadzi do różnego rodzaju zaniedbań
czy zaburzeń w procesie wychowawczym, w skrajnych przypadkach może stać
się przyczyną rozpadu rodziny. 9 Rodziny żyjące w skrajnej biedzie czy
zmarginalizowane społecznie, często nie są w stanie poświęcić wystarczającej ilości
środków na rozwój dzieci, nie mogą poświęcić im wystarczająco dużo uwagi, gdyż
energia życiowa rodziny skupia się niemalże w całości na zaspokajaniu
podstawowych potrzeb biologicznych i materialnych, nie wystarczając na potrzeby
wyższego rzędu. Jest to wyjątkowo silny czynnik generujący napięcie, stres,
frustrację, a często i poważniejsze problemy, które mogą doprowadzić do stałej
izolacji i marginalizacji lub demoralizacji i patologii środowiska rodzinnego oraz
zaburzonych zachowań poszczególnych członków. 10 Rodziny, które doświadczają
F. Zimbardo zauważa, iż statystycznie najsilniejszym stresorem jest śmierć osoby bliskiej, zaraz po nim
rozwód, utrata pracy oraz utrata bezpieczeństwa lub płynności finansowej. F. Zimbardo, Psychologia
i życie. Warszawa 1999
9
Analizy przyczyn rozwodów pozwalają stwierdzić, iż w większości przypadków czynnik finansowy jest
czynnikiem decydującym lub pośrednim dla rozpadu więzi rodzinnych. Z. Tyszka, Niełatwe problemy
rodziny współczesnej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 3/ 1999
10
J. Szczepkowski, Dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych, „Wychowanie na co dzień” nr 7/8, 2001, s. 16-17
8
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powyższych sytuacji, w nadarzających się okolicznościach podejmują decyzję
o czasowej rozłące i decydują się na emigrację zarobkową. Na podstawie badań
transnarodowych środowisk rodzinnych wyróżniono kilka głównych kategorii
przyczyn wyjaśniających analizowany rodzaj ruchów migracyjnych.11 Są to:
- migracje przetrwania, których najistotniejszym czynnikiem sprawczym –
wypychającym jest brak zatrudnienia i szans na znalezienie pracy (tzw. brak
perspektyw) w miejscu pobytu/zamieszkania i w związku z tym niemożność
utrzymania rodziny;
- migracje odpowiedniego standardu, w których główną motywacją jest
chęć podniesienia standardu życia, gdyż płaca oferowana w kraju nie
jest adekwatna do posiadanych kwalifikacji zawodowych, praca
wykonywana nie jest wystarczająco satysfakcjonująca zarówno pod
względem zawodowym, jak i finansowym lub też pojawiają się utrudnienia
administracyjno-prawne, np. w prowadzeniu własnej działalności
biznesowej;
- migracje zaspokajające potrzeby konsumpcyjne, które odpowiadają
bezpośrednio na coraz bardziej rozbudzone potrzeby społeczeństwa
konsumpcyjnego, są nastawione na zdobywanie coraz to nowych dóbr
materialnych i ciągłe podnoszenie standardu życia, pomnażanie majątku,
stając się sposobem i stylem życia rodziny, a nie koniecznością. 12
W polskiej rzeczywistości społecznej i gospodarczej migracje zarobkowe mają
w głównej mierze charakter „koła ratunkowego”. Przyczyny podjęcia zatrudnienia
poza granicami kraju dotyczą okoliczności związanych z utratą pracy, a więc
bezrobociem czy też bardzo niskimi płacami. Niewiele jest osób decydujących się
na rozłąkę z rodziną i wyjazd zarobkowy w sytuacji posiadania stabilnego,
zadawalającego finansowo zatrudnienia w Polsce. 13
W konsumpcyjnych społeczeństwach zachodnich migracja zarobkowa staje się
sposobem, stylem życia rodziny, nie zaś koniecznością. Dużo częściej bowiem jest
nastawiona nie na zapewnienie rodzinie przeżycia i godziwej egzystencji, ale na
korzyści finansowe służące podniesieniu statusu lub standardu życia, zaspokajanie
rosnących potrzeb konsumpcyjnych, itd. Sprawia to, iż rodzina migracyjna staje się
rodziną żyjącą w przestrzeni otwartej między dwoma krajami, korzystającą z dóbr
materialnych i kulturowych oraz nastawioną na zaspokajanie potrzeb
konsumpcyjnych.14 Nie oznacza to, że nie zagraża jej zjawisko marginalizacji, czy
inne zagrożenia związane z nieprawidłowym wypełnianiem podstawowych funkcji.
W wysoko rozwiniętych krajach Europy działają jednak organizacje wspierające
rodziny rozłączone geograficznie. Ich polityka migracyjna daje szanse na prawidłowy
rozwój życia rodzinnego. Skupia się ona wokół czterech głównych obszarów:
- zatrudnienia i informacji oraz dostępu do poradnictwa i usług na rynku pracy;
- edukacji i wykształcenia (rodziców i dzieci);
- adaptacji i asymilacji kulturowej i społecznej;

Por.: P. Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Warszawa 2005
D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji rozłąki kryzysowej. Lublin 2010, s. 16-18
13
Por.: A. Dąbrowska, Sytuacja rodzinna i społeczna dzieci rodziców migrujących zarobkowo z terenu
woj. świętokrzyskiego. Kielce 2011
14
D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji rozłąki kryzysowej. Lublin 2010, s. 85-96
11
12
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dostępu do zaplecza socjalnego i ekonomicznego oraz umiejętności
właściwego i efektywnego korzystania z przysługujących środków
i przywilejów.
Realizacja, choćby częściowa, wymienionych założeń znacznie ułatwia zdrowe
i prawidłowe funkcjonowanie rodziny oraz wspiera właściwą socjalizację dzieci
i młodzieży wspomagając podstawowe funkcje rodziny. Jest więc korzystna zarówno
dla kraju prezydenckiego migranta, jak i dla kraju zarobkowego. Dlatego też
tak ważne staje się otwarte mówienie o sytuacji rodzin migracyjnych i troska
o zapewnienie im właściwych warunków rozwoju i funkcjonowania. 15 Organizacje
wspierające migrantów i środowiska mniejszościowe zwracają uwagę na fakt, iż
polityka migracyjna państwa powinna dawać szansę na prawidłowy rozwój życia
rodzinnego, sprzyjać mu, zamiast przyczyniać się w mniej lub bardziej świadomy
sposób do rozpadu więzi rodzinnych na poziomie funkcjonalnym i strukturalnym.
Każdy rodzaj migracji, w tym również zarobkowa, może stanowić o sile rodziny,
rozszerzać jej potencjał, zwiększając jej zasięg w wymiarze geograficznym czy
terytorialnym, ale też w wymiarze kulturowym i społecznym. Jest to więc dla rodziny
dodatkowy czynnik rozwoju, możliwość ekspansji „ponad” i „poza” granicami.
Ponadto współczesne innowacje technologiczne, szczególnie w sferze
telekomunikacji, znacząco ułatwiają utrzymanie stałego, niemalże bezpośredniego
kontaktu między członkami rodziny, nawet jeśli znajdują się oni na przeciwległych
krańcach globu. Oczywiście nie zastąpi to codziennych bliskich relacji i obecności
fizycznej, jednak stanowi substytut prawidłowych związków rodzinnych i obecności
fizycznej. Środowisko rodzinne, którego członkowie funkcjonują na zasadzie
oddalenia przestrzennego, jest więc nowym typem rodziny, której przestrzeń
charakteryzuje się nieco odmiennymi właściwościami od tej tradycyjnej, pełnej.
2. Migracje zarobkowe i rozłąka przestrzenna – wymiar pozytywny oraz
zagrożenie dla rodziny
Rodzina stanowi grupę społeczną o wyjątkowej sile oddziaływania, jest
środowiskiem o podstawowym znaczeniu dla jakości psychologicznego
funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego i osobistego człowieka. To właśnie w niej
dziecko zdobywa swoje doświadczenia w zakresie relacji interpersonalnych i zasad
współżycia społecznego, co sprawia, że rola rodziny ma fundamentalne znaczenie
nie tylko dla rozwoju i życia jednostki, ale i dla całego społeczeństwa. Jednocześnie
należy podkreślić, iż rodzina to nie tylko odpowiednie warunki bytowe i środowisko
zaspokajające potrzeby biologiczne, ale przede wszystkim prawidłowo
funkcjonujące środowisko socjalizujące i wychowawcze. Dla właściwego
wypełniania funkcji w rodzinie, kreowania i dostarczania odpowiednich wzorców
potrzebna jest życzliwa i troskliwa obecność obojga rodziców. Jest to bowiem
gwarantem prawidłowego ukształtowania relacji partnerskich i wnosi do procesu
wychowawczego przeciwstawne, specyficzne dla wzorca matki i ojca komponenty.
Wszelkie zaburzenia czy destrukcyjne zjawiska w jej obrębie, z którymi członkowie
rodziny nie są w stanie sobie poradzić, oddziałują na całe ich życie, często nawet po
ustaniu źródła napięcia.16

Mam tutaj na myśli w szczególności kraje wysoko rozwinięte, takie jak Francja, Wielka Brytania,
Niemcy, Belgia, Holandia oraz kraje skandynawskie.
16
J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3. Gdańsk 2000, s. 750-751
15
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Migracje zarobkowe niosą ze sobą ogromny potencjał ekonomiczny,
demograficzny i gospodarczy, mają wpływ na życie i funkcjonowanie narodów
i pojedynczych jednostek, aktywnie kreują zmiany we wszystkich niemal obszarach
życia i działalności biznesowej. Poprzez dobrze ugruntowany system powiązań
społecznych, historycznych i kulturowych wpływy te oddziałują na poszczególne
osoby, wzmacniając poczucie przynależności i odpowiedzialności społecznej.
Znaczenie i charakter migracji zarobkowych różni się w zależności od regionu czy
kraju występowania, co związane jest bezpośrednio z charakterystyką kulturową
i regionalną obszaru. Determinuje to także strukturę i funkcjonowanie
wychowawczych środowisk migracyjnych, stanowiąc o ich specyfice i tworząc
szczególne warunki ich bytowania. Rodziny transnarodowe różnią się w tym
kontekście od rodzin niemigracyjnych, gdyż rozkład ról społecznych, więzi, relacji
i stosunków zależności pomiędzy poszczególnymi członkami jest w nich odmienny.
Zmianie ulega także podział obowiązków i odpowiedzialności, postawy rodzicielskie
oraz wypełnianie podstawowych funkcji. Problemy z przystosowaniem się do nowej
sytuacji, w obliczu której staje rodzina migracyjna, mogą pojawiać się w kilku
głównych obszarach:
- relacji społecznych i kulturowych (zarówno jeśli chodzi o osobę migranta, jak
i jego rodzinę);
- relacji wewnątrzrodzinnych, szczególnie relacji pionowych (rodzic-dziecko)
oraz poziomych (pomiędzy partnerami, pomiędzy rodzeństwem);
- reorganizacji ról społecznych i adaptacji do nowych warunków i zadań
w ramach funkcjonowania w danej społeczności;
- edukacji i działalności zarobkowo-gospodarczej oraz związanych z tym
czynników materialnych;17
Inni naukowcy wyodrębniają trzy główne pola, na których mogą ogniskować się
ewentualne problemy rodzin rozłącznych geograficznie:
- pedagogicznym, w tym także dydaktycznym;
- psychologicznym, dotyczącym rozwoju poznawczego, emocjonalnego,
osobowościowego,
realnej
możliwości
zaspokojenia
potrzeb
i samorealizacji;
- społeczno-kulturowego, związanego z procesami socjalizacji i enkulturacji
jednostki.18
Funkcjonowanie rodzin migracyjnych i ewentualne ich trudności można
przyrównać do problemów, z jakimi borykają się rodziny czasowo niepełne.
Formalnie bowiem jest to rodzina pełna, natomiast psychologicznie – niepełna,
obarczona brakiem jednego lub obydwojga rodziców, którzy nie mogą właściwie
wypełniać przypisanych im ról. Trudności, które mogą pojawić się w rodzinach
transnarodowych uzależnione są od pewnych czynników, z których najważniejsze,
to: rodzaj migracji (sezonowa, okresowa, stała), typ migracji (dowolna,
przymusowa), czas trwania (krótkotrwała, długotrwała), wiek dziecka/dzieci
Wymienione obszary dotyczą zarówno rodzin pozostających w kraju pochodzenia/zamieszkania
migranta pracownika, jak i rodzin, które w całości wyemigrowały do obcego kraju i są zmuszone do
zmiany warunków i stylu życia.
18
Por. B. Solga., Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na obszarach
wiejskich Śląska Opolskiego. Opole 2002; S. Urbańska, Niepełne czy alternatywne? Transnarodowość
jako perspektywa ujęcia macierzyństwa w warunkach migracji, (w:) Slany K. (red.), Kobiety
w migracjach. 2009
17
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pozostających w kraju oraz osoba migrująca (matka, ojciec, obydwoje). Ten ostatni
warunek odnosi się do relacji dzieci pozostających w kraju z wyjeżdżającym
rodzicem; istotne znaczenie ma tu siła więzi łączących dziecko z rodzicem, który
zamierza wyemigrować. Mając na uwadze różnorodność uwarunkowań
powodujących potencjalne kryzysy w rodzinach migracyjnych należy zauważyć,
iż mogą one dotyczyć nie tylko osób pozostających w kraju
(dzieci/współmałżonka/całej rodziny), ale także samych migrantów. Warto więc
przyjrzeć się bliżej działaniu rodziny migracyjnej zarówno w kontekście stosunków
i powiązań zewnętrznych, jak również zaangażowania w życie członków
pozostających w oddaleniu od rodziny. 19 Rozważając pozytywne aspekty migracji
zarobkowych na życie rodziny można przeanalizować opisywane konsekwencje
w aspekcie indywidualnym (rozpatrywać ich wpływ w odniesieniu do osobistego
życia, rozwoju i doświadczeń jednostki) oraz aspekcie zbiorowym, traktując rodzinę,
jako zwartą i jednorodną grupę społeczną (rozpatrywać wpływ w kontekście
wspólnych założeń, celów, organizacji, struktury, funkcjonowania i zadań). Niektóre
opracowania dotyczące migracji koncentrują się wokół czynników czy też skutków
społecznych i psychologicznych, jakie wywiera rozłączenie z rodziną na osobę
migranta w kraju, w którym przyszło mu żyć i pracować. Inne natomiast odnoszą się
do kwestii rodziny pozostającej w domu oraz zagrożeń, problemów oraz szansy,
jakie pojawiają się przed nią w związku z nowo zaistniałą sytuacją.
Niektórzy badacze stoją na stanowisku, iż korzyści ekonomiczne i gospodarcze
oraz społeczno-kulturowe migracji zarobkowych znacznie przewyższają koszty
psychologiczne czy społeczne związane z pozostawieniem rodziny, szczególnie
dzieci, w kraju.20 Migracja jednego lub obojga rodziców znacząco wpływa na
strukturę i funkcjonowanie rodziny jako grupy społecznej. Struktura rodziny to przede
wszystkim pozycja, status oraz role społeczne wypełniane przez jej członków.
W momencie odseparowania jednego z członków rodziny, jego nieobecności
w rodzinnym życiu grupy, role oraz zależności między nimi ulegają zmianie
i reorganizacji. Zazwyczaj dochodzi do przerzucenia obowiązków rodzicielskich na
rodzica, który pozostał w kraju z rodziną i zmuszony jest do pełnienia własnej roli
(np. matki) oraz częściowego przejęcia roli nieobecnego partnera (np. ojca).
Obarczany nadmiernymi obowiązkami i odpowiedzialnością nie jest w stanie
sprostać wyzwaniom i potrzebom osobistym, ekonomicznym, społecznym
i psychologicznym pozostałych członków rodziny.
Koszty psychologiczne i emocjonalne migracji zarobkowych zdają się być
szczególnie dotkliwe dla małych i dorastających dzieci, kiedy to tworzą się wzorce
relacji społecznych, matryce zachowań, kształtuje się osobowość i charakter.
Rozłąka migracyjna może więc negatywnie odbijać się na rozwoju dzieci, ich
poczuciu własnej wartości i samoocenie, zaburzać poczucie bezpieczeństwa,
wzmagać napięcie i stres związany z utratą bliskości i miłości oraz poczuciem straty,
czy zaniedbania. Dość często nadmierne obciążenie obecnego w domu rodzica
skumulowanymi obowiązkami, uniemożliwia poświęcenie wystarczającej uwagi
i czasu dzieciom, przez co czują się one niechciane i lekceważone czy nawet
19

A. Silver, Family Cross Borders: The Effects of Migration on Family Members Remaining At Home,
University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill 2006, s. 6-11
20
A. Nowakowska, Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego, (w:) T. Rostowska
(red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Warszawa 2009,
s. 101-116
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odrzucone, tracą poczucie bliskości, więzi i zaufania do rodziców. 21
Społeczny koszt migracji wynikający z braku opieki sprawowanej przez
rodziców jest dość wysoki. Dzieci wychowywane przez jedno z nich (gdy wyjechało
drugie) lub przez dziadków, czy też dalszą rodzinę (gdy wyjechało dwoje rodziców)
mają poważne problemy z wypełnieniem pustki, a odczuwana przez nie tęsknota
może prowadzić nawet do regresu rozwojowego. Poczucie głębokiego osamotnienia
emocjonalnego i społecznego przekłada się na niemożność nawiązywania trwałych
relacji, budowania satysfakcjonujących związków z innymi, nieufność, obniżone
poczucie własnej wartości i samoocenę, a także zachowania agresywne lub
zaburzenia czy dysfunkcje.22 Negatywne skutki pedagogiczne i psychologiczne
wynikające z nieobecności rodzica/rodziców czy braku kontaktu rzeczywistego lub
emocjonalnego z rodzicami, stanowią zagrożenie dla rozwoju dziecka. Najczęściej
wśród skutków pedagogicznych można wyróżnić niepowodzenia szkolne, zarówno
o charakterze dydaktycznym, jak i wychowawczym, np.: wagary, negatywne
zachowanie względem nauczycieli, opiekunów i rówieśników, negatywne oceny,
brak motywacji do nauki itp. Skutki psychologiczne w postaci niezaspokajania
podstawowych potrzeb emocjonalnych (potrzeby miłości, przynależności, szacunku,
bliskości, bezpieczeństwa) mają jednak znacznie silniejszy wpływ na kształtowanie
się osobowości dziecka. Jeżeli niedostatki wychowania lub braki rozwojowe nasilają
się, można mówić o niedostosowaniu społecznym i różnych formach zaburzeń
psychospołecznych lub emocjonalnych, łącznie z zaburzeniami osobowości, których
najczęstszym przejawem są uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków,
wandalizm, kradzieże, napady rabunkowe, ucieczki z domu, prostytucja. Zaburzenia
te mogą mieć charakter trwały, patologiczny, a skutki odczuwane mogą być przez
całe życie lub mogą mieć charakter przejściowy, możliwy do rekompensaty
i naprawy.23
Niektórzy naukowcy twierdzą, iż wyjazd rodzica, nawet krótkotrwały, może
wywoływać konsekwencje dla rozwoju i psychiki dziecka pozostawionego w domu.
Dziecko ma dość często poczucie porzucenia, zaburzoną samoocenę, boleśnie
odczuwa rozłąkę i brak stałego kontaktu z osobą znaczącą, co negatywnie odbija
się na jego zachowaniu i rozwoju, szczególnie poznawczym, emocjonalnym
i społecznym.24 Nieobecność, szczególnie ojca, wzbudza niepewność, zarówno
materialną, jak i psychiczną, strach przed brakiem stabilności, trwałości
i bezpieczeństwa. Nieobecność matki skutkuje natomiast brakiem bliskości,
uczuciowości, ciepłej atmosfery rodzinnej itp. Skutki nieobecności jednego
z rodziców mogą być złagodzone przez rozwiniętą rodzinną sieć pomocy (babcie,
teściowe, ciotki, itp.) oraz przez instytucje świadczące pomoc w środowisku
lokalnym. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż stopień przytoczonych konsekwencji
zależy od czynników, które wymieniono powyżej, tj. czasu rozłąki, wieku dziecka, itp.
A. Nowakowska stwierdza, że migracje zarobkowe niosą wiele konsekwencji
dla: całych rodzin, społeczności lokalnej, a nawet w szerszym wymiarze – dla
społeczeństwa, jako narodu i jedności politycznej. Dotyczy to szczególnie
okoliczności, kiedy to migrant musi przystosować się do warunków panujących
21

S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki emigracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin.
Warszawa 2010, s. 130-138
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G. Poraj, J. Rostowski (red.), Zagrożenie życia rodzinnego. Łódź 2003
23
S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Warszawa 2007, s. 99-105
24
M. Maroda, Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa 2007, s. 302

335
________________________________________________________________________________

w obcym dla niego kraju, do obcego języka (którego często nie zna i nie rozumie),
zwyczajów, codziennych interakcji z lokalnymi mieszkańcami. Z drugiej strony
członkowie rodziny w kraju pochodzenia muszą znosić rozłąkę z ukochaną osobą
oraz przeorganizować dotychczasowy sposób życia, ustalić nowe zasady
funkcjonowania czy nawet stworzyć nowe sieci powiązań wewnątrz rodziny. Rozłąka
migracyjna czy choćby krótkotrwała separacja z bliskimi, szczególnie gdy
członkowie rodziny są ze sobą mocno związani emocjonalnie i duchowo, powoduje
zwiększenie poziomu napięcia i stresu. Rozdzielenie z rodziną niesie poważne
skutki psychologiczne i emocjonalne, jest ogromnym stresorem oraz wpływa na
atmosferę całej rodziny. Sytuacja tego rodzaju ma miejsce nie tylko w czasie trwania
rozłąki, ale także po jej zakończeniu, kiedy powracająca matka lub ojciec musi
ponownie „wkomponować się” w rytm życia rodzinnego, a także pozostali
członkowie stają przed faktem ponownego przyzwyczajenia się do nowej sytuacji.
Oznacza to, że im dłuższa rozłąka, tym trudniej powtórnie przystosować się do
obecności matki/ojca i przeorganizować funkcjonowanie środowiska rodzinnego. 25
Długi okres nieobecności (powyżej jednego roku) wymaga zaakceptowania zmian,
które są nieuniknione i polegają na przejęciu odpowiedzialności oraz ról, które
dotychczas były poza udziałem oddalonego przestrzennie rodzica. Po powrocie
pojawia się konieczność i potrzeba podjęcia czynnego udziału w życiu rodziny oraz
odzyskania poczucia kontroli nad własnymi dziećmi oraz ogólnie – codziennością
życia rodzinnego. Nie jest to łatwe zadanie i jak wskazują wyniki badań,
niejednokrotnie towarzyszą mu konflikty pomiędzy małżonkami oraz poczucie
bezradności, zagubienia i braku przynależności do rodziny odczuwane ze strony
ojca lub matki, którzy powrócili z migracji zarobkowej. 26 Można wyróżnić pewne typy
charakterystycznych dla nich postaw:
- groźnego satrapy – który pragnąc zapanować nad dziećmi i przejąć „władzę”
w rodzinie rozlicza członków rodziny z przewinień, często używając
przemocy fizycznej, werbalnej bądź emocjonalnej;
- zrezygnowanego kibica – który nie włącza się w życie rodzinne, nie zwraca
uwagi z obawy przed naruszeniem dobrej atmosfery lub wygody własnej;
- Świętego Mikołaja – który obsypuje dzieci prezentami, ignoruje ich wybryki,
pozwala na wszystko bez ponoszenia odpowiedzialności, chcąc zyskać
przychylność i sympatię dzieci lub uwolnić się od wyrzutów sumienia.27
Analizując znaczenie migracji zarobkowych dla funkcjonowania rodziny, nie
można ograniczyć się jedynie do podkreślenia negatywnych konsekwencji, ale także
należy zaznaczać pozytywne jej aspekty. Korzyści ekonomiczne i zysk materialny
może w znaczny sposób zmniejszyć poziom napięcia stresu w życiu rodzinnym,
ponieważ daje szansę przywrócenia odpowiedniego standardu życia, wyjścia
z biedy, znaczącej poprawy warunków bytowych rodziny lub też uchronić ją przed
marginalizacją społeczną. Wśród pozytywnych wpływów migracji zarobkowej warto
wyróżnić także te, które dotyczą relacji wewnątrzrodzinnych, zwłaszcza w wymiarze
25
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osobistym. Zdarza się, iż rozłąka z osobą migranta jest korzystna dla
funkcjonowania rodziny, a dzieje się tak wówczas, gdy okoliczności powodują
odseparowanie go od pozostałych członków rodziny, co jednocześnie eliminuje
niepożądane wpływy, np.: wrogie nastawienie lub niechęć do pozostałych członków
rodziny, brak związku emocjonalnego oraz zainteresowania życiem żony/męża
i dziećmi, a także wywoływanie konfliktów ze współmałżonkiem/partnerem itp.
W takich sytuacjach korzyści znacznie przewyższają koszty rozłąki migracyjnej,
zwłaszcza jeśli osoba migrująca stosowała przemoc (werbalną, fizyczną,
emocjonalną) lub inne nadużycia (była uzależniona od alkoholu, narkotyków,
hazardu itp.) względem pozostałych domowników.
W prawidłowo funkcjonującym systemie rodzinnym poszczególni członkowie
stanowią dla siebie wzajemne wsparcie emocjonalne, pomoc i opiekę, tworząc
godne i uzupełniające się środowisko wychowawcze, które dba o właściwe relacje
zewnętrzne.28 Stając w obliczu zmiany, nieprzewidzianych okoliczności lub też
konieczności nowej organizacji codziennego życia, rodzina jest przygotowana na
nadchodzące wyzwania, a także koszty psychologiczne, społeczne i emocjonalne,
jakie się z tym wiążą. Ułatwieniem może się okazać rozbudowana sieć kontaktów
społecznych, wsparcie dalszych członków rodziny i ich wzajemna bliskość
oraz pomoc społeczności lokalnej.29 Pewnym rozwiązaniem służącym dbałości
o kondycję polskich rodzin, w tym środowisk migrantów zarobkowych, mogą być też
podejmowane systematycznie badania, których wyniki, w postaci analiz naukowych,
będą służyć konstruowaniu oddziaływań pomocowych o charakterze
profilaktycznym lub naprawczym.
Podsumowanie
Celem niniejszego artykułu stało się przedstawienie i opis rodzajów migracji, ze
szczególnym uwzględnieniem mobilności zarobkowych oraz zaprezentowanie
skutków rozłąki przestrzennej rodziny w kontekście społeczno-kulturowym
i pedagogicznym. Odwoływanie się do analiz wyników badań dotyczących nowego
typu rodzin, jakim są środowiska transnarodowe oraz czynników stymulujących
i zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu im, wydaje się dość ważnym
zabiegiem służącym zwróceniu się ku problematyce rodzinnej, zwłaszcza
w kontekście ochrony jej tradycyjnej struktury oraz pełnionych przez nią funkcji.
Ponadto podejmowanie tematyki rodzinnej, zwłaszcza w kontekście przemian
związanych z przeobrażeniami społecznymi sprzyja uwypukleniu faktu, iż rodzina
jest współcześnie w procesie – nie jest stałą, jasno określoną i niezmienną grupą,
ale przeciwnie, wciąż ewoluuje i transformuje, przechodząc od tradycyjnej formy ku
nowym, dostosowanym do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Obecnie
można zaobserwować daleko idące zmiany w obrazie jej funkcjonowania. 30 Dotyczą
W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych. Białystok 2006, s. 34-46
W rodzinach, w których kontakt nawet z dalszymi członkami grupy jest stały, rzeczywisty i bezpośredni
dużo łatwiej o system wsparcia i pomoc niż w małych rodzinach o wysokim stopniu anonimowości
i słabo rozbudowanej sieci kontaktów. Różnice można tu także zauważyć, jeśli chodzi o małe
społeczności lokalne (chętniej wspierające przynależnych członków), a mieszkańców dużych miast,
gdzie kontakty społeczne są często znacznie utrudnione i bardziej anonimowe.
30
O procesach i zmianach zachodzących w polskich rodzinach w aspekcie społeczno-kulturowym
i ekonomicznym traktuje praca S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej – szkice familologiczne. Toruń
2005; J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na przełomie wieków: przeobrażenia, zagrożenia, patologie.
Gdańsk 2001. Warto także zwrócić uwagę na problemy pojawiające się w aspekcie różnic pomiędzy
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one zarówno aspektów społecznych, relacji z otoczeniem, stosunków
międzyludzkich, jak i wymiaru obyczajowego, etycznego, czyli zasad i norm jakimi
kieruje się dziś współczesna rodzina, która jest bardziej anonimowa, laicka, mniej
dzietna i najczęściej jednopokoleniowa, co zawęża krąg więzi rodzinnych i wpływy
innych niż rodzicielskie, postaw wychowawczych (np. dziadków, wujostwa,
kuzynów). Funkcjonowanie rodziny współczesnej odbywa się głównie w oparciu
o świeckie wartości, nie, jak w przeszłości o wartości głęboko religijne.
Anonimowość, tak charakterystyczna dla nowoczesnych społeczeństw i kultury
konsumpcyjnej, nie sprzyja budowaniu więzi międzyludzkich czy systemu wsparcia
społecznego, poza wąskim kręgiem rodzinnym. Wszystko to razem powoduje,
iż w dzisiejszych czasach rodzina jest dużo bardziej narażona na negatywne skutki
postępu cywilizacyjnego, przy jednoczesnym braku zewnętrznych mechanizmów
ochronnych.31 Ponadto w dobie ciągłych przemian cywilizacyjnych uczestniczy
i podlega różnorodnym oddziaływaniom, które z jednej strony stanowią pozytywne
bodźce dla funkcjonowania i rozwoju, z drugiej zaś warunkują zagrożenia i zmuszają
do funkcjonowania w niesprzyjających okolicznościach. Jednym z aspektów, który
znacząco wpływa na specyfikę funkcjonowania rodziny, jest migracja zarobkowa
matki lub ojca, a w skrajnych przypadkach obydwojga z nich. Otwarcie granic państw
zachodnich dla ludności z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej po 1 maja
2004 roku zaowocowało zwiększonym przepływem na Zachód mieszkańców Europy
środkowej i wschodniej, w tym również Polski. Możliwości podjęcia pracy w innych,
niż kraj pochodzenia, regionach, zaowocowały zwiększoną liczbą migracji. Okazało
się, iż tego rodzaju mobilność może stanowić wspaniałą szanse rozwojową, sprzyjać
otwartości rodziny i społeczeństwa, wspomagać transmisje wartości kulturowych
i pogłębiać umiejętności społeczne. Należy jednak mieć świadomość, iż niesie ona
ze sobą określone koszty, które mogą przewyższać potencjalne korzyści. Wśród
negatywnych konsekwencji wyjazdów zarobkowych najczęściej wymienia się koszty
psychologiczne i emocjonalne, jakie ponoszą dzieci, tj.: poczucie straty i tęsknota za
rodzicem, poczucie zaniedbania czy odrzucenia, utrata bezpieczeństwa
i stabilności, brak bliskości i osłabienie więzi. Analiza tych czynników i podjęcie
odpowiednich działań profilaktycznych, diagnostycznych i naprawczych stanowi
kluczowy element pracy i działań pomocowych, dzięki którym w przyszłości będzie
można nie tylko lepiej zrozumieć specyfikę funkcjonowania rodzin transnarodowych,
ale przede wszystkim uchronić je przed niewydolnością czy marginalizacją.
Streszczenie
Konsekwencją otwartych granic Unii Europejskiej jest migracja ludzi i kapitału
społecznego. Migracje zagraniczne są elementem rozwoju demograficznego,
społecznego i ekonomicznego, ale generują także określone, często trudne do
przewidzenia problemy. Z powodu braku możliwości osiągnięcia względnej
stabilizacji materialnej, a czasami w pogoni za wyższym standardem życia, Polacy
opuszczają domy rodzinne pozostawiając w nich swoich bliskich, w tym także dzieci.
Rozłąka migracyjna staje się więc koniecznością służącą zabezpieczeniu kilku
ważnych funkcji dla właściwej egzystencji rodziny. Z drugiej strony rozłąka

środowiskiem miejskim a wiejskim. Zob.: A. Józefowicz, Rola społeczna matki w rodzinie wiejskiej
w Drugiej Rzeczypospolitej. Białystok 2011
31
Zob.: Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie. Poznań 2002, s. 32-41
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przestrzenna dziecka z rodzicem czy z rodzicami może stać się przyczyną
problemów opiekuńczo-wychowawczych, prowadzących do zaburzeń w społecznym
funkcjonowaniu dzieci; może też stać się przyczynkiem do dezorganizacji rodziny,
jako całości. Pojawienie się negatywnych konsekwencji determinowane jest licznymi
czynnikami, których poznanie staję się możliwe dzięki podejmowanym diagnozom
prowadzonym wśród rodzin transnarodowych. Wyniki badań stanowią istotne źródło
wiedzy służącej wzbogacaniu nauki, a także mają nieocenione znaczenie
dla praktyki pedagogicznej, która kreuje działania pomocowe ukierunkowane na
potrzeby różnych typów rodzin.
Summary
Migration of people and social capital are the consequences of open borders
of the European Union. International migrations are part of demographic, social and
economic development, but also generate defined, often difficult to predict problems.
In the absence of opportunities to achieve a relative material stability, and sometimes
in pursuit of a higher standard of living, the Poles leave family houses, leaving their
loved ones, including children. Separation migration is therefore a necessity aiming
at securing several important functions of proper existence of the family. On the other
hand, the spatial separation of the child from the parent or parents may cause care
and educational problems leading to disorders in children's social functioning; it can
also be a contribution to the disorganization of the family as a whole. The emergence
of negative consequences is determined by numerous factors. Defining them
becomes possible thanks to the efforts undertaken by diagnoses conducted among
transnational families. The test results are an important source of knowledge
enriching contemporary science and have invaluable importance for the pedagogical
practice, which provides assistance targeted at the needs of different types
of families.
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Dariusz HYBŚ
Prefekt Straży Miejskich i Gminnych Województwa Wielkopolskiego
INFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O STANIE I RODZAJACH
ZAGROŻEŃ EDUKACJĄ DLA BEZPIECZEŃSTWA
Dobro ludu najwyższym prawem!1
Cyceron

Wstęp
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Brak
tak ważnej potrzeby może spowodować lęk, obawę, niepokój, a nawet przyczynić
się do przeszkód w samorealizacji. W literaturze przedmiotu można znaleźć
różnorodne definicje bezpieczeństwa. Wskaźników, które mogą znacząco wpływać
na odczuwanie zagrożeń przez mieszkańców jest bardzo wiele. Należałoby listę
rozpocząć przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa. Niestety jesteśmy
narodem, który ma skłonności do naruszania obowiązujących norm i omijania
wszelkich przepisów. Kolejnym ważnym elementem jest skuteczność wszelkich
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. W tym przypadku
opinie również są podzielone ze względu na różnorodność okoliczności chociażby
takiej, jak miejsce zamieszkania. Do tych kryteriów dochodzi środowisko, miejsce
pracy i otoczenie. Wpływ na poczucie bezpieczeństwa w dużej mierze ma również
przekaz kreowany przez poszczególne media. Jednakże wszystkie te elementy
składają się w całość, którego katalog kończy bezpieczeństwo narodowe.
Bezpieczeństwo narodowe
Wielu autorów, w tym Kopczewski, uważają, że podstawowym elementem
systemu bezpieczeństwa narodowego jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Określa je,
jako stan uzyskiwany w efekcie spełniania przez państwo funkcji wewnętrznej,
przeprowadzanej w zakresach strategicznej polityki bezpieczeństwa narodowego,
który odzwierciedla się w dwóch aspektach jedno i wielopłaszczyznowym.
Do pierwszego zalicza porządek konstytucyjny, bezpieczeństwo publiczne
i powszechne. Natomiast do drugiego zaszeregowuje porządek konstytucyjny, życie
i zdrowie ludzkie, majątek narodowy chroniony przed bezprawnymi działaniami,
a ponadto skutki klęsk żywiołowych i katastrof technicznych. Autor spostrzega
również, iż system bezpieczeństwa wewnętrznego określonego państwa
uzależniony jest od całego szeregu uwarunkowań. Zalicza do nich: tradycję, ustrój
polityczny, strukturę terytorialną i system rządów. Kształt systemu bezpieczeństwa
zależy także od właściwości i intensyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa
wewnętrznego.2 Wyjątkowo szablonową definicją bezpieczeństwa jest określenie
stanu bez zagrożeń. Kwiasowski i Durmała utrzymuje, iż w zasadzie stanu bez
jakiegoś zagrożenia, jako idealnego, po prostu nie ma. Przed wyszczególnieniem
konkretnych zagrożeń zastanawiają się nad wartościowaniem przez człowieka
negatywnych zjawisk. Pomimo, iż nie da się oddzielić wyodrębnionych zagrożeń,
1
2

Mądrości Świata – Człowiek. Łódź 2010, s. 115
M. Kopczewski, J. Farysej, S. Niedzwiecki, Ratownictwo i ochrona na obszarach śródlądowych
Edukacja, Prewencja i Strategia. Poznań 2014, s. 7
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artykułują rozczłonkowanie pozamilitarnych i militarnych. Zwracają również uwagę
na to, iż uwzględniając czynniki indywidualne i subiektywne oceny, wszystkich
zagrożeń nie da się przedstawić. Zagrożenia pozamilitarne obejmują takie
struktury, jak: polityczne, ekonomiczne, informatyczne, ekologiczne, zdrowotne,
komunikacyjne, społeczne, demograficzne oraz porządku i bezpieczeństwa
publicznego. W tej ostatniej grupie wymienia m.in.: chuligaństwo, przestępczość,
niebezpieczne ulice, agresję, wzrost patologii społecznej. Wraz z początkiem XXI
wieku ukształtowały się zagrożenia i wyzwania, które spowodowały nowe formy
bezpieczeństwa narodowego. Ogromną rolę zmieniających się przesłanek
bezpieczeństwa stanowi niezaprzeczalnie urbanizacja, rozumiana jako system
przemian społeczno-ekonomicznych, przestrzennych i kulturowych. Kierunek ten
pociąga za sobą szereg zmian w sposobie życia, kultury i wartości. Aby wypowiadać
się o szansach edukacji, wychowaniu i socjalizacji, trzeba przede wszystkim być
świadomym o istniejących niebezpieczeństwach. 3
Dupuis udziela wskazówki, iż błędem jest wyczekiwać na kogokolwiek, kto
weźmie na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo innej osoby. Utrzymuje, że
można uczestniczyć w różnorodnych kursach, można posiadać rozmaite gadżety
wykorzystywane do samoobrony, można zapoznać się z przeróżnymi poradnikami
zapobiegania przestępstwom, ale dopóki samemu nie zaabsorbuje się w dogłębnym
przeświadczeniu, że osobiście odpowiada się za własne bezpieczeństwo, dopóty
brak będzie widocznych postępów rozpoznawania groźnych sytuacji i podjęcia
odpowiedniej reakcji. Autorka sugeruje, iż dana osoba nie będzie miała poczucia
bezpieczeństwa, bo była uczestnikiem kursu samoobrony, bo ma przy sobie
nowinkę techniczną, bo przeczytała książkę. Poczucie bezpieczeństwa będzie
skuteczne wtedy, gdy wiemy, jak działać. Dobra czujność w danym środowisku
to zminimalizowanie stania się ofiarą przestępstwa.4
Szczególną uwagę na formę działania zwracają Kalina i Kałużny. Zaznaczają,
że działanie, a nie zachowanie w określonej sytuacji może przyczynić się do
uniknięcia konsekwencji zjawisk zagrożenia. Pomimo, iż słowa te często są
stosowane zamiennie, to w żadnym przypadku nie mogą w sytuacji kryzysowej
występować jako synonimy. Wysuwają na pierwszy plan, że są to dwa odmienne
stanowiska. Działanie rozważane jest na gruncie prakseologii. Czynność ta
identyfikowana jest jako celowe, świadome i dowolne zachowanie się danej osoby.
Natomiast zachowania rozpatrywane są przede wszystkim na filarze
psychologicznym. Odruchowe albo mimowolne zachowanie nigdy nie może być
utożsamiane z działaniem, nawet jeśli zbliża ono podmiot działania do stanu
zadowalającego lub pożądanego. W sytuacji zachowania mimowolnego
i odruchowego występuje następcza świadomość wykonanego ruchu. W przypadku,
gdy dana osoba działa, to w danej chwili doskonale orientuje się, jak się zachowuje,
jakie wykonuje ruchy, a nawet, co myśli. Autorzy są przekonani, że oprócz nauki
udzielania pomocy innym ludziom, najwięcej należy poświecić zagrożeniom agresji

Z. Kwiasowski, T. Durmała, Pozamilitarne zagrożenia u progu XXI wieku w: Bezpieczeństwo Człowieka
i Zbiorowości Społecznych, pod red. W.J. Maliszewskiego. Bydgoszcz 2005, s. 25-34
4
L. Dupuis, Bezpieczeństwo osobiste …kradzież, napad, włamanie, oszuści, parking, bankomat,
dokumenty, torba, telefon, klucze, opiekunka do dzieci… Poradnik nie tylko dla kobiet. Warszawa 2006,
s. 12-13
3
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fizycznej. Motywują to tym, iż każda osoba może w każdym momencie, w każdym
miejscu i różnych okolicznościach być uwikłanym w taką sytuację. 5
Mazur rozszerza zjawisko bezradności ludzkiej w zmieniającej się
rzeczywistości ekonomicznej, społecznej i politycznej. Definiując pojęcie
bezpieczeństwa przedstawia je jako prawdopodobieństwo utraty jakiejś cennej dla
danego podmiotu wartości. Wymienia w tym miejscu: posiadanie oraz brak pracy,
możliwość zmniejszenia się poziomu konsumpcji, uzyskiwanie kwalifikacji i pozycji
społeczno-zawodowej, bytowanie na określonym poziomie. Uważa, że osiąganie
wymienionych celów życiowych przez społeczeństwo tylko w nielicznej grupie
przebiega samodzielnie. Większość osób chce polegać na innych, na instytucjach
powołanych do wspierania. Autorka wyszczególnia dwa rodzaje niebezpieczeństw.
W sferze ekonomicznej zagrożenie bytu, a na płaszczyźnie psychologii zagrożenie
ego. Byt, w tym przypadku, określa jako życie i zdrowie człowieka oraz jakość tego
życia, natomiast ego, jako potrzebę podmiotowości zaspokajaną w różnych
sytuacjach społecznych i okolicznościach. 6
Kontekst przemian, poczucie braku bezpieczeństwa, a także potrzebę pomocy
w spektaklu transformacji ustrojowej opisuje Wilk. Oprócz braku bezpieczeństwa
wymienia takie zjawiska, jak: niedostosowanie, utrata tożsamości, odizolowanie
i anomia. Powyższe znacznie wpływa na rozkład moralny systemu zaspokojenia
podstawowych potrzeb człowieka. Mimo tych trudności, dana jednostka musi
prawidłowo egzystować. Jednakże, aby to wegetowanie istniało i posiadało duże
znaczenie dla jednostek, które je oczekują i pożądają, konieczne jest, aby każdy
podmiot rozumiał znaczenie słów: znać i wiedzieć. Pierwszy wyraz oznacza
orientację o danym zjawisku. Drugie hasło natomiast związane jest z techniką
wyrażania i działania.7
Przy podziale na niebezpieczeństwa w pełni uświadomione i nie w pełni
uświadomione, definicja zagrożeń staje się skomplikowana. W pierwszym
przypadku w pojęciu uwypuklają się zagrożenia uzmysłowione przez określoną
jednostkę działania. W tej kwestii okolicznościami zagrożenia są sytuacje trudne.
Zarysowują się one w wydarzeniach, gdzie pojawia się obawa o utratę wartości
bardzo cenionych, typu: życie i zdrowie, obiekt miłości, dochody czy kariera.
W drugim zagadnieniu pozostaje jednak spora grupa niebezpieczeństw
nieuświadomionych. W tym przedmiocie wydarzyć się mogą wszelkie zdarzenia
w najmniej oczekiwanym momencie. Analiza tak przedstawionej sytuacji zagrożenia
nie wskazuje wprost o bezpośrednich przyczynach zewnętrznych bądź
wewnętrznych. Jednakże przy dokładniejszym wnioskowaniu można dopatrzyć się
pochodnej jedynie od stanu wewnętrznego, czyli: psychoemocjonalnego,
psychosomatycznego czy intelektualnego. Zdarzają się również bardzo często
sytuacje odwrotne. Podmiot znajdujący się w rzeczywistości zewnętrznej wyraża
niepokój wobec destrukcyjnego działania wobec jego osoby przez czynniki
zewnętrzne, na przykład agresji czy przemocy.8

R.M. Kalina, R.J. Kałużny, Działanie człowieka w sytuacjach zagrożeń. Płock 2002, s. 9
J. Mazur, Profilaktyka i prewencja Między zagrożeniem a bezpieczeństwem Wybrane zagadnienia.
Katowice 2012, s. 14-15
7
T. Wilk, Demoralizacja nieletnich a wychowanie w: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne
pod red. A. Nowak. Kraków 2000, s. 60
8
R.M. Kalina, R.J. Kałużny, Działanie człowieka w sytuacjach zagrożeń. Płock 2002, s. 13-14
5
6
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Z powyższego zatem wynika, iż poczucie bezpieczeństwa jest trudne do
zdefiniowania. Odczuwanie istotnego zagrożenia własnego bezpieczeństwa jest
sytuacją w kategorii wydarzeń traumatycznych i chaosu psychicznego. Współczesny
byt nie daje nam bowiem żadnej gwarancji życia bez przeszkód i problemów. Z tej
przyczyny bezpieczeństwo pojmowane jest w dwóch możliwościach. W pierwszej
w ujęciu negatywnym, czyli w stanie bez zagrożeń. W drugiej, jako pozytywnej, czyli
w stanie nienaruszalności dóbr. Subiektywnie natomiast bezpieczeństwo odbierane
jest jako psychologiczne poczucie bycia niezagrożonym.9
Bezpieczeństwo społeczne
Niewątpliwie ważną przesłanką poczucia bezpieczeństwa jest to, iż obecne
społeczeństwo jest zbiorowością heterogeniczną. Kształt bezpiecznych przestrzeni
zależy od wielu elementów, m.in. społecznej kontroli. Konformizm członków
społeczności lokalnych wobec przyjętych norm i wartości cechuje się wysokim
stopniem przeciwdziałania popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Społeczna kontrola
kładzie nacisk na prewencję, a w prewencji najważniejszym jest przestrzeganie
wszelkich zasad, regulaminów i przepisów. Z tego wynika, iż społeczność
międzysąsiedzka ma potężny wpływ na ograniczanie przestępczości. 10
Bezpieczeństwo grup społecznych jest niebywale kluczową wartością
w określonym społeczeństwie lokalnym. Jest to swoistego rodzaju zaspokojenie
poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa i ładu publicznego dodatnio
oddziałuje na profilowanie zachowań poszczególnych członków grup społecznych,
a zarazem na wizerunek danej społeczności lokalnej. Osiągnięty na poziomie
lokalnym duży poziom bezpieczeństwa przenosi się na dynamikę rozwoju
krajowego, ale przede wszystkim lokalnego. Bezpieczeństwo lokalne to ochrona
żywotnych oraz ważnych interesów lokalnej wspólnoty społecznej oraz lokalnych
instytucji bezpieczeństwa przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Jest
to również zapewnienie warunków dla realizacji tych interesów. Lokalny wymiar
bezpieczeństwa obejmuje swoim obszarem działania jedynie teren danej gminy czy
powiatu. W takim przypadku bezpieczeństwo pojmowane jest na poziomie skali
mikro. W przeciwieństwie do bezpieczeństwa w skali makro, które dotyczy zasięgu
państwa, mikro dotyczy obrębu gminy i przede wszystkim bezpieczeństwa
konkretnych grup danej społeczności lokalnej. 11
Wydaje się konieczne, aby w tym punkcie omówić rolę samorządu
terytorialnego. Wraz ze zmianami ustroju, dokonano bowiem pod koniec lat
osiemdziesiątych przejścia od systemu zarządzania państwem do systemu
zdecentralizowanego. Wykonano wówczas nowy podział systemu bezpieczeństwa
publicznego na podsystem rządowy i podsystem samorządowy. O przemianach tych
pisze Grzelczak-Miłoś. Zasadniczym punktem ewolucji w tym zakresie było
uchwalenie ustawy o samorządzie terytorialnym. 12 W wymienionym akcie prawnym
J. Mazur, Profilaktyka i prewencja Między zagrożeniem a bezpieczeństwem Wybrane zagadnienia.
Katowice 2012, s. 16
10
P. Sworowski, Bezpieczeństwo w mieście w: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w koncepcji secured
by design pod red. E. Steczek-Czerniawskiej, I. Dziubka. Kalisz 2008, s. 107-108
11
K. Nowakowski, A. Wyrzykowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych na przykładzie gminy
Przodkowo (w:) Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem Infrastruktura krytyczna w procesie
zarządzania w sytuacjach kryzysowych pod red. A. Gałeckiego, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczaka. Poznań
2014, s. 309
12
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. nr 16 poz. 95)
9
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zawarto wszystkie problemy powiązane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb
wspólnoty, m.in. spraw w zakresie porządku publicznego. W uchwalonej nieco
później ustawie o policji,13 zawarto rozdział o ówczesnej policji municypalnej.
W rezultacie poszczególne gminy stały się jednostkami samorządu terytorialnego,
które posiadały swoje służby porządkowe. Jednakże znacząca rola samorządu
gminnego w zagadnieniach bezpieczeństwa w następnych latach przyczyniła się do
kolejnych zmian przepisów. W roku 1997 została uchwalona ustawa o strażach
gminnych.14 W 2001 roku w ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 15
w art. 7 wyszczególniono zadania własne gminy. Zestawione enumeratywnie
zadania służące zaspokajaniu potrzeb lokalnych wspólnot gminnych, odnoszą się
w szczególności do spraw związanych z bezpieczeństwem. Jedno z wymienionych
zadań własnych gminy obejmuje konkretnie sprawy dotyczące porządku
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 16
Powyższe nowelizacje przyczyniły się do zmiany charakteru realizowanych
czynności przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Formacja ta nie wykonywała
jedynie zadań typowo administracyjno-porządkowych, ale obligatoryjnie zaczęła
realizować zadania zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W oparciu o nową ustawę, strażnicy miejscy zaczęli wykonywać ustawowe zadania
w formie służebnej wobec społeczności lokalnej. Czynności te nie ograniczyły
się jedynie do ochrony porządku publicznego, ale również do strzeżenia
bezpieczeństwa obywateli.17
Współczesne społeczeństwa odczuwają ciągłą potrzebę identyfikacji zagrożeń.
Podyktowane jest to tym, iż zmiany ogólnokulturowe, będące następstwem
globalizacji, prowadzą do zwiększającego się braku orientacji i niepokoju. Występują
nowe formy ryzyka, które dotyczą zagrożeń mniej kontrolowanych lub
niepoddających się monitorowaniu. W obecnych czasach mieszkańcy wyróżniają się
posiadaniem zwiększonej świadomości ryzyka i zasadniczo niższą tolerancją. Mając
na uwadze zgeneralizowany, rozmazany charakter współczesnych lęków,
wykraczający parokrotnie poza możliwości interpretacyjne społeczeństwa, politycy
przy sprytnych socjotechnicznych zabiegach i wsparciu medialnym mogą dowolnie
zdefiniować źródła zagrożeń, ażeby zareagować na nie w sposób odpowiadający
społecznym oczekiwaniom. Koegzystująca relacja świata mediów i polityki powinna
być jednym z fundamentalnych wyzwań wszystkich instytucji i organizacji, których
zasadniczym celem działania jest dbanie o poczucie bezpieczeństwa. Wobec tego
odnosi się to również do straży miejskich. Szafrańska wystawia na pierwszy plan
dwa priorytetowe i współzależne ze sobą obszary potencjalnej aktywności jednostek
straży gminnych (miejskich) w tym zakresie. Jako pierwszy wymienia działania
edukacyjne i informacyjne pośród społeczeństwa, które dotyczą potencjalnych
zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie z ich następstwami. Drugą płaszczyzną jest
13

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990 r. nr 30 poz. 179)
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 779)
15
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 117 poz.
679)
16
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz.
379.)
17
I. Grzelczak-Miłoś, Straże miejskie i gminne województwa wielkopolskiego oraz ich zadania statutowe
(w:) Straż miejska w kreowaniu kaliskiej przestrzeni przyjaznego bezpieczeństwa pod red.
D. Rondalskiej. Kalisz 2014, s. 26-28
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współpraca z mediami i walka ze stereotypami. Ustawa o strażach gminnych 18
zawiera zakres wykonywanych zadań. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt
8 tejże ustawy, jednostki te: „informują społeczności lokalne o stanie i rodzajach
zagrożeń, a także inicjują i uczestniczą w działaniach mających na celu
zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym
i współdziałają w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi
i organizacjami społecznymi”. Na kanwie powyższych rozważań, dotyczących m.in.
wpływu mediów na poziom społecznych obaw przed przestępczością, pożądanym
byłoby wziąć pod uwagę dalekosiężną interpretację przekazywania mieszkańcom
informacji o bezpośrednich zagrożeniach w sytuacjach podejmowanych zachowań
przeciw określonym kategoriom przestępstw, w sytuacjach kryzysowych i innych
zjawisk patologii społecznych. Próbując wyjaśnić zachowanie się danej osoby, w tym
również poczucia jej bezpieczeństwa i ewentualnego zagrożenia, oczywistym jest,
iż niepewność działania zależy w głównej mierze od percepcji ryzyka w najbliższym
otoczeniu.19
W płaszczyźnie bezpieczeństwa Kopczewski i Pawelec definiując kryzys
wymieniają następujące właściwości: zdezorientowanie, presja czasu,
przypuszczalność podstawowego zagrożenia. Ponadto uważają, iż sytuacja bez
wyjścia jest rezultatem samego niebezpieczeństwa, jak i okoliczności, w jakich
występuje.20
Przedstawione powyżej uwarunkowania jednoznacznie wskazują, iż byt
dzisiejszej społeczności lokalnej przemija poprzez różnorodne zagrożenia.
W związku z powyższym należy traktować je jako specyficzne sytuacje, w trakcie
których może nastąpić złamanie zasad zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, ale
także mogą pojawić się materialne szkody w danym środowisku. W takich
okolicznościach danego zagrożenia dochodzi z reguły do nagromadzenia
się sytuacji trudnych. Następstwem są skomplikowane psychologicznie
i psychopatologicznie postawy ludzkie. Stanowiska te w konsekwencji wywołują
przykre implikacje. Wszelkie zagrożenia są, bowiem sytuacjami stresorodnymi, które
przyczyniają się do różnych i niebezpiecznych obciążeń psychofizycznych
i to w przypadku jednostek, jak i większych zbiorowości ludzkich. Psychologiczne
następstwa zagrożeń, wywołane ekstremistycznymi warunkami, zależą od całego
szeregu subiektywnych i obiektywnych czynników, m.in.: stopnia i rodzaju
zagrożenia, czasokresu jego trwania, wymuszonych przez zagrożenie zmian
w funkcjonowaniu oraz jego rozmiarów. Tego typu sytuacje stresowe prowadzą
do pobudzania mechanizmów obronnych, wywołując przy tym rozmaite zaburzenia.
Powyższe zaburzenia inaczej przejawiają się w określonych społecznościach
i w inny sposób w przypadkach indywidualnych. Cechami grup są chwiejne
zachowania, histeria, beznadziejność, podatność na pogłoski, podwyższenie

18

Dz. U. z 1997 r. nr 123, poz. 779
M. Szafrańska, Rola straży gminnych (miejskich) w ograniczaniu strachu przed przestępczością wśród
obywateli (w:) Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce pod
red. J. Czapskiej, M. Szafrańskiej. Toruń 2011, s. 211
20
M. Kopczewski, L. Pawelec, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (w:) Paradygmaty badań nad
bezpieczeństwem. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce pod red. M. Kopczewskiego, I. GrzelczakMiłoś, M. Walachowskiej. Poznań 2013, s. 307
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reaktywności i przyczyn patologii społecznych. Indywidualnie jednostka przeżywa
stany zaniepokojenia, bojowości, zniechęcenia oraz stany napięcia w lęku. 21
Hybś nakreśla, że żadna postać poczucia bezpieczeństwa nie przyczynia się
do całkowitego usunięcia lęku. Lęk łączy się bezustannie z całym życiem. Pomimo,
iż stale nie jesteśmy świadomi zjawiska lęku, to praktycznie w każdym momencie
stan ten może pojawić się niespodziewanie w naszej świadomości. Każda jednostka
w sposób spersonalizowany jest przestraszona. Oznacza to, iż istnieje lęk
konkretnego podmiotu, który zarazem przeżywa na własnej osobie i który ma ścisły
związek ze skłonnościami i danym środowiskiem. Lęk to przede wszystkim trwały
sygnał i ostrzeżenie o wszelkich zagrożeniach.22
Bezpieczeństwo, to nie tylko zbiorowe i indywidualne zachowania grup
społecznych. Duży wpływ na to, aby sytuacje zagrożeń nie powstawały ma we
władaniu zagadnienie dotyczące organizacji życia społecznego i jego możliwości.
Dlatego mając powyższe na uwadze, jednostki samorządu terytorialnego powinny
budować inwestycje na poczet bezpieczeństwa. Dobrymi rozwiązaniami będą
wszelkie realizacje w zakresie monitoringu miejsc zagrożonych lub też
nowoczesnych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych. Powinnością organów
jednostek samorządu terytorialnego, w sprawach dotyczących ewentualnych
zagrożeń, jest jednocześnie organizowanie dobrego przepływu konkretnych faktów
do środków masowego przekazu. Dana wiadomość powinna zawierać rzetelną
informację na temat stanu bezpieczeństwa. Oprócz opisów podstawowych danych,
przebiegu i okoliczności, obejmować również powinna uwarunkowania, przyczyny
zaistnienia oraz sugestie i wnioski w zakresie bezpiecznych zachowań. 23
Rzetelna i konsekwentna polityka informacyjna straży miejskich, może
w znacznej mierze zniwelować pejoratywny rezultat wpływu sensacyjnych relacji
medialnych. Oprócz powyższego, działania tego typu mogą wyrównać populistyczne
zachowania polityków, którzy dążą do instrumentalizacji obaw powiązanych
z przestępczością. Szafrańska utrzymuje, iż fakultatywnie do osiągnięcia
analogicznych efektów przyczynić się może działalność edukacyjna prowadzona
i realizowana przez poszczególnych funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich).24
Tego rodzaju zajęcia są realizowane przez poszczególne jednostki straży
gminnych (miejskich) na terenie całego kraju. Wszelkiego rodzaju spotkania,
prelekcje i zebrania przeprowadzają strażnicy wydziałów, referatów bądź zajmujący
stanowiska do spraw promocji i profilaktyki. W małych jednostkach jest
to utrudnione, gdyż w strażach 2, 3-osobowych czynność ta jest raczej pomijana.
Jednakże w większych jednostkach, w szczególności w większych miastach,
poszczególne straże posiadają w swoich strukturach funkcjonariuszy z odpowiednim
pedagogicznym wykształceniem. Wówczas strażnicy na bieżąco wykonują
czynności w ramach swoich obowiązków w większości na poziomie profilaktyki
I.T. Dziubek, Wieloaspektowość zagrożeń bezpieczeństwa publicznego w rejonie zurbanizowanym
(w:) Bezpieczeństwo publiczne w rejonie zorganizowanym pod red. I. Dziubka. Kalisz 2010, s. 14-15
D. Hybś, Psychologiczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa w kontekście zadań samorządowej
formacji – Straży Gminnej (Miejskiej) w: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem Infrastruktura
krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych pod red. A. Gałeckiego, A. Kurkiewicz,
S. Mikołajczaka. Poznań 2014, s. 357
23
I.T. Dziubek, Wieloaspektowość…, op. cit., s. 14
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M. Szafrańska, Rola straży gminnych (miejskich) w ograniczaniu strachu przed przestępczością wśród
obywateli w: Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce pod
red. J. Czapskiej, M. Szafrańskiej. Toruń 2011, s. 211-212
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pierwszego stopnia. Na tym obszarze działalność edukacyjna skierowana jest
do największej populacji dzieci, młodzieży oraz do osób dorosłych. Odbiorcami
tych spotkań są przede wszystkim osoby z grup tzw. niskiego ryzyka. Jest to
najliczniejsza grupa, z którą prelegenci pracują. Na poszczególnych zebraniach
omawiają głównie kwestie z zakresu przeciwdziałania patologiom, ale również
dyskutują na tematy związane z prawidłowym zachowaniem się lub odpowiednią
reakcją w sytuacjach zagrożenia. Literatura przedmiotu wymienia pięć strategii
stosowanych w ramach takich przedsięwzięć.
Szymańska wyróżnia pięć podstawowych strategii działań: strategie
informacyjne, edukacyjne, alternatyw, interwencyjne oraz zmniejszania szkód.
Celem każdej z procedur jest dostarczenie adekwatnych i bieżących wiadomości,
pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych, zaspokojenie
niebagatelnych potrzeb, pomaganie uczestnikom w identyfikowaniu indywidualnych
spraw oraz wyszukiwanie właściwych rozwiązań. 25
Szafrańska, oprócz zajęć edukacyjnych, wymienia: spotkania szkoleniowe dla
mieszkańców wspólnot, przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych
o zagadnieniach związanych z wszelkimi zagrożeniami i sposobami postępowania
w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych oraz uzyskiwanie odpowiedniej pomocy.
Autorka zwraca uwagę również na to, iż do straży wpływa wiele spraw, które
wykraczają poza jej kompetencje ustawowe. Powyższe może przyczynić się do
wywołania niepotrzebnego niepokoju u osób zgłaszających w przypadku
niemożliwości zrealizowania zgłoszenia. W związku z powyższym, niezbędnym jest
zatem wprowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej, uwzględniającej
uprzednie zagadnienie, tym bardziej, że jego przejawy są szczególnie nierzadko
eksploatowane w mediach. Wskazuje to, iż koniecznym jest wypracowanie przez
straże gminne (miejskie) efektywnych zasad współpracy z przedstawicielami
środków masowego przekazu. Przeświadczenie obywateli o skuteczności
i sprawnym funkcjonowaniu służb odpowiedzialnych za porządek publiczny
i bezpieczeństwo, w doniosłym stopniu dokonuje przekładu na poczucie
bezpieczeństwa.26
Poczucie bezpieczeństwa oraz ładu i porządku publicznego to elementy, które
pozytywnie odzwierciedlają zachowania społeczne. Jest to również niewątpliwie
ważny aspekt wizerunku danej społeczności lokalnej. Istotną rolę w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego odgrywa środowisko, w którym funkcjonuje
człowiek. Wpływ na to, czy zareagowanie w danej sytuacji będzie łatwe czy trudne
mają wszyscy: rodzina, znajomi, partnerzy, współpracownicy, ale także wszelkiego
rodzaju instytucje i służby. Każdy może mieć pośredni, a nawet bezpośredni wpływ
na rozwiązanie danej sytuacji kryzysowej. Straż Gminna (Miejska) jest jedną z grup
zawodowych, która w ramach codziennych obowiązków ma do czynienia ze
zdarzeniami dotyczącymi szerokiego zakresu bezpieczeństwa z punktu widzenia
potrzeb społeczeństwa. Do zakresu tego można zaliczyć bezpieczeństwo
powszechne, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, oświaty, wychowania,
porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego. Wykonywanie tych zadań
J. Szymańska, Programy profilaktyczne Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa 2000,
s. 39
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M. Szafrańska, Rola straży gminnych (miejskich) w ograniczaniu strachu przed przestępczością wśród
obywateli w: Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce pod
red. J. Czapskiej, M. Szafrańskiej. Toruń 2011, s. 212
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własnych gminy zajmuje ważne miejsce w nieformalnej edukacji. Dzisiejsze
spotkania organizowane przez przedstawicieli różnych podmiotów, typu: zebrania,
pogadanki, wystąpienia, debaty, itp. nigdy nie będą w stanie w tak szybkim
czasookresie dotrzeć do potencjalnie dużej liczby osób, aniżeli za pośrednictwem
mediów. Z uwagi na to, iż nowoczesne wyzwania wymuszają nowe kierunki
rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i reakcji w sytuacjach trudnych,
należy wyjść naprzeciw nowoczesnym technologiom.
Środki masowego przekazu są potężnym narzędziem kreowania rzeczywistości
i kształtowania opinii za pośrednictwem procesu doboru informacji oraz szeregu
odmian procedur podawania ich do publicznej wiadomości. Z uwagi na to, iż
odgrywają kluczową rolę w nadawaniu i propagowaniu stereotypowych wizerunków
straży gminnych, wyłącznie współdziałanie z ich przedstawicielami na partnerskich
zasadach może dostarczyć wymierne korzyści zarówno dla mieszkańców, jak
i samych funkcjonariuszy. Kooperacja instytucji odpowiedzialnej za porządek
publiczny oraz media łączy w nieunikniony sposób specyficzny związek. Media
bowiem potrzebują straży do zapewnienia im szybkich i wiarygodnych źródeł
informacji o realizowanych czynnościach i interwencjach. Niezależnie od tego,
media poprzez kształtowanie społecznie akceptowanych postaw, przekazywanie
informacji o potencjalnych zagrożeniach i instytucjach udzielających wsparcia
i pomocy, a także innych czynnościach profilaktycznych, stają się niezwykle
merytorycznym partnerem w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców danego regionu. Wszystkie służby
i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo lokalne, powinny być integralną
częścią lokalnych społeczności. Funkcjonariusze, zarówno straży miejskich, jak
i policji, zobowiązani są odpowiadać na potrzeby mieszkańców i aktywnie włączać
się we wspólne inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia. Ponadto są zobowiązani
do utworzenia skoordynowanego systemu, w którym realizacja poszczególnych
zadań jest wykonywana w sposób zorganizowany, na zasadach współpracy
wszystkich podmiotów. Taki rodzaj kolaboracji przyczynia się w znacznej mierze do
maksymalizacji prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów. 27
W realizację powyższego przedsięwzięcia wpisuje się amerykańska idea z lat
60. i 70. ubiegłego wieku – community policing. Definiując to pojęcie należy
zaznaczyć, iż jest to filozofia promująca strategie organizacyjne, która wspiera
cykliczne wykorzystywanie partnerstwa oraz techniki rozstrzygania zagadnień
w celach prewencyjnego zajmowania się czołowymi przyczynami spraw związanych
z bezpieczeństwem publicznym. Działania tego typu mają podążać do lepszej
identyfikacji prawdziwych problemów występujących na terenie danej gminy.
Ponadto wszelkie czynności mają dokładniej neutralizować źródła ich
występowania. Wzajemne zaufanie uzyskuje się przez długotrwałą i regularną
współpracę. W wolnym tłumaczeniu community policing to koncepcja, która opiera
się na integracji funkcjonariuszy policji ze środowiskiem lokalnym. Realizując
rozwiązania community policing, straże miejskie mogą również włączać się
w sprawy społeczne. Powyższy projekt doskonale wpisuje się w ideę społeczeństwa
obywatelskiego i właśnie z tego powodu powinien być jego integralną
częścią. Spośród wyróżnianych cech konstytutywnych community policing, należy
wyszczególnić konsultacje i rozwiązywanie problemów. Pierwsza dotyczy
27
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cyklicznych badań dotyczących potrzeb mieszkańców danej społeczności lokalnej
w zakresie zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa oraz jakie są oczekiwania
od służb mundurowych. Druga odnosi się do zwalczania źródeł prowadzących do
nieprzestrzegania zasad, reguł, norm i przepisów prawnych. Są to zadania
realizowane przede wszystkim przez policję i straż gminną (miejską). W ujęciu
prakseologicznym współpraca musi przebiegać pomiędzy wszystkimi służbami
mundurowymi oraz z instytucjami pożytku publicznego. Sprzężone działania
rozpoczynają się od akcji edukacyjnych, a kończą się na podejmowaniu interwencji
razem z urzędnikiem w miejscu występowania danego problemu. Koncepcja
community policing jednoznacznie wyraża potrzebę kontaktu funkcjonariuszy
ze społecznością lokalną. Wszelkie rozstrzygnięcia występujących problemów
należy podejmować po wyartykułowaniu przez mieszkańców swoich potrzeb. Przy
powstaniu tak emocjonalnej więzi między obywatelem a funkcjonariuszami możliwe
jest podejmowanie adekwatnych działań w stosunku do zaistniałych zdarzeń i innych
zagadnień. Jednym z najbardziej istotnych zadań realizowanych przez straże
miejskie związanych z community policing jest oczywiście zapewnienie informacji
mieszkańcom o zaistniałych lub mogących wystąpić zagrożeniach w ich
środowiskach lokalnych. Straże realizują te czynności pośrednio za pomocą radia,
telewizji, prasy, portali społecznościowych oraz bezpośrednio na spotkaniach
ze społecznością lokalną, np. radami osiedli. W przypadku bezpośredniej formy
należy zauważyć, iż metoda ta kształtuje partnerskie relacje i poczucie
współodpowiedzialności za daną zbiorowość. Mechanizm opiera się przede
wszystkim na wymianie informacji i staje się podstawowym warunkiem budowania
kolektywnej działalności pomiędzy mieszkańcami a strażnikami miejskimi. Jest
to jeden z podstawowych elementów filozofii community policing, a mianowicie
community partnership. Sprowadza się to do tworzenia swoistej „sieci” osób
i instytucji współdziałających na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności
lokalnych. Wiąże się to również z przydziałem rejonów służbowych poszczególnym
rejonowym po to, by przyczyniło się to do przywiązania mieszkańców danej dzielnicy
do swojego mundurowego gospodarza, który zna problemy istniejące na swoim
terenie od kilku lat.28
Służby samorządowe w systemie bezpieczeństwa lokalnego
Wyjaśniając pośrednie metody, należy zwrócić uwagę na to, iż służby
samorządowe podejmują wszelkiego rodzaju działania na terenie gminy. Jednym
z wymienionych wyżej skutecznych narzędzi jest dotarcie do społeczeństwa za
pomocą portali internetowych. Wychodząc z inicjatywą prewencyjno-profilaktyczną,
realizując tego typu przedsięwzięcia, straż miejska oprócz tekstu informacyjnego
może zamieścić fragment zapisu z monitoringu miejskiego, który wzmacnia odbiór
społeczny. Samo oglądanie telewizji lub przeglądanie stron internetowych ma wady
i zalety, ale obserwując przeróżne programy i informacje nie tylko miło spędzamy
czas wolny, bowiem także w sposób prosty i szybki zdobywamy ważne wiadomości.
Środki masowego przekazu pełnią dodatkowo funkcję edukacyjną, mogą
uwrażliwiać, rozwijać umysł i emocje, a jednocześnie kształtować odczucia
estetyczne. Niebagatelną rolą jest to, iż w krótkim czasie odbiorcami umieszczonego
28
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tekstu staje się bardzo duża liczba mieszkańców. Internet ma to do siebie, że
z faktami danego wydarzenia możemy zapoznać się w dowolnej chwili, możemy
tekst przeczytać kilkakrotnie, a w dobie dzisiejszej ery nowinek technologicznych,
można notatkę przesłać do dalszej grupy osób. Na przykładzie kaliskiej jednostki
straży miejskiej mogę przytoczyć kilka przykładów zamieszczonych relacji
z przebiegu zaistniałych zdarzeń w ostatnim okresie.
Komunikat pt. „Jednak nie telefon”, to zdarzenie informujące właścicieli
pojazdów o tym, iż dla sprawcy kradzieży wystarczy każda, nawet krótka chwila
pozostawienia niezabezpieczonego pojazdu. Dzięki szybkiej reakcji służb
mundurowych mężczyzna został ujęty. Artykuł kończy się apelem do kierujących po
to, aby w przyszłości odpowiednio zabezpieczali swoje mienie. Na drugi dzień
ten sam kierowca już drzwi pojazdu zamknął po jego opuszczeniu i mam nadzieję,
że z tej porady skorzystali inni użytkownicy pojazdów. 29 Notatka „11-latek z dopalaczami”, to następny przykład szybkiej reakcji straży miejskiej i policji w przypadku
narażenia zdrowia i życia małoletniego. Chłopiec znalazł się w rękach służb
praktycznie przed zażyciem niebezpiecznej substancji. O tym, jak niebezpieczne jest
zażywanie substancji psychoaktywnych w tak młodym wieku wiedzą praktycznie
wszyscy. Pod koniec artykułu znajduje się przypomnienie dla mieszkańców, gdzie
i do kogo oraz w jakich okolicznościach informować dyspozycyjne służby. 30
Nowinka zatytułowana „Taniec z promilami”, to forma ciekawostki, z której
społeczność lokalna ma wyciągnąć stosowne wnioski. Pomimo, iż tancerz nie wybrał
parkietu tylko przejście dla pieszych do zaprezentowania swoich umiejętności to
interwencja służb odpowiedzialnych za wzrost poczucia bezpieczeństwa była w pełni
uzasadniona. Po raz kolejny operator monitoringu wykazał swoją czujność. 31
Ostrzeżenie pt. „Miejsce publiczne nie zawsze bezpieczne”, to niezwykle ważna
wiadomość dla spacerujących ludzi. Poczucie zagrożenia może nastąpić w każdym
momencie, w każdym miejscu. Nawet będąc we własnym mieszkaniu słysząc lub
czytając informacje o włamaniach do mieszkań zawsze będziemy odczuwać
w świadomości lęk i strach. Tym bardziej przebywając w miejscu publicznym musimy
się liczyć z ewentualnym niebezpieczeństwem. Artykuł ma być formą przestrogi dla
potencjalnego sprawcy, a mieszkańcy widząc fragment przebiegu zdarzenia mają
się nauczyć, jak stosownie reagować, aby pomóc innemu mieszkańcowi
w przypadku realnego zagrożenia.32
Zawiadomienie o treści „Pod napięciem”, to kolejny wyjątkowo ważny
komunikat. Z treści wówczas aktualnego zdarzenia wynikało, że funkcjonariusze
straży miejskiej otrzymali niepokojącą wiadomość dotyczącą wystającego z ziemi
przewodu wysokiego napięcia. Nie wiadomo, jak długo końcówka kabla wystawała
z urwaną izolacją, nie wiadomo ile osób przeszło obok tego miejsca i w ogóle nie
zareagowało. Jakie skutki mogły być w przypadku zabawy przez dzieci wystającym
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przewodem nie muszę opisywać? W notatce prasowej zamieszczono również ilość
podobnych interwencji zrealizowanych w niespełna pół roku.33
Wiadomość pt. „Nocny rycerz”, to następny przykład działań podejmowanych
wspólnie przez patrol prewencyjny straży miejskiej i policji. Dla młodego mężczyzny
spacerującego w godzinach nocnych z szablą po ulicach miasta, to jedynie
rozrywka. Swoje pojedynki stacza z martwymi przedmiotami. Wygrywa potyczkę
z pojemnikiem na odpady, jest górą w pojedynku z butelką ustawioną na chodniku.
Kto mógł być następnym przeciwnikiem szermierza – nie wiemy, ponieważ w porę
zareagowały służby miejskie Przykładów różnorodnych interwencji jest bardzo dużo.
Z informacji tych korzystają różne portale społecznościowe. Zarówno na poziomie
regionalnym, jak i ogólnopolskim. Współpraca na tym poziomie w zakresie
umieszczania aktualności z relacji przeprowadzanych interwencji nie może przybrać
jedynie sensacyjnych spotów. Raport musi być rzetelnie przygotowany i spełniać
rolę nieformalnej edukacji społeczeństwa. Czytając, bowiem z zaciekawieniem
oprócz tego, iż dowiadujemy się o potencjalnych zagrożeniach, to mamy
świadomość, że służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa
reagują w stosownych przypadkach. Oglądając natomiast dodatkowo film
z monitoringu wiemy, że w tym miejscu pomimo braku fizycznie patrolu
prewencyjnego mamy świadomość, że ktoś to miejsce obserwuje i w odpowiednim
czasie skieruje niezwłocznie patrol funkcjonariuszy w miejsce ewentualnego
zagrożenia. Jednakże niejednokrotnie każdy mieszkaniec może znaleźć się
w sytuacji krytycznej, w okolicznościach, gdzie przyjazd patrolu i szybka reakcja
służb będzie utrudniona. Wówczas taki obywatel jest zdany tylko na siebie, dlatego
edukacja do bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Każdy obywatel, niezależnie od
wieku, powinien stosownie zareagować w sytuacji zagrożenia. To może w niektórych
przypadkach wydawać się błahą sprawą, jak na przykład wyrzucenie niedopałka
z balkonu. Media muszą odpowiednio wykreować właściwe zachowania, a nie
doszukiwać się naruszonych praw. „Między prawem do prywatności a prawem do
bezpieczeństwa publicznego istnieje cieniutka granica” oświadczyła pani redaktor
zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednym
z wywiadów. Należy mieć świadomość, jakie mogłyby powstać kolejne następstwa
w wyniku wyrzucenia żarzącego się niedopałka, np. na włosy przechodnia, wózka
dziecięcego lub na zwierzę.34
Powyższe działania wpisują się całkowicie w politykę w zakresie prewencji
kryminalnej. Profilaktyka kryminalna stanowi nieograniczającą się do instytucji
powołanych do zwalczania przestępczości, indywidualną dziedzinę sterowania
społecznego o wielopoziomowej istocie. Płaszczyzna ta realizowana jest w procesie
rozstrzygania ogólnikowych i wyspecjalizowanych zadań rozwoju społecznego.
Profilaktyka przestępczości, to nie tylko dostrzeganie, neutralizowanie i likwidowanie
przestępczości, to również osłabianie wpływu przyczyn i skutków nieposzanowania
prawa. Opisane procedury postępowania mają postać działań predeliktualnych
i postdeliktualnych. W pierwszym przypadku profilaktyka ma charakter uprzedzający
ante delictum, czyli podejmowanych przed zaistnieniem danego zdarzenia.
W drugiej sytuacji przyjmuje postać profilaktyki objawowej post delictum, czyli
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działań podjętych po zaistniałym czynie zabronionym. Przestępczość to
najgroźniejsza odmiana zjawiska patologii społecznej, dlatego bez zwalczania tego
zjawiska nie można zobrazować rozwoju i postępu jakiegokolwiek społeczeństwa.
Społeczności preferują brak przestępstwa i powstałych w wyniku jego zaistnienia
szkód nad ukaraniem sprawcy. W związku z powyższym, wszelkie działania
podejmowane przez samorząd powinny zmierzać w kierunku zapobiegania
czynnikom kryminogennym. Ponadto wydatki na tym poziomie są najniższe,
a sposób radzenia sobie ze złem społecznym jest najbardziej etyczny, racjonalny
i humanitarny. Należy również wskazać, że pierwotne uspołecznianie jest łatwiejsze
od wtórnego. W pierwszym przypadku psychika potencjalnego sprawcy nie jest
obciążona złymi nawykami, wyrobionymi postawami ukształtowanymi w kierunku
zachowań antyspołecznych. Natomiast powtórne uspołecznianie, nawet gdy dana
jednostka chociaż raz uprzednio dokonała przestępstwa, to swoim postępowaniem
dała dowód społeczeństwu, że z jej strony można w każdym momencie spodziewać
się ewentualnego zagrożenia. W związku z powyższym resocjalizacja nie powinna
kończyć się jedynie wykonaniem kary. Działania profilaktyczne powinny być
prowadzone po odbyciu kary pozbawienia wolności. Niestety politycy widzą
cudowny środek w zaostrzeniu represji karnej. Media nagłaśniają szczególnie
okrutne zbrodnie. Polityka karania skłania się jedynie do izolacji przestępców.
Przedsięwzięcia tego rodzaju nie przyczynią się do rozwiązania problemu
przestępczości, ponieważ najbardziej wydajnym czynnikiem inhibitoryjnym wobec
zachowań kryminalnych nie jest karanie, lecz prospołeczne kształtowanie postaw.35
Konopczyński uważa, że wiedza resocjalizacyjna tę kwestię już dawno
rozstrzygnęła. Karanie sprawców popełnianych czynów zabronionych nie przynosi
żadnych korzyści społecznych. Izolowanie w więzieniu osób, które kierowały
pojazdem w stanie nietrzeźwym, nie zapłaciły funduszu alimentacyjnego, posiadały
przy sobie niewielką ilość narkotyku bądź w miejscu niedozwolonym spożywały
napoje alkoholowe, wywołuje falę repulsji społecznej poprzez zaspokajanie chęci
odwetu i zemsty.36
Podsumowanie
W podsumowaniu powyższego artykułu chciałbym podjąć się charakterystyki
poznania społecznego. Sposób myślenia danej osoby, która może się znaleźć
w sytuacji zagrożenia, opiera się na sposobie wyboru, zapamiętywania
i wykorzystywania informacji społecznych. Taki tryb uwagi przyczynia się do
formułowania sądów i podejmowania adekwatnej decyzji. Kiedy spotykamy na
swojej drodze zupełnie obcą osobę, to nie zastanawiamy się długo, do jakiej
kategorii ją przypisać. Działamy wówczas automatycznie z odniesieniem się do
wcześniejszych doświadczeń. Mówiąc inaczej, znajdując się w sytuacji krytycznej
posługujemy się schematami. Każdy schemat zawiera podstawową wiedzę
i wyobrażenia, które nam pomagają odpowiednio zinterpretować nową sytuację.
W przypadku identyfikacji potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń,
schematy będą odnosić się dodatkowo do stereotypów. Stereotypy w przypadku
G. Kowalski, Związki polityki społecznej z prewencją kryminalną w: Patologie Praktyczne aspekty
zapobiegania i zwalczania patologii społecznych pod red. J. Bubiło, T. Guza, D. Krukowskiej-Bubiło.
Lublin 2012, s. 64-72
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spotkania się z innymi ludźmi ułatwiają nam szybko i automatycznie ich rozpoznanie.
Schematy są bardzo użyteczne w życiu, ponieważ ułatwiają organizowanie świata,
nadają sens i wypełniają luki posiadanej przez nas wiedzy. Kiedy na wieczornym
spacerze spotkamy mężczyznę, który zażąda wydania portfela, to schemat takiego
spotkania podpowiada, że człowiek ten nie potrzebuje obejrzeć twoich fotografii
znajdujących się w portfelu, tylko chce ci ukraść pieniądze. Dzięki takim schematom
można uniknąć poważnego w skutkach zdarzenia. Otaczający nas świat jest pełen
wieloznacznych informacji, które dana jednostka może w różny sposób
interpretować. Wobec tego znajdując się w sytuacji kryzysowej, schemat, który
przychodzi w pierwszej kolejności na myśl, zależy od dostępności, czyli łatwości
odszukania we własnym umyśle określonych skrótów myślowych i pojęć. Czy
wydany sąd o świecie społecznym zawsze jest prawdziwy? Istnieją dowody, że dany
schemat wzbudzamy pod wpływem zdarzeń poprzedzających. Zatem czytanie
i oglądanie aktualności przygotowywanych przez służby miejskie mogą być
czynnikiem wywołującym daną interpretację zdarzenia. Dlatego istotnym jest
umieszczanie rzetelnie przygotowanych informacji. Czasami można usłyszeć jakieś
wiadomości o danej osobie czy sytuacji, która okazuje się nieprawdą. Ponadto
jesteśmy nie tylko biernymi odbiorcami informacji, ale często sami wywieramy wpływ
na potwierdzenie schematu. Urzeczywistnia się to w przypadku sposobu traktowania
innych osób. Tego typu działania powodują, że dana osoba zachowuje się zgodnie
z pierwotnymi oczekiwaniami. Niekiedy postępowania tego typu mogą mieć
poważne konsekwencje, gdyż przyczyniamy się do ich urzeczywistnienia. Wobec
powyższego, znajdując się w sytuacji zagrożenia, jakich schematów powinno się
używać? W takich sytuacjach powinno używać się tzw. skrótów myślowych.
Polegają one m.in. na wydawaniu sądu na podstawie czegoś, co łatwo przychodzi
na myśl albo na podstawie tzw. klasyfikowania czegoś na fundamencie
podobieństw. Edukować do bezpieczeństwa należy zatem robić powoli, ostrożnie,
rozsądnie i rozważnie. W niektórych sytuacjach powinno się przynajmniej chwilę
zastanowić przed podjęciem określonego działania, jednakże myślenie
automatyczne odgrywa w tym przypadku rolę dominującą. Na co dzień posługujemy
się głównie myśleniem automatycznym, choć wydaje nam się, że decyzje
podejmujemy świadomie. Dlatego też jednym ze sposobów zmiany rozumowania
określonej sytuacji i podjęcia kontrolowanej decyzji jest bezpośrednie i pośrednie
wskazanie społeczności lokalnej pewnych podstawowych procedur reakcji
w przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia. 37
Podlegająca ciągłej ewolucji rzeczywistość przyczynia się do powstawania
nowych niebezpieczeństw. Przeobrażenia te dotykają nie tylko całego narodu, ale
również społeczeństwa zamieszkałe na poszczególnych regionach kraju. Na skutek
powyższego, nieformalna edukacja prowadzona przez służby mundurowe niezwykle
mocno prezentuje prowincjonalną przestrzeń poczucia bezpieczeństwa.
Streszczenie
Poczucie bezpieczeństwa oraz ładu i porządku publicznego to elementy, które
pozytywnie odzwierciedlają zachowania społeczne. Jest to również niewątpliwie
ważny aspekt wizerunku danej społeczności lokalnej. W ustawie o samorządzie
gminnym wyszczególnione zostały zdania własne gminy. Zdania te praktycznie
37
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w większości dotyczą jakiejś dziedziny bezpieczeństwa. Jednakże w artykule
siódmym, w punkcie 14 znajdują się m.in. sprawy porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
Istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego odgrywa środowisko,
w którym funkcjonuje człowiek. Wpływ na to, czy zareagowanie w danej sytuacji
będzie łatwe czy trudne mają wszyscy: rodzina, znajomi, partnerzy,
współpracownicy, ale także wszelkiego rodzaju instytucje i służby. Każdy może mieć
pośredni, a nawet bezpośredni wpływ na rozwiązanie danej sytuacji kryzysowej.
Samorząd realizujący powyższe postanowienia posiada różnorodne uprawnienia
organizacyjne. Posiada kompetencje, w ramach których może tworzyć straże
gminne (miejskie). Jednostki te w ramach swoich ustawowych zadań informują
społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjują i uczestniczą
w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałają w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Powyższe działania
przyczyniają się do wzrostu poziomów poczucia bezpieczeństwa. Straż Gminna
(Miejska) jest jedną z grup zawodowych, która w ramach codziennych obowiązków
ma do czynienia ze zdarzeniami dotyczącymi szerokiego zakresu bezpieczeństwa
z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa. Do zakresu tego można zaliczyć
bezpieczeństwo powszechne, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, oświaty,
wychowania, porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego. Wykonywanie
tych zadań własnych gminy zajmuje ważne miejsce w nieformalnej edukacji.
Dzisiejsze spotkania organizowane przez przedstawicieli różnych podmiotów, typu:
zebrania, pogadanki, wystąpienia, debaty, itp. nigdy nie będą w stanie w tak szybkim
czasookresie dotrzeć do potencjalnie dużej liczby osób, aniżeli za pośrednictwem
mediów. Z uwagi na to, iż nowoczesne wyzwania wymuszają nowe kierunki
rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i reakcji w sytuacjach trudnych,
należy wyjść naprzeciw nowoczesnym technologiom. Służby samorządowe
podejmują więc wszelkiego rodzaju działania na terenie gminy. Jednym
ze skutecznych narzędzi jest dotarcie do społeczeństwa za pomocą portali
internetowych. Wychodząc z inicjatywą prewencyjno-profilaktyczną realizując tego
typu przedsięwzięcia, straż miejska oprócz tekstu informacyjnego może zamieścić
fragment zapisu z monitoringu miejskiego. Treść artykułu przedstawia sposób
informowania mieszkańców za pośrednictwem własnej strony internetowej oraz
współpracy z innymi instytucjami na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa.
Summary
Sense of security and law and order are the elements that positively reflect
social behavior. This is also undoubtedly an important aspect of the image of the
local community. The Law on Local Government are detailed opinion own
municipality. These statements relate practically in most any field of security.
However, in the seventh article, at a point 14 there are concerned the matters
of public order and safety of citizens and fire and flood. An important role in the field
of security and public order plays environment in which it operates man. Impact on
the react in a given situation will be easy or difficult for all: family, friends, partners,
colleagues, but also all kinds of institutions and services. Anyone can have
an indirect or even direct impact on the solution of the crisis. Local government
implements these provisions are a variety of organizational powers. It has the

356
________________________________________________________________________________

capacity in which the guards can create municipal (city). These units within their
statutory tasks inform the local community status and types of threats, as well as
initiate and participate in efforts to prevent the perpetration of offenses and criminal
phenomena and cooperate in this field with state agencies, local governments and
social organizations. These activities contribute to increased levels of security.
Municipal Police (Municipal) is one of the professional groups which, in the daily
routine has to do with events covering a wide range of safety from the point of view
of the needs of society. The scope of this may include general safety, environmental
protection, waste management, education, education, public order and national
security. Performing these tasks of the municipality occupies an important place in
informal education. Today's meeting organized by representatives of various entities
such as: meetings, talks, speech, debate, etc. will never be able to in such a short
time and period to reach a potentially large number of people rather than through the
media. Due to the fact that the modern challenges necessitate new directions
of solutions to ensure the safety and response in difficult situations should meet
modern technology. Local government service shall, so all kinds of activities in the
municipality. One effective tool is to reach the public through web portals. Coming
out of the initiative of preventive – preventive realizing such a project, in addition to
municipal police can post informative text fragment of the urban monitoring. The
content of the article shows how to inform residents via its own website and
collaboration with other institutions for education for safety.
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Weronika BEDNARCZYK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
ZMIANY W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA – POTRZEBA CZY
KONIECZNOŚĆ W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA?
Wstęp
System ochrony zdrowia w Polsce wymaga wielu zmian, szczególnie w sferze
podstawowej opieki zdrowotnej. Konieczność wprowadzenia ów zmian zauważalna
jest nie tylko wśród pracowników służby zdrowia, ale także, a być może przede
wszystkim – wśród pacjentów. Pomimo faktu, iż Konstytucja Rzeczypospolitej
wskazuje na równość wszystkich obywateli do świadczeń zdrowotnych, zapis ten
okazuje się być mało skonkretyzowany. 1 Status ekonomiczny obywateli bowiem,
klasyfikuje ich w negatywnym kontekście ze względu na dostęp do świadczeń
zdrowotnych w sektorze publicznym oraz prywatnym. Nieprawdą jest, że wszyscy
są równi wobec tego prawa. Stąd, pojawiają się pierwsze przesłanki w kierunku
potrzeby wprowadzenia zmian systemowych. Skoro nadrzędny akt normatywny
w Polsce głosi równość i wolność obywateli w zakresie woli leczenia, system opieki
zdrowotnej winien gwarantować równorzędne prawo do uzyskania świadczeń.
Zdrowie obecnie jest bardzo rozpowszechnionym pojęciem na całym świecie.
Niemalże każde współczesne państwo dąży do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych
swoich obywateli. Zagadnienia związane ze zdrowiem natomiast, stają się
przedmiotem zainteresowań różnorakich dyscyplin naukowych, takich jak:
ekonomia, prawo czy politologia ze względu na swój interdyscyplinarny charakter.
Polityka społeczno-gospodarcza, w tym również zdrowotna, w Polsce nie jest na
wysokim poziomie, porównując Polskę do krajów zachodnich. Taki stan jest jednak
uwarunkowany przeszłością naszego kraju, szczególnie II połowa XX wieku
odcisnęła piętno na polskiej służbie zdrowia. Nie oznacza to, że jesteśmy na
przegranej pozycji. Potrzeba jednak jeszcze wiele zmian i reform, by system ten był
przyjazny polskiemu pacjentowi oraz by gwarantował mu bezpieczeństwo w sferze
zdrowotnej.2
Pojęcie zdrowia
Zdrowie to pojecie, które dotyczy każdego obywatela bez względu na jego
status społeczny, czy też materialny. Aspekt zdrowotny rzutuje na wiele sfer życia
ludzi. Stąd, niekorzystne funkcjonowanie systemu zdrowia wpływa negatywnie na
życie człowieka, a co za tym idzie, na jego bezpieczeństwo. Poniższy wykres
transparentnie ukazuje, jak obywatele polscy oceniają swój stan zdrowia zależnie
od swojego wieku. Najgorzej rysuje się zdrowie w wieku senioralnym, ze względu
na zwiększone ryzyko chorobowe, i pediatrycznym.

1
2

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 maja 1997 r., art. 68
M. Kolwitz, Polski system ochrony zdrowia – perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony
zdrowia innych państw Unii Europejskiej. Szczecin 2010

362
________________________________________________________________________________

Rysunek nr 1: Stan zdrowia respondentów wg wieku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych
w 2013 r. Warszawa 2014, s. 33

Zdrowie dla każdego z nas ma wymiar bezcenny, jest wartością najwyższą.
Stąd utrata zdrowia, nawet w najmniejszym stopniu, powoduje niepokój psychiczny
człowieka – zachwianie poczucia bezpieczeństwa. Człowiek nazywa zdrowie
wówczas, gdy odczuwa zmiany jego dotyczące. Definicji zdrowia zatem może być
wiele, w zależności od sytuacji, w których człowiek odgrywa pewne określone role
społeczne. Istnieje kilka wymiarów zdrowia, o których traktuje literatura przedmiotu:
 fizyczny – sprawność i wydolność fizyczna, ogólna dbałość o ciało i jego
higienę oraz estetykę, sposób odżywiania się i bezpieczeństwo;
 duchowy – wyznawany system wartości, dążenie do określonych celów za
pomocą określonych środków i ich realizację;
 społeczny – więzi i relacje społeczne, role społeczne;
 intelektualny – edukacja w zakresie zdrowia, umiejętność oceny stanu
zdrowia, komunikowanie się, chęć ustawicznego rozwoju i uczenia się,
dbanie o zdrowie;
 emocjonalny – stabilność emocjonalna, zachowania społeczne, związki
uczuciowo-seksualne;
 zawodowy – ochrona zdrowia w miejscu pracy, rozwój wiedzy w danym
kierunku.3
System ochrony zdrowia to w szczególności:
 publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) – szpitale kliniczne, szpitale
diagnostyczne, szpitale miejskie, poradnie specjalistyczne, przychodnie
podstawowej opieki zdrowotnej, gabinety stomatologiczne, gminne ośrodki
zdrowia, laboratoria, ośrodki diagnostyczne, zakłady długoterminowej opieki

3

M.D. Głowacka-Zdanowska, Zdrowie publiczne w Polsce. Warszawa 2013, s. 20
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pielęgniarskiej, ośrodki opieki paliatywnej i hospicja, zakłady sanatoryjne
oraz rehabilitacyjne;4
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ) – prywatne zabiegi
lekarskie, prywatne przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, prywatne
szpitale i poradnie lekarzy specjalistów, prywatne gabinety stomatologiczne,
indywidualna lub grupowa praktyka pielęgniarska bądź położnicza,
prywatne laboratoria i centra diagnostyczne, prywatne zakłady sanatoryjne
oraz rehabilitacyjne.

Historia systemu ochrony zdrowia w Polsce
System opieki zdrowotnej w Polsce oparty jest na zasadzie solidaryzmu
społecznego. Oznacza to, że osoby nieubezpieczone mają także prawo do
uzyskania świadczeń zdrowotnych, a koszty za ich leczenie ponosi płatnik.
Subsydia, jakimi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia pochodzą w głównej mierze
ze składek zdrowotnych wszystkich obywateli kraju. Sytuacje wyjątkowe udzielania
świadczeń medycznych dla osób o szczególnie niskim statusie ekonomicznym są
finansowane z budżetu państwa, co ma swoje dobre i złe strony. Wypełnia to zapis
konstytucyjny o równym dostępie do świadczeń, ale równocześnie uczy pacjentów,
że niezależnie od opłacania składek ubezpieczeniowych, zostają obsłużeni przez
system, co skutkuje zadłużeniem Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystarczające
okazuje się opłacanie tych składek jednej osoby z rodziny, by całej rodzinie
przysługiwało prawo do uzyskiwania świadczeń medycznych. Wysokość składki
zdrowotnej naliczana jest proporcjonalnie do wysokości zarobków, pozostająca
niezależna od płci, wieku czy ryzyka zdrowotnego. Skoro jednak prawo do
świadczeń jest równe wobec wszystkich obywateli, niesprawiedliwym okazuje się
fakt różnic w wysokości opłacanych składek.5
Tabela nr 1: Zmiany w systemie ochrony zdrowia na przestrzeni lat 1919-2009 w Polsce

4
5

Rok reformy
1919

Model zarządzania
Niemiecki model Kas
Chorych wzorowany na
modelu Bismarcka

Po II wojnie
światowej

Model „budżetowy” (model
Siemaszki)

Po 1989

-

Styl
Obowiązek zapewnienia prawa do
świadczeń medycznych wszystkim
obywatelom. Kasy Chorych jako
instytucje państwowe udzielały
bezpłatnej porady lekarskiej oraz
zasiłków pieniężnych w razie choroby
lub połogu.
Środki finansowe pochodziły
ze Skarbu państwa, z puli ogólnych
podatków wydzielane były osobne na
służbę zdrowia.
Proces ten oparty był
na ogólnej zmianie systemowej
przekształcania gospodarki centralnie
planowej na rynkową.

Ustawa z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, art. 2
http://www.mz.gov.pl (pobrano 29.05.2015 r.)
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Rok reformy
1999

Model zarządzania
Model ubezpieczeniowobudżetowy

Styl
Wprowadzono zasadę solidaryzmu
społecznego oraz powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Państwo
nadal partycypowało w finansowaniu
niektórych świadczeń, np.
wysokospecjalistyczne procedury
medyczne, programy profilaktyczne,
kształcenie personelu medycznego,
stacje krwiodawstwa czy badania
naukowe. Pomocne okazało się
nałożenie obowiązku finansowania
systemy ochrony zdrowia ze środków
samorządowych. Utworzono 16
Regionalnych Kas Chorych, nad
którymi nadzór sprawował Urząd
Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych.
2003
Kasy Chorych przekształcono
w Narodowy Fundusz Zdrowia,
składający się z Centrali oraz
Wojewódzkich Oddziałów NFZ.
2004-2009
Za pomocą wydanych Ustaw określono
negatywny i pozytywny koszyk
świadczeń zdrowotnych.
Źródło: http://www.mz.gov.pl (pobrano 29.05.2015 r.)

Rola ministerstwa zdrowia
Ministerstwo zdrowia zajmuje się prowadzeniem odpowiedniej polityki zdrowia
w naszym kraju, a także kontrolą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, jak
i jego finansowaniem. Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli główny płatnik systemu,
zarządza środkami finansowymi, które pochodzą z:
 składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne;
 odsetek za składki nieopłacone w terminie;
 darowizn oraz kredytów i pożyczek;
 dotacji różnego rodzaju;
 dochodów z lokat itd.
Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje się także przyznawaniem refundacji na
leki w wysokości 30%, 50% oraz 100%. NFZ analizuje także koszty eksploatowane
przez system ochrony zdrowia, zajmuje się opracowaniem i realizacją programów
zdrowotnych. Od niedawna prowadzony jest też Centralny Wykaz Ubezpieczonych,
co ułatwia identyfikację pacjenta w kwestii opłacanych przez niego składek (system
EWUŚ). Nie zmienia to jednak faktu, że niezależnie od tego, czy osoba płaci składki
na ubezpieczenie zdrowotne, czy też nie, musi otrzymać świadczenia od
świadczeniodawcy. Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
a także samorządy terytorialne są jednostkami pełniącymi funkcje zarządcze
w kwestiach medycznych. Odpowiadają również za finansowanie, nadzór i kontrolę.
NFZ przeznacza i rozdziela subsydia i ma obowiązek kontraktować je z publicznymi
i niepublicznymi świadczeniodawcami. Ministerstwo Zdrowia sprawuje nadzór nad
NFZ w zakresie świadczeń medycznych. W zakresie finansowania jednak, kontrolę
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nad Narodowym Funduszem Zdrowia sprawuje Ministerstwo Finansów.
Ministerstwo Zdrowia jest ponadto odpowiedzialne za:
 wytyczanie polityki zdrowotnej;
 finansowanie i wdrażanie programów zdrowotnych oraz wybranych
świadczeń wysokospecjalistycznych, a także inwestycji na szeroką skalę;
 badania naukowe oraz doskonalenie personelu medycznego;
 inne funkcje nadzorcze.6
Podział administracyjny państwa pomaga zadbać o potrzeby zdrowotne
obywateli. Stąd, na każdym ze szczebli terytorialnych władze samorządowe
odpowiadają za określanie potrzeb zdrowotnych swoich mieszkańców. Planują
również liczbę prognozowanych wykonywanych świadczeń zdrowotnych, politykę
zdrowotną na danym obszarze, promocję zdrowia. 7 Natomiast to Narodowy Fundusz
Zdrowia zajmuje się negocjowaniem i podpisywaniem ze świadczeniodawcami
umów o udzielanie świadczeń, w tym także ustala ich prawdopodobną wartość, ilość
i strukturę. NFZ odpowiada również za kontrolę wywiązywania się z zawartych
umów. Zadaniem głównego płatnika, jakim jest NFZ, jest również pokrywanie
kosztów opieki zdrowotnej udzielonej polskim obywatelom w innych państwach
członkowskich UE.8 Najbardziej złożone planowanie udzielania świadczeń
zdrowotnych dotyczy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W tym
sektorze bardzo trudnym jest przewidywanie ilości bądź rodzaju udzielnych
świadczeń.9 Robocze plany tworzy się na podstawie zeszłorocznych statystyk
wyjazdowych, co nie zawsze pokrywa się z zapotrzebowaniem na świadczenia
w roku następnym.
Na szczeblu rządowym planowane są działania dotyczące bezpieczeństwa
zdrowotnego. One wówczas generują proces koordynacji międzyregionalnej oraz
nakładu znacznych środków finansowych. Zarządzanie kryzysowe, w szczególności
zaś kwestia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub wypadków transportowych
i komunikacyjnych, zaopatrują wojewodowie. Te działania bowiem wymagają
poważnego przedsięwzięcia logistycznego oraz wykorzystania zasobów szczebla
centralnego, które na wniosek wojewody są zatwierdzane na szczeblu krajowym.
System ochrony zdrowia
Jakość w systemie ochrony zdrowia to synteza wyróżnionych zasobów, których
funkcjonowanie winno odbywać się w ściśle określony i efektywny sposób. W skład
tych zasobów wchodzą: kadry, finanse, medykamenty, infrastruktura. Idyllą byłoby
stworzenia systemu, którego wszystkie te elementy funkcjonowałyby bez zarzutu.
Nie ma takiej placówki medycznej w Polsce, która nie ma kłopotów finansowych, ma
doskonale wykształcony i doświadczony personel, idealne warunki sprzętowe oraz
przestrzenne, a także niezbędne zasoby medyczne. Zarządzanie placówką
medyczną poprzez jakość to przestrzeganie wykreowanych standardów i wymagań
ujętych w ustawach i rozporządzeniach 10:
 wymagania kwalifikacyjne i zatrudnienia pracowników służby zdrowia;
 warunki lokalowe i przestrzenne;
6

www.mz.gov.pl (pobrano 29.05.2015 r.)
Zarys systemu ochrony zdrowia Polska, 2012, s. 44
8
Ibidem, s. 50
9
Ibidem, s. 55
10
www.mz.gov.pl (pobrano 29.05.2015 r.)
7
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 standardy sprzętowe i aparatury medycznej.
Standardy te zazwyczaj określone są przez towarzystwa naukowe lub przez
zespoły ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie medycyny w postaci
wytycznych oraz rekomendacji, nieposiadających natomiast mocy prawnej i statusu
aktu prawego. Muszą być one jednak w pełni zgodne z zasadami Evidence-Based
Medicine (EBM). Niestosowanie się do tych zaleceń skutkuje, w dalekich wnioskach,
zachwianiem poczucia bezpieczeństwa obywateli, którzy czynnie korzystają z usług,
jakie oferuje im system ochrony zdrowia. Poniższy schemat ilustruje zależność
pomiędzy potrzebami społeczeństwa w zakresie zdrowia oraz zaspokojeniem
bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi.11
Rysunek nr 2: Potrzeba społeczeństwa w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego
Zaspokojenie potrzeb
społeczeństwa w kwestiach
zdrowotnych

Profilaktyka

Promocja
zdrowia

Diagnostyka

Leczenie

Rehabilitacja

Skuteczność i
efektywność
usług

Zaspokojenie bezpieczeństwa
zdrowotnego społeczeństwa

Źródło: www.mz.gov.pl (pobrano 29.05.2015 r.)

Jednym z podstawowych praw pacjenta, zarówno w systemie ochrony zdrowia,
jak i w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jest swobodny wybór
świadczeniodawcy. Pacjent ma prawo wybrać spośród zakontraktowanych
świadczeniodawców lekarza, pielęgniarkę i położną w ramach POZ. Swobodny
wybór pacjenta dotyczy również specjalistycznej przychodni ambulatoryjnej, czyli
opieki specjalistycznej oraz przychodni stomatologicznej. Pacjent może dokonać
swobodnego wyboru szpitala, w którym chce się leczyć, za wyjątkiem sytuacji
nagłych zagrożenia życia bądź zdrowia. Niestety leczenie w publicznych poradniach
specjalistycznych jest możliwe dopiero po otrzymaniu skierowania na takie leczenie
od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Swoboda wyboru może być ograniczona
w przypadku niektórych chorób zakaźnych i opieki psychiatrycznej, kiedy to pacjent
zmuszony jest do hospitalizacji z uwagi na zagrożenia, jakie stanowi dla siebie lub
dla otoczenia, co określone jest w odrębnych ustawach (Ustawa o zdrowiu
psychicznym). Gdy osoba objęta świadczeniami jest nieletnia lub niezdolna do
samodzielnego podejmowania decyzji, zgodę na leczenie wyraża osoba sprawująca
pieczę nad jej prawami. Pacjenci, co niesłychanie ważne, mają prawo odmówić
podjęcia zaproponowanego leczenia oraz opuścić dobrowolnie szpital na własne
11

Ibidem
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żądanie. W Polsce nie ma przymusu leczenia, stąd takie prawo daje dużą mobilność
pacjenta w zakresie podejmowania decyzji o swoim stanie zdrowia. Niestety nie
zawsze działa ono na korzyść poszkodowanego.12
Zmiany w sytemie ochrony zdrowia
W roku 2013 na restrukturyzacje i przekształcenia w systemie ochrony zdrowia,
w tym zmiany w podmiotach samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, wydano
230.118, 4 złotych. W roku następnym planowane są zmiany o podobnym nakładzie
finansowym, które to zostaną podsumowane w roku 2015.
Jednym z dobrych sposobów na uleczenie systemu zdrowotnego z problemów
finansowych jest korzystanie z dofinansowań europejskich, które służą rozwojowi
placówki i doskonaleniu organizacji pracy w systemie zdrowia. Subsydia te
przeznaczane są w głównej mierze na podnoszenie kwalifikacji personelu
medycznego, na inwestycje w zakresie infrastruktury, prowadzące do zwiększenia
jakości udzielanych świadczeń medycznych, a co za tym idzie, zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
Pomocne w utrzymaniu stabilności w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia
jest Narodowy Program Zdrowia. Jest on głównym wyznacznikiem kierunków polityki
zdrowotnej w Polsce oraz ma być pomocny w osiągnięciu większej efektywności
realizowanych zadań w zakresie zdrowia społeczności polskiej. Program ten
gwarantuje sukces tylko wówczas, gdy w cały proces zaangażowane będą jednostki
pomocnicze: samorząd lokalny, organizacje pozarządowe, administracja rządowa,
a także pomoc obywateli. Pierwszy Narodowy Program Zdrowia w Polsce powstał w
roku 1990, bezpośrednio po ogłoszeniu strategii „Zdrowie dla wszystkich w roku
2000” anonsowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Polski dokument był
kilkakrotnie uzupełniany i modyfikowany. W odpowiedzi na potrzebę częstych zmian
w tym dokumencie, Ministerstwo Zdrowia stworzyło Strategię rozwoju ochrony
zdrowia w Polsce na lata 2007-2013. Narodowy Program Zdrowia będący częścią
integralną tej strategii zdrowotnej rozpisany jest na lata 2007-2015.
Struktura systemu zdrowotnego w Polsce
Niesłychanie ważna, jak nie najważniejsza w całym systemie zdrowotnym, jest
podstawowa opieka zdrowotna (POZ), która nie spełnia swojej roli w naszym
państwie. POZ to lekarz rodzinny stacjonujący od godziny 08:00 do 18:00 w dni
powszednie. Ponadto, w ramach tej opieki pacjent może udać się do opieki nocnej
i świątecznej, uzupełniającej dyżury lekarza rodzinnego celem zapewnienia 24godzinnej pomocy medycznej pacjentowi. Korzystanie z takiej pomocy nie jest objęte
regionalizacją. W przychodni codziennie pełni również dyżur lekarz, który
zobowiązany jest do udzielania porad medycznych telefonicznie bądź, w razie
potrzeby, pojechać na wizytę lekarską do domu pacjenta. W praktyce jednak,
wygląda to zupełnie inaczej. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie spełniają
swoich funkcji należycie, co niesie za sobą negatywne konsekwencje
od rozpoczęcia do zakończenia procesu diagnostyki oraz leczenia danego pacjenta.
W ramach trwania procesu leczenia pacjent może skorzystać ze świadczeń różnych
grup.

12

Zarys systemu ochrony zdrowia Polska, 2012, s. 73
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Rysunek nr 3: Dostęp do wybranych form świadczeń zdrowotnych sektora POZ
refundowanego przez NFZ w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych
w 2013 r., Warszawa, 2014, s. 73
Tabela nr 2: Podział świadczeń zdrowotnych na sektory, z jakich pochodzą
Grupy świadczeń
nazwa
przykład
Podstawowa opieka zdrowotna
Przychodnie lekarzy rodzinnych
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Poradnie specjalistyczne
Leczenie szpitalne
Szpitale
Świadczenia w ramach programów
Badania mammograficzne dla kobiet 50+
zdrowotnych
Świadczenia wysokospecjalistyczne
Przeszczepy narządów
Leczenie stomatologiczne
Leczenie u lekarzy stomatologów
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
Pielęgniarstwo środowiskowe
Opieka paliatywna i hospicyjna
Opieka nad chorymi w stanie agonalnym
Wyroby medyczne wydawane na zlecenie
Refundacje na lekarstwa
Świadczenia udzielane przez Państwowe
Pomoc medyczna udzielana przez
Ratownictwo Medyczne
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Lecznictwo uzdrowiskowe
Sanatoria
Leczenie za granicą
Dostęp do leczenia poza granicami Polski
Źródło: www.mz.gov.pl (pobrano 29.05.2015 r.)

Problemy w służbie zdrowia warunkiem bezpieczeństwa
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej z roku 2004 nakłada na jednostki
wykonujące zlecenia specjalistyczne obowiązek prowadzenia list oczekujących.
Zasadniczo wydłużony czas oczekiwania na specjalistę oraz kolejki na badania
diagnostyczne to największy problem polskiego systemu zdrowotnego, obok
problemów ekonomicznych. Większość z pacjentów niestety nie doczekuje nawet
tych wizyt z powodu pogorszenia się ich stanu zdrowia lub nawet śmierci. Takie
wydarzenia i poczucie, pomimo zapisu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej –
pacjenci mają mieć równy dostęp do usług medycznych, że człowiek nie może
skorzystać z pomocy medycznej, ogromnie zmniejsza poziom bezpieczeństwa
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danego obywatela. W Polsce jest także bardzo niska refundacja wyrobów
medycznych. Dodatkowo, bardzo trudno dostępne są leki innowacyjne. 13
Na poniższym wykresie klarownie widać, że aż 40% badanych przez Główny
Urząd Statystyczny do lekarza specjalisty czeka od 3 miesięcy do pół roku. Jeśli
chcemy dbać o szybką i efektywną diagnostykę i proces leczenia, tak odległe
terminy są antagonizmem dla tej tezy. Oczekiwanie w sektorze publicznym wymusza
na pacjencie skorzystanie z wizyt w sektorze prywatnym, co osłabia budżet
gospodarstwa domowego. Często zdarza się bowiem, że leczenie trwa latami,
a koszty zwiększają się do tego stopnia, że ludzie biorą kredyty na leczenie. Spirala
zależności finansowych się zapętla i człowiek wpada w potrzask długów.
Rysunek nr 4: Czas oczekiwania na świadczenia medyczne przez pacjenta

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r. Warszawa
2014, s. 169
Rysunek nr 5: Przyczyny korzystania z usług medycznych i stomatologicznych
niefinansowanych przez NFZ w 2013 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r. Warszawa
2014, s. 165
13

S. Golinowska (red.), Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012, s. 180-181
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Przyczyny niekorzystania z wizyt lekarskich lub korzystania z nich w sektorze
prywatnym są bardzo różne, poczynając od odległych terminów, poprzez
przestarzały sprzęt, aż po nieobecność lekarza specjalisty. Poczucie
bezpieczeństwa obywateli zależy w dużej mierze od charakterystyki społecznoekonomicznej gospodarstwa domowego, z jakiego wywodzi się pacjent. Szczególnie
emeryci i renciści częściej deklarują niespełnione potrzeby zdrowotne, choć
z pewnością związane jest to z większym prawdopodobieństwem wystąpienia stanu
chorobowego.14
Stan zdrowia pacjenta wpływa bezpośrednio na różne dziedziny jego życia.
Szczególnie odczuwalne jest poprzez zmiany psychologiczne jednostki, a w tym
procesy patologiczne rodzin i upośledzone relacje z bliskimi. Pacjenci dotkliwie też
odczuwają problemy ekonomiczne, zwłaszcza gdy leczą się w sektorze prywatnym
systemu ochrony zdrowia. Problem może pojawić się również na gruncie społecznosocjalnym. Dzieci wychowujące się w rodzinach, w których jeden z członków choruje
przewlekłe mogą być niedostatecznie dopilnowane, gdyż uwaga zwracana jest na
chorego. Wraz z niezdolnością do pracy z powodu złego stanu zdrowia, ludzie mogą
stać się bezrobotni lub pozostawać na rencie, której wymiar jest bardzo niski,
co skutkuje ubóstwem. Człowiek chory często czuje się wyłączony z życia
społecznego, co więcej może mieć do czynienia ze zjawiskiem wykluczenia
społecznego. Nawet, jeśli chory wróci do stanu sprzed wystąpienia czynnika
negatywnego związanego z chorobą, zmiany w psychice ludzkiej pozostają.
Zakończenie
Podsumowując, bezpieczeństwo zdrowotne człowieka jest zaspokajane w pełni
tylko wtedy, gdy system opieki zdrowia działa sprawnie i efektywnie. Wówczas są
duże szanse na powodzenie procesu leczenia. Jeśli którykolwiek z elementów tego
systemu jest zachwiany, człowiek nie będzie czuł się bezpieczny, drżąc o swoje
zdrowie każdego dnia. Stąd zmiany w systemie zdrowia są konieczne. Na tym etapie
jednak, jedyne proponowane zmiany w tym zakresie dotyczyły ochrony informacji
w ochronie zdrowia oraz modyfikacje w zakresie zawodu lekarza, ratownika
medycznego. Natomiast potrzeba zmian jest w zupełnie innym obszarze. Przede
wszystkim należałoby dokonać zmian w podstawowej opiece zdrowotnej oraz
ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Ludzie czują potrzebę i chcą zmian na
korzyść dla społeczeństwa, nie dla systemu. Ministerstwo Zdrowia bowiem, chce
uzdrowić system ochrony zdrowia, ale w zakresie usprawnień finansowych systemu.
Bardzo dalekie niestety dla sfer rządzących okazują się być problemy tak bliskie
ludziom – udzielanie świadczeń zdrowotnych, ich jakość i dostępność.
Streszczenie
W artykule zawarte są informacje dotyczące systemu ochrony zdrowia, jego
struktury i funkcjonowania. Opisałam również problemy w jego funkcjonowaniu,
które skutkują zachwianiem bezpieczeństwa obywateli (długi czas oczekiwania na
wizytę, a także problem z lekarzami specjalistami). Konkluzją jest konieczność
wprowadzenia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce, by pacjenci czuli się
w pełni bezpiecznie.
14

M. Iga, K. Szczygielski, Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia.
Współpłacenie i prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Warszawa 2011

371
________________________________________________________________________________

Summary
In article, I included information about the system of health care, his structure
and functioning. I described probelms in functioning the system, resulting security’s
patient deterioration (long time waiting for a medical care, problem with the specialist
doctor). In the conclusion it is necessity to make chan ges in teh system of health
care in Poland, when the patients will feel fully secure.
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Zakład Ogólnej Ekonomiki
PROCESY TERMICZNE A CHEMICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA
ŻYWNOŚCI
Wstęp
Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka jest ściśle związane z jakością/
bezpieczeństwem spożywanej przez niego żywności. Zapewnienie odpowiedniej
jakości żywności jest regulowane przez przepisy unijne i krajowe. W punkcie
12 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28
stycznia 2002 r.1 jest napisane: „W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności,
konieczne jest uwzględnienie wszystkich aspektów łańcucha produkcji żywności
począwszy od produkcji podstawowej i produkcji pasz, aż do sprzedaży lub dostawy
żywności do konsumenta, ponieważ każdy element może mieć potencjalny wpływ
na bezpieczeństwo żywności”. Łańcuch produkcji żywności lub inaczej łańcuch
rolno-spożywczy obejmuje „wszystkie etapy produkcji żywności od hodowli po
konsumpcję – przez zapobieganie skażeniu żywności, promowanie higieny
żywności i rozpowszechnianie informacji na temat żywności, zdrowia roślin oraz
zdrowia i dobrostanu zwierząt”.2
Treści przytoczonych publikacji jednoznacznie stwierdzają, że każdy etap
produkcji, na której końcu jest żywność i konsument, wymaga szczegółowej kontroli.
Zagrożenie bezpieczeństwa w produkcji żywności dotyczy więc: wytwarzania pasz,
sposobu produkcji surowców na poziomie gospodarstwa rolnego, transportu
surowców i ich skupu, wstępnego przetwórstwa do półproduktów, procesu
technologicznego w zakładzie produkcyjnym, dystrybucji gotowych produktów do
konsumenta, a nawet ich przetwarzania i przechowywania w gospodarstwach
domowych.
Pomijając zagrożenia mikrobiologiczne, brak zachowania właściwych środków
ostrożności w gospodarstwach rolnych może być przyczyną obecności
w produkowanych surowcach wielu niepożądanych substancji chemicznych,
np. agrochemikaliów, w tym pozostałości pestycydów i fungicydów, leków
weterynaryjnych, mikotoksyn (szkodliwych metabolitów grzybów) oraz różnorodnych
innych zanieczyszczeń środowiska (chemicznych i fizycznych). 3 Podczas procesów
technologicznych do żywności można dodatkowo wprowadzać pozostałości
środków dezynfekujących, metale i inne zanieczyszczenia produkcyjne pochodzące
Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 roku
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U.
L 31 z 1.2.2002)
2
Bezpieczeństwo żywności „Od pola do stołu” – bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego. Luksemburg
2014, s. 1-16
3
K.L. Krzystyniak, M.W. Obiedziński, Przewodnik po bezpiecznej żywności. Warszawa 2012, s. 7-11
1
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ze sprzętu technologicznego i niesprawnych urządzeń 4 oraz powodować wtórne
zakażenia mikrobiologiczne.
Odrębną grupę zanieczyszczeń żywności stanowią substancje powstające na
skutek oddziaływania określoną dawką cieplną lub innymi czynnikami (światło i tlen)
na naturalnie występujące w niej składniki: tłuszcz, białko, cukier i związki
bioaktywne oraz na obecne w niej zanieczyszczenia obce. Niektóre reakcje
chemiczne prowadzące do tworzenia się związków potencjalnie szkodliwych dla
konsumenta zachodzą już w temperaturze pokojowej (np. wolne rodniki tlenowe),
a podwyższona temperatura wielokrotnie przyspiesza te procesy. Aktualnie znanych
jest wiele związków, których tworzenie się w żywności w procesach termicznych jest
niepożądane. Wśród nich są na przykład: wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA), nitro-WWA, nitro-oksy-WWA, heterocykliczne aminy
aromatyczne, nitrozoaminy, akrylamid, furan i pochodne oraz metylglioksal,
utlenione sterole, chloropropanole i inne.
Jedną z metod obrony przed ewentualnymi zagrożeniami, które wraz
z żywnością możemy nieświadomie wprowadzać do naszego organizmu, jest
publikowanie informacji na ich temat oraz wskazywanie jak zapobiegać ich
powstawaniu/tworzeniu w żywności. Dlatego celem tego artykułu jest omówienie
wybranych związków tworzących się w żywności w wyniku obróbki termicznej,
których szkodliwość dla organizmu człowieka została potwierdzona w badaniach
naukowych.
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
WWA jest to grupa wielu substancji chemicznych (kilkuset),5 które posiadają
w swojej cząsteczce od dwóch do siedmiu połączonych ze sobą pierścieni
aromatycznych.6 Są one jednymi z najdłużej znanych i najlepiej poznanych
związków toksycznych.7 Większość z nich jest uważana za prawdopodobnie lub
możliwie kancerogenne,8 mutagenne i teratogenne9. Spośród kilkuset znanych
związków, za najbardziej szkodliwe uważa się 16 (według United States
Environmental Protection Agency – USEA) lub 18 (Agency for Toxic Substance and
Disease Registry – ATSDR).10 Niektóre z ich pochodnych są jeszcze bardziej
toksyczne od substancji wyjściowych, ponieważ w cząsteczkach mają reaktywne
podstawniki metylowe (metylo-WWA), azotowe (nitro-WWA) lub chlorowe (chloro-

4

Ibidem, s. 46-49
A. Kamal, A. Cincinelli, T. Martellini, R.N. Malik, A review of PAH exposure from the combustion of
biomass fuel and their less surveyed effect on the blood parameters and their less surveyed effect on
the blood parameters, “Environmental Science and Pollution Research”. 2015, 22, s. 4076-4098
6
K.H. Kim., S.A. Jahan, E. Kabir, R.J.C. Brown, A review of airborne polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) and their human health effects, “Environment International”. 2013, 60, s. 71-80
7
A. Cocinato, C. Balducci, D. Mastroianni, M. Perilli, Sampling and analytical methods for assessing levels
of organic pollutants in the atmosphere: PAH, phthalates and psychotropic substances: aa short review
“Environmental Science and Pollution Research”. 2012, 19, s. 1915-1926
8
Ibidem
9
K.H. Kim., S.A. Jahan, E. Kabir, R.J.C. Brown, A review of airborne polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) and their human health effects, “Environment International”. 2013, 60, s. 71-80
10
A. Kamal. A. Cincinelli, T. Martellini, R.N. Malik, A review of PAH exposure from the combustion
of biomass fuel and their less surveyed effect on the blood parameters and their less surveyed effect
on the blood parameters, “Environmental Science and Pollution Research”. 2015, 22, s. 4076-4098
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WWA). Nitro-WWA są potencjalnie mutagenne i nie wymagają aktywacji
enzymatycznej w ustroju, aby oddziaływały toksycznie. 11
WWA dzieli się na dwie zasadnicze grupy: niskocząsteczkowe – zbudowane
z maksymalnie czterech pierścieni aromatycznych oraz wielkocząsteczkowe –
posiadające powyżej czterech pierścieni aromatycznych w swojej cząsteczce. 12
Związki niskocząsteczkowe dostają się do atmosfery ze spalania paliw stałych
(węgiel, drzewo) i płynnych oraz benzyny z przemysłu petrochemicznego i są
powszechne w środowisku. Wysokocząsteczkowe WWA są uwalniane z rur
wydechowych samochodów – powstają na skutek wysokotemperaturowego
spalania paliwa. Zanieczyszczają glebę i powietrze i tą drogą mogą dostawać się do
łańcucha żywnościowego.13 Związki najbardziej kancerogenne i mutagenne należą
do grupy związków wysokocząsteczkowych i posiadają od czterech do sześciu
pierścieni benzenowych. Wśród tej grupy wymienia się między innymi benzo[a]piren
(C20H12), który był uważany do 2008 r. jako wskaźnik obecności WWA
w środowisku14 i w żywności.15 Jest on zaliczany do grupy 1 kancerogenów
człowieka.16 Oprócz benzo[a]pirenu jako szkodliwe w żywności wymienia się:
naftalen (C10H8), acenaftylen (C12H8), acenaften (C12H10), fluoren (C13H10), antracen
(C14H10), fenantren (C14H10), fluoranten (C16H10), pyren (C16H10), chryzen (C18H12),
benz[a]antracen (C18H12), benzo[b]fluoranten (C19H11), benzo[k]fluoranten (C20H12),
indeno[1,2,3-cd]pyren (C22H12), benzo[g,h,i]perylen (C22H12), dibenz[a,h]antracen
(C22H14).17
W 2008 r. Panel Naukowy ds. Zanieczyszczeń w Łańcuchu Żywnościowym
(CONTAM) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał
opinię, że benzo[a]piren nie może dłużej pozostać jedynym wskaźnikiem obecności
WWA w żywności. Powinno uwzględniać się bowiem jeszcze trzy inne związki
szkodliwe (łącznie tzw. grupę WWA4): benz[a]antracen, benzo[b]fluoranten
i chryzen.18 Zgodnie z punktem 6 Rozporządzenia, system monitorujący WWA4
„gwarantowałby utrzymanie zawartości WWA w żywności na poziomie
niezagrażającym zdrowiu oraz umożliwiałby kontrolę zawartości WWA w próbkach,

11

A. Cocinato, C. Balducci, D. Mastroianni, M. Perilli, Sampling and analytical methods for assessing
levels of organic pollutants in the atmosphere: PAH, phthalates and psychotropic substances: aa short
review, “Environmental Science and Pollution Research”. 2012, 19, s. 1915-1926
12
K.H. Kim., S.A. Jahan, E. Kabir, R.J.C. Brown, A review of airborne polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) and their human health effects, “Environment International”. 2013, 60, s. 71-80
13
J.H. Park, T.M. Penning, Polyaromatic hydrocarbons (w:) R.H. Stadler, D.R. Lineback (red), Process –
induced food toxicants. Occurrence, formation, migration and health risks. New Jersey 2009, s. 243282
14
A. Kamal. A. Cincinelli, T. Martellini, R.N. Malik, A review of PAH exposure from the combustion of
biomass fuel and their less surveyed effect on the blood parameters and their less surveyed effect on
the blood parameters, “Environmental Science and Pollution Research”. 2015, 22, s. 4076-4098
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Rozporządzenie Komisji (UE) NR 835/2011 z 19 sierpnia 20011 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych
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J.H. Park, T.M. Penning, Polyaromatic hydrocarbons (w:) R. H. Stadler., D. R. Lineback (red), Process
- induced food toxicants. Occurrence, formation, migration and health risks. New Jersey 2009, s. 243282
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Ibidem
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Rozporządzenie Komisji (UE) NR 835/2011 z 19 sierpnia 20011 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych
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w których nie jest wykrywalny benzo[a]piren, a w których obecne są inne
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne”. 19
W żywności WWA powstają podczas suszenia, wędzenia i obróbki termicznej
w wysokiej temperaturze: grillowanie, pieczenie i opiekanie, smażenie (zwłaszcza
w zbyt długo użytkowanym tłuszczu). 20,21 Znajdują się w produktach mięsnych
grillowanych, ale także w kawie, którą się przygotowuje przez prażenie. 22 WWA
mogą powstawać w produktach zbożowych i strączkowych (pszenica, żyto,
soczewica).23 Tworzą się przez kondensację mniejszych cząsteczek organicznych
z jednocześnie zachodzącą pyrolizą lub pyrosyntezą, w wysokiej temperaturze lub/i
w bezpośrednim kontakcie żywności z płomieniem lub dymem. Pyroliza polega
na fragmentacji w wysokiej temperaturze cząsteczek organicznych na mniejsze
(reaktywne wolne rodniki), które następnie łączą się ze sobą w większe, stabilne
związki (pyrosynteza).24
Niepodstawione WWA w żywności są obojętne dla ustroju i aby były
mutagenne, kancerogenne oraz genotoksyczne, muszą zostać aktywowane
w procesach metabolicznych. Aktualnie znane są trzy drogi przemian WWA do
związków aktywnych.25 Są one metabolizowane do pochodnych elektrofilowych,
takich jak na przykład skoniugowane pochodne hydroksyl-alkilowe, chinonowe i diolepoksydowe. Takie elektrofilowe cząsteczki mogą powodować mutacje, aberracje
chromosomowe i podzielenie łańcucha DNA przez oddziaływanie kowalencyjne na
centra nukleofilne. WWA w ustroju mogą być łatwo metabolizowane przez wiele
enzymów, ale największe zdolności metabolizowania tych związków ma wątroba. 26
Ich oddziaływanie w ustroju (po dostaniu się do organizmu ze środowiska
i z żywności) może powodować wymioty, zaburzenia oddychania, obniżenie
poziomu immunoglobulin G i A (IgG i IgA) we krwi; zaburzają proces krwiotwórczy
oraz spowalniają wzrost i rozwój płodów, powodując niską masę urodzeniową
noworodków; zwiększają ryzyko wystąpienia raka u płodów ze względu na
oddziaływanie z DNA, powodują anemię. U dzieci WWA mogą wywoływać stres
oksydacyjny, genotoksyczność, mogą zaburzać funkcje neurologiczne, funkcje
wątroby, produkcję hemoglobiny doprowadzając do anemii i innych zaburzeń.
Metabolity WWA atakują hemoglobinę, wpływając na skład krwi i na przenoszenie
tlenu po organizmie. U osób dorosłych mogą wspomagać powstawanie między
innymi aterosklerozy. WWA są zdolne do reagowania z komórkami organizmu
powodując ich mutacje. Najczęstszymi chorobami nowotworowymi wywołanymi
19
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23
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przez długotrwałą ekspozycję człowieka na WWA są rak płuc, skóry i krwi. Na
przykład naftalen może powodować silne utlenianie i destrukcję DNA i niszczenie
wątroby, układu nerwowego i siatkówki. Jest zakwalifikowany jako możliwie
kancerogenny. Benzo[a]piren uważa się jako potencjalnie kancerogenny. Pozostałe
są spodziewanie kancerogenne, ponieważ wywołują guzy u zwierząt
eksperymentalnych.27
W Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 835/2011 podano maksymalne dawki
WWA4 jakie się dopuszcza w „zagrożonych” grupach produktów spożywczych. Do
pierwszej grupy zalicza się ryby wędzone i owoce morza, w tym małże świeże
i wędzone. Z grupy tej wyodrębniono szproty wędzone i szproty wędzone
w konserwie, ponieważ stwierdza się w nich więcej WWA niż w pozostałych rybach
wędzonych. Dla nich ustalono wyższe dopuszczalne poziomy benzo[a]pirenu
i WWA4. W porównaniu z wcześniejszym Rozporządzeniem nie utrzymano
najwyższego dopuszczalnego poziomu WWA w rybach świeżych, ponieważ
w komórkach świeżych ryb WWA ulegają szybko reakcjom metabolicznym. Kolejną
grupą, w której limituje się zawartość WWA jest mięso wędzone. „Wysokie poziomy”
WWA stwierdza się w produktach mięsnych poddanych wysokotemperaturowej
obróbce termicznej (grillowanie). Dlatego dla tych produktów należy (w przyszłości)
także ustanowić najwyższe dopuszczalne poziomy WWA. Spośród tłuszczów
najwyższa zawartość WWA jest w maśle kakaowym. Jest to związane
z nieodpowiednim sposobem suszenia ziarna kakaowego. Ze względu na wysokie
spożycie tłuszczu kakaowego w czekoladzie, zwłaszcza przez dzieci, należy ustalić
najwyższe dopuszczalne poziomy WWA także w ziarnie kakaowym i w produktach
pochodnych. Problem obecności WWA dotyczy ponadto oleju kokosowego. Zaleca
się więc stałe monitorowanie zawartości WWA w oleju kokosowym pod kątem
możliwości obniżenia ich najwyższych dopuszczalnych poziomów w przyszłości.
Zgodnie z Rozporządzeniem niewielkie zawartości WWA znajdują się w zbożach
i warzywach, ale w przyszłości dla nich również powinno się ustanowić najwyższe
dopuszczalne poziomy, ponieważ są to grupy żywności, które spożywa się
w znacznych ilościach. Dlatego aktualnie zaleca się ciągłe monitorowanie WWA
w tych grupach produktów. WWA znajdują się także w suplementach diety. Jednak
informacji na ten temat jest jeszcze zbyt mało.
Aktualnie dopuszcza się następujące najwyższe poziomy WWA:
 w olejach i tłuszczach (z wyłączeniem masła kakaowego i oleju
kokosowego) przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub
do stosowania jako składnik w produktach spożywczych – zawartość
benzo[a]pirenu 2,0 µg/kg oraz suma WWA4 – 10 µg/kg;
 w ziarnie kakaowym i produktach pochodnych – 5 µg/kg tłuszczu
benzo[a]pirenu oraz sumę WWA4 – 30 µg/kg tłuszczu;
 dla oleju kokosowego przeznaczonego do bezpośredniego spożycia przez
ludzi lub do stosowania jako składnik w produktach spożywczych – 2,0 µg/kg
benzo[a]pirenu oraz sumę WWA4 równą 20 µg/kg;
 w mięsie wędzonym i w produktach mięsnych wędzonych – 2,0 µg/kg
benzo[a]pirenu i WWA4 12 µg/kg;
27

J.H. Park, T. M. Penning, Polyaromatic hydrocarbons (w:) R. H. Stadler, D. R. Lineback (red), Process
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 w mięsie ryb wędzonych i wędzonych owoców morza – 2,0 µg/kg
benzo[a]pirenu i WWA4 12 µg/kg;
 w szprotach wędzonych i wędzonych w konserwie – 5,0 µg/kg
benzo[a]pirenu i WWA4 30 µg/kg;
 w małżach wędzonych: 6,0 µg/kg benzo[a]pirenu i WWA4 35 µg/kg;
 w żywności przetworzonej na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt
i małych dzieci – 1,0 µg/kg benzo[a]pirenu i WWA4 1 µg/kg;
 w preparatach do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, w tym
początkowe mleko dla niemowląt i mleko następne – 1,0 µg/kg
benzo[a]pirenu i WWA4 1 µg/kg.28
Chloropropanole i chloroestry
Chloropropanole i chloroestry jest to grupa związków, które powstają podczas
produkcji zamienników mięsa z poekstrakcyjnych białek roślinnych (sojowego,
rzepakowego, kukurydzianego), gdy białko jest hydrolizowane w obecności kwasu
solnego.29 30 HCl może reagować z glicerolem i pozostałością tłuszczów, które
zostały w masie białkowej po ekstrakcji, a wynikiem tej reakcji są chloropropanole.
Są to: 3-chloropropan-1,2-diol (3-MCPD), 2-chloropropan-1,3-diol (2-MCPD), 1,3chloropropanol (1,3-DCP), 2,3-chloropropanol (2,3-DCP), 3-chloropropan-1-ol oraz
ich mono- i diestry z kwasami tłuszczowymi.31 W literaturze podaje się też inne drogi
powstawania chloropropanoli obok hydrolizy białka.32 33 Oprócz roślinnych
hydrolizatów białkowych, chloropropanole i ich estry mogą występować także
w żywności nieprzetworzonej. Wykazano ich obecność np. w surowym mleku kozim.
Źródłem pochodzenia chloroestrów w surowym mleku było najprawdopodobniej
mycie związkami chloru urządzeń do pozyskiwania mleka. W późniejszych
badaniach stwierdzono ich obecność w wielu innych grupach żywności.
W przetworzonych produktach zbożowych mogą znajdować się w pieczywie
chrupkim i tostowanym. Wykazano ich obecność w kawie, czosnku przyprawowym,
panierkach przemysłowych, słodzie jęczmiennym, skrobi modyfikowanej, serach, 34
w tym w serach grillowanych,35 w rybach wędzonych, mięsie surowym, salami,
a przede wszystkim w sosie sojowym. 3-MCPD może powstawać w żywności
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 835/2011 z 19 sierpnia 20011 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych
29
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Process – induced food toxicants. Occurrence, formation, migration and health risks. New Jersey 2009,
s. 175-214
30
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obrabianej w warunkach domowych (grillowanie, tostowanie). 36 Zawartość 3-MCPD
w wybranych produktach spożywczych podano w tabeli 1.
Chloropropanole w serach najprawdopodobniej pochodzą z mleka, natomiast
w produktach wędzonych – pochodzą ze spalania drewna i znajdują się w dymie
wędzarniczym.37
Początkowo 3-MCPD został uznany za kancerogen genotoksyczny. Wykazano
w badaniach na zwierzętach laboratoryjnych, że działał toksycznie zwłaszcza na
nerki oraz wpływał na płodność samców myszy; miał działanie mutagenne
w badaniach in vitro, powodował zmiany w szpiku kostnym oraz wątrobach
szczurów, indukował nieplanowaną syntezę DNA. W Rozporządzeniu (EC)
nr 446/2001 z 8 marca 2001 r. napisano, że 3-MCPD w badaniach
toksykologicznych wykazywał działanie jako niegenotoksyczny kancerogen
w badaniach in vivo.38 Maksymalne tolerowane dzienne pobranie 3-MCPD przez
człowieka ustalono na 2 µg/kg masy ciała, 39 natomiast maksymalną zawartość
w hydrolizowanym białku roślinnym i sosie sojowym ustalono na 0,02 mg/kg
produktu.40 Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że w niektórych produktach
rynkowych maksymalny poziom 0,02 mg/kg zalecany dla hydrolizatów białka i dla
sosu sojowego był przekroczony.
Na podstawie badań stwierdzono, że 1,3-DCP jest hepatoksyczny dla zwierząt
doświadczanych, powodował powstawanie licznych guzów w różnych narządach
szczurów i był genotoksyczny w doświadczeniach in vitro. Część z obserwacji o jego
genotoksyczności nie potwierdziła się w badaniach in vivo, dlatego uznaje się, że
potrzebne jest przeprowadzanie dalszych doświadczeń w tym zakresie. Aktualnie
przyjmuje się, że 1,3-DCP głównie działa kancerogennie.
Zbyt mało przebadany jest wciąż 2,3-DCP. Wyniki o jego genotoksyczności lub
mutagenności są jeszcze niepełne, dlatego obecnie nie można określić jego
oddziaływania na organizmy żywe. Wyniki badań nad toksycznością chloropropanoli
zostały opublikowane przez JECFA (Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO
ds. Dodatków do Żywności).41
Zbyt mało także wiadomo na temat chloroestrów. Wstępne badania wykazały,
że niektóre cząsteczki są deestryfikowane przez lipazę 42 i w ten sposób do
organizmu uwalniany jest 3-MCPD. Reszta pozostaje w postaci estrów, których
36

A. Studer, I. Blank, R. H. Stadler, Thermal processing contaminants in foodstuffs and potential strategy
of control, “Czech Journal of Food Sciences”. 2004, 22, s. 1-10
37
C.G. Hamlet, P.A. Sadd, Chloropropanols and chloroesters (w:) R.H. Stadler, D.R. Lineback (red),
Process – induced food toxicants. Occurrence, formation, migration and health risks. New Jersey 2009,
s. 175-214
38
Commission regulation (EC) No 446/2001 of 8 March 2001 setting maximum levels for certain
contaminants foodstuffs
39
C.G. Hamlet, P.A. Sadd, Chloropropanols and chloroesters (w:) R.H. Stadler, D.R. Lineback (red),
Process – induced food toxicants. Occurrence, formation, migration and health risks. New Jersey 2009,
s. 175-214
40
Commission regulation (EC) No 446/2001 of 8 March 2001 setting maximum levels for certain
contaminants foodstuffs
41
G. Williams, K. Schneider, J.C. Leblanc, J.C. Larsen, 1,3-Dichloro-2-propanol (addendum) (w:) Safety
evaluation of certain food additives and contaminants. WHO food additives series. Genewa 2007,
s. 239-268
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R.H. Stadler, V. Theurillar, A. Studer, F. Scanlan, W. Seefelder, The formation of 3-monochlororopane1,2-diol (3-MCPD) in food and potential measures of control (w:) G. Eisenbrand, K.H Engel, D. Knorr,
P. Steinberg (red), Thermal processing of food: potential benefits and risks. Symposium. Weinheim
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oddziaływanie jest nieznane, ale wiadomo, że dostają się do mleka ssaków, w tym
mleka ludzkiego.43 Podlegają też procesom metabolicznym w ustroju.44 W 2009 roku
wydano raport Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA) w sprawie obecności estrów 3-MCPD w produktach
żywnościowych.45
Tabela nr 1: Zawartość wolnego i związanego 3-MCPD w wybranych produktach
spożywczych
Produkt
Fermentowana kiełbasa salami
Parmezan
Frytki ziemniaczane
Palony słód
Słone krakersy
Kawa palona
Oliwa extra virgin

Wolny 3MCPD [µg/kg]
47,63
82,67
15,41
27,9
10,72
< 0,009 – 16,1

Związany 3MCPD [mg/kg]
36,77*
36,51*
12,52*
0,21 – 0,39

-

< 0,1**; 0,07**

Olej rzepakowy rafinowany
0,51**
Olej słonecznikowy rafinowany
0,37**
Olej słonecznikowy tłoczony na
0,04-0,09**
zimno, nierafinowany
Olej z pestek dyni
0,24**
Rzepakowy olej porafinacyjny
7,7**
Masło
>0,02**
Smalec
>0,02**
* - mg/kg tłuszczu
** - wynik jako suma wolnego i związanego 3-MCPD

Źródło

Svejkovská
i inni46
Williams i inni47
Rüdiger48;
Haber i inni49

Haber i inni50

Związki Maillarda
Reakcje Maillarda zachodzą wszędzie tam, gdzie znajdują się łącznie: białko
lub/i jego pochodne azotowe oraz cukier lub/i jego pochodne karbonylowe. Do cukru
i pochodnych alternatywnie reagują pochodne karbonylowe rozkładu tłuszczów
i fosfolipidów. Taki skład substratów (białko, cukier, tłuszcz) oznacza, że reakcje

43
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s. 175-214
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Ibidem
45
J.C. Larsen, 3-MCPD esters in food products. Bruksela 2009, s. 1-36
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B. Svejkovská, B. Doležal, J. Velišek, Formation and decomposition of 3-chloropropane-1,2-diol esters
in models simulating processed foods, “Czech Journal of Food Sciences”. 2004, 24, s. 172-179
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s. 239-268
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s. 183-186
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2008, 12, s. 24-28
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Ibidem
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te zachodzą prawie w każdym surowcu i produkcie żywnościowym. Podstawowym
katalizatorem ich przebiegu jest temperatura: czym jest ona wyższa, tym związki
te powstają szybciej, a ich profil i właściwości są różne. Ze względu na prawie
nieograniczone możliwości kombinacji białka, cukrów i tłuszczów w materiałach
biologicznych, do tego w różnych warunkach środowiska, które stymulują lub
spowalniają przebieg tych procesów, liczba związków Maillarda, które mogą
powstawać także jest nieograniczona. Powoduje to, że związki te dopiero są
poznawane.
Spektrum właściwości poszczególnych substancji, które mogą tworzyć się
w tych reakcjach jest różnorodne: od bardzo toksycznych, przez teksturotwórcze
i kształtujące cechy sensoryczne żywności (rys. 1) do przeciwutleniających
i antyalergicznych (rys. 2). Poniżej omówiono najważniejsze związki zagrażające
zdrowiu człowieka.
Rysunek nr 1: Schemat roli technologicznej związków Maillarda

Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł literaturowych
Rysunek nr 2: Korzystne właściwości biologicznie czynne związków Maillarda

Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł literaturowych
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Furan, akryl(o)amid (syn. prop-2-enamid) i metyl(o)glioksal (syn.
2-oksopropanal, aldehyd pirogronowy).
Wszystkie trzy związki mają małe niestabilne cząsteczki, które z łatwością
wchodzą w dalsze reakcje z innymi cząsteczkami, w tym z biologicznie czynnymi.
Reakcje te zaburzają prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych w ustroju
człowieka zapoczątkowując w ostateczności procesy nowotworowe.
Furan powstaje w wielu procesach produkcyjnych, nie tylko podczas
przetwarzania żywności (produkcja farb i lakierów, insektycydów, farmaceutyków
i inne). Znajduje się w powietrzu i w wodzie powierzchniowej. 51 W żywności powstaje
niemalże w każdym produkcie obrabianym termicznie (w kawie, pieczywie,
konserwach mięsnych i warzywnych, w żywności dla dzieci…), w ustroju przechodzi
do mleka ludzkiego, a także znajduje się go w moczu. 52 Na podstawie badań
toksykologicznych wykonywanych na zwierzętach stwierdzono, że furan jest
przypuszczalnym kancerogenem dla ludzi. 53,54,55,56 Gdy podawano go regularnie
szczurom, wywoływał zmiany cytotoksyczne w nerkach, raka wątroby oraz
powodował białaczkę. Wyniki te potwierdzono na myszach.57 Furan łatwo przenika
przez membrany ustrojowe i łatwo jest absorbowany przez płuca i jelito. 58
Wykazano, że furan w ustroju jest metabolizowany do genotoksycznego cis-2-butan1,4-dialu. Związek ten wiąże się kowalencyjnie z białkami i nukleotydami powodując
uszkodzenia DNA. Cis-2-butan-1,4-dial może wchodzić też w inne reakcje, np.
z aminokwasami, powodując powstawanie adduktów białkowych. 59 Reakcji tej
zapobiega glutation.
Do tkanek dostaje się ograniczona ilość furanu, ponieważ wątroba ma dużą
zdolność jego eliminacji z krwi.60 To dlatego ten właśnie organ jest najbardziej
narażony na zmiany nowotworowe.
Badania prowadzone dla EFSA61 wykazały, że furan znajduje się głównie
w żywności pakowanej w hermetyczne opakowania, ponieważ nie może się z nich
ulotnić do otoczenia. Na podstawie oznaczeń stwierdzono, że najwięcej furanu
51

P.M. Bolger, S. S.H. Tao, M. Dinovi, Hazards of dietary furan (w:) R.H. Stadler, D.R. Lineback (red),
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54
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s. 117-133
55
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s. 117-133
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znajduje się w kawie (3-146 µg/kg), a następnie w gotowej żywności, takiej jak
buliony, zupy, sosy, w tym pomidorowe, chilli oraz sojowe (3-125 µg/kg). Kolejną
grupą produktów zawierającą furan w znacznych ilościach jest gotowa żywność
dla dzieci w słoikach (1-112 µg/kg). Lachenmeier i inni62 przygotowywali żywność
dla dzieci analogiczną do występującej komercyjnie i badali w niej zawartość furanu.
Na podstawie doświadczenia stwierdzili, że w produktach świeżo przygotowanych
furanu nie było i taką właśnie żywność należy rekomendować dzieciom. Zamknięcie
produktu w opakowanie szklane i przechowywanie go przez noc w warunkach
chłodniczych (8 °C) powodowało tworzenie się furanu. Głównym jego źródłem były
ziemniaki.
„Zaletą” furanu jest jego lotność. Bardzo szybko ulatnia się z żywności do
środowiska, w związku z czym podgrzewanie produktów gotowych częściowo
eliminuje jego zawartość. Wykazano, że furan się ulatnia już po 10 minutowym
parzeniu kawy.63 Nie wiadomo jednak na ile toksyczna jest jego inhalacja. Raport
EFSA stwierdza jednoznacznie, że nie ma jeszcze pełnych informacji dotyczących
toksyczności furanu.
Podobnie jak furan, akrylamid łatwo wchodzi w reakcje z aminami, z grupami
karboksylowymi i tiolowymi zmieniając ważne struktury biologicznie czynne w ustroju
człowieka, w tym DNA. Jest on łatwo i szybko absorbowany z przewodu
pokarmowego i rozprowadzany po całym organizmie. Przedostaje się do płodu i do
mleka. Szybko jest metabolizowany do szkodliwego i równie reaktywnego
glicydamidu.64 Może być również unieczynniany przez glutation.
Obydwa związki (akryl- i glicydamid) mają zdolność przyłączania się do DNA
i aminokwasów zmieniając ich funkcje. Akrylamid uznano jako mutagenny
i niszczący chromosomy ssaków w badaniach prowadzonych in vivo i in vitro.
Podawany szczurom w wodzie pitnej wywoływał guzy, których powstawanie miało
podłoże hormonalne. Oznaczało to, że akrylamid musiał działać na układ nerwowy.
Glicydamid natomiast okazał się genotoksyczny.65
Jednorazowe spożycie akrylamidu w ilości 100 mg/kg m.c./dzień powoduje
ostre zatrucia, natomiast dawka > 150 mg/kg m.c./dzień jest śmiertelna. Powtarzane
podawanie niewielkich dawek akrylamidu szczurom powodowało degenerację
komórek nerwowych. Stwierdzono, że długotrwała ekspozycja człowieka na
akrylamid powoduje degenerację komórek nerwowych w mózgu odpowiedzialnych
za uczenie się, pamięć i funkcje poznawcze. W związku z tymi obserwacjami
ustalono dawkę, która nie wywołuje wspomnianych objawów neurotoksycznych na
0,2 mg kg m.c./dzień oraz nie wpływa negatywnie na reprodukcję i rozwój – 2 mg kg
m.c./dzień (ta ostatnia wartość została ustalona na podstawie badań na gryzoniach).
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Aktualnie nie wiadomo, czy akrylamid powoduje tworzenie się guzów u człowieka.
Dane na ten temat są zbyt skąpe. Notatka EFSA opublikowana dnia 1 lipca 2014
roku przedstawia aktualne stanowisko dotyczące akrylamidu. 66 Czytamy w niej,
że akrylamid może być potencjalnym czynnikiem rakotwórczym u ludzi w każdym
wieku.
Akrylamid tworzy się w produktach węglowodanowych poddawanych obróbce
w temperaturze powyżej 120 °C w warunkach domowych i przemysłowych. 67
Najwięcej akrylamidu tworzy się w przetworach ziemniaczanych (crisps’y, chipsy,
frytki), w produktach zbożowych (chleb, ciasto, ciastka, krakersy, pieczywo
chrupkie), w przetworach warzywnych, w wyrobach czekoladowych i z kakao,
w kawie i pochodnych, herbacie, piwie i żywności dla dzieci. 68
Prekursorem azotowym akrylamidu jest asparagina. Informację tę
wykorzystano do ograniczania ilości powstającego akrylamidu w żywności – wybiera
się surowce, które mają niską zawartość wolnej asparaginy i niski poziom cukrów
redukujących. Zawartość obydwu składników w zbożach można regulować
rodzajem stosowanych nawozów, natomiast w przypadku ziemniaków – ważna jest
odmiana oraz czas i temperatura ich przechowywania. Próbuje się ponadto
ograniczać temperaturę obróbki termicznej i jej czas oraz obniżać pH środowiska.
Innym skutecznym zabiegiem jest stosowanie asparaginazy, która rozkłada
asparaginę do kwasu asparaginowego i redukuje ilość powstającego akrylamidu.
W przemyśle asparaginazę stosuje się w produkcji ciastek, produktów z ciasta
drożdżowego, w tym pieczywa, produktów śniadaniowych i ciast. Zastosowanie
asparaginazy jest problematyczne technicznie przy produkcji żywności
ziemniaczanej (frytki, chipsy). Innymi sposobami może być stosowanie
konkurencyjnych aminokwasów jako reagentów (np. glicyny), dodawanie
naturalnych antyoksydantów, np. polifenoli, blanszowanie ziemniaków w roztworze
Ca2+.69 Wadą tych zabiegów jest mniej atrakcyjne zbrązowienie produktów gotowych
wynikające z ograniczenia intensywności przebiegu wszystkich reakcji Maillarda,
kształtujących cechy smakowo-zapachowe każdego produktu spożywczego.
W materiałach EFSA jest napisane, że nie można wyeliminować akrylamidu z diety
zupełnie, ale należy czynić zabiegi, aby ograniczać jego powstawanie i spożycie. 70
Najbardziej problematycznym
związkiem
spośród trzech powyżej
wymienionych jest metylglioksal. Dotychczas jest on najmniej zbadany. Od kilku lat
analizuje się toksyczne oddziaływanie metylglioksalu na mózg. Wiadomo, że
powstaje in vivo (w mózgu) jako jeden ze związków ketonowych, którymi odżywia
się mózg w warunkach niedoborów glukozy. 71 Nie wiadomo, czy oprócz

66

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/140701.htm (pobrano 1.05.2015 r.)
C. Mills, D.S. Mottram, B.L. Wedzicha, Acrylamide (w:) R.H. Stadler, D.R. Lineback (red), Process –
induced food toxicants. Occurrence, formation, migration and health risks. New Jersey 2009, s. 23-50;
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/140701.htm (pobrano 1.05.2015 r.); A. Studer, I. Blank, R.H.
Stadler, Thermal processing contaminants in foodstuffs and potential strategy of control, “Czech Journal
of Food Sciences”. 2004, 22, s. 1-10
68
C. Mills, D.S. Mottram, B.L. Wedzicha, Acrylamide (w:) R.H. Stadler, D.R. Lineback (red), Process –
induced food toxicants. Occurrence, formation, migration and health risks. New Jersey 2009, s. 23-50
69
Ibidem
70
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/140701.htm (pobrano 1.05.2015 r.)
71
W.F. Bhat, S.A. Bhat, P.S.S. Khaki, B. Bano, Employing in vitro analysis to test the potency
of methylglyoxal in inducing the formation of amyloid-like aggregates of caprine brain cystain, “Amino
Acids”. 2015, 47, s. 135-146
67

385
________________________________________________________________________________

powstawania in vivo metylglioksal dostaje się do mózgu z diety i w jakich ilościach.
Jest to bardzo trudne do zbadania, ponieważ jest on bardzo reaktywny i szybko
ulega różnorodnym reakcjom. Na tym właśnie polega problem związany z badaniami
nad tym związkiem. Na razie przypuszcza się, że na szkodliwe działanie
metylglioksalu mogą być narażone osoby z zaburzeniami trawienia cukrów (głównie
diabetycy)72, ze względu na problemy z nerkami. Aktualnie przyjmuje się
optymistyczną hipotezę, że białka diety zmienione przez metylglioksal znajdujące
się w krwioobiegu są wydalane z moczem, podobnie do innych produktów reakcji
Maillarda. Ale nie ma potwierdzenia tej hipotezy badaniami.
Do tej pory potwierdzono, że metylglioksal reaguje z DNA, z lipidami
ustrojowymi, białkami73 (głównie argininą, lizyną i cysteiną) zmieniając działanie
insuliny, hemoglobiny, czynnika wzrostu, białek macierzy pozakomórkowej (ECM),
-A krystaliny (składnika białkowego soczewki oka).74 W mózgu stanowi źródło
reaktywnego tlenu i może powodować stres oksydacyjny, indukuje apoptozę
komórek nerwowych w hypokampie odpowiedzialnym za pamięć, co sprawia, że
uznaje się go za główny czynnik choroby Altzheimera, indukuje apoptozę komórek
nerwowych przez aktywowanie dróg przewodzenia różnych sygnałów między
komórkami (zmieniają się drogi przewodzeni sygnałów w mózgu). 75 76
W żywności powstaje podczas obróbki termicznej (pieczenie, smażenie,
opiekanie) oraz podczas przechowywania gotowych produktów. Szczególnie bogaty
w metylglioksal jest miód. Oprócz tego znajduje się w żywności fermentowanej,
olejach roślinnych, produktach zbożowych, napojach, mleku, serach, kawie,
produktach słodzonych syropami hydrolizowanymi. Liu i Li 77 stwierdzili na podstawie
badania smażonego ciasta drożdżowego, że zasadniczy wpływ na ilość
powstającego metylglioksalu w produkcie miały czas i temperatura obróbki. Oznacza
to, że modyfikując te parametry należy poszukiwać najkorzystniejszych warunków
ograniczania ilości powstającego metyloglioksalu w różnych warunkach obróbki
termicznej. Aktualnie metylglioksal jest intensywnie badany przez zespoły
medyczne, a badania technologiczne i żywieniowe tego związku są bardzo skąpe.
Heterocykliczne aminy aromatyczne (HAA) jest to grupa niereaktywnych
związków Maillarda oraz pochodnych rozpadu aminokwasów i białek, o stosunkowo
dużej masie cząsteczkowej. W organizmie człowieka mogą one ulegać procesom
metabolicznym do toksycznych pochodnych. Są zbudowane z połączonych ze sobą
pierścieni aromatycznych z wbudowanym heteroatomem azotu. Powstają podczas
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wysokotemperaturowego rozpadu aminokwasów i białek lub/i w obecności cukrów.
Na rys. 3. podano uproszczony podział HAA.
Grupa związków typu IQ (aminoimidazoazaareny) powstaje, gdy w środowisku
jest kreatynina i kreatyna, cukier (glukoza) oraz wolne aminokwasy, a temperatura
wynosi już powyżej 100 °C. Prekursorami związków typu NIE-IQ (pyrolowych HAA)
są tryptofan, kwas glutaminowy, fenyloalanina i ornityna, które ulegają pyrolizie
(niepełnemu spaleniu) i kondensacji w temperaturze >250 °C. Powstają również
w wyniku pyrolizy białek sojowych i kazeiny. 78 Dotąd zidentyfikowano i wstępnie
zbadano 20 związków z tej grupy. Wszystkie z nich są potencjalnie mutagenne dla
człowieka.79
Rysunek nr 3: Uproszczony podział heterocyklicznych amin aromatycznych
HAA

Typu imidazochinoksaliny
(typu-IQ)
pochodne 2-aminoimidazolu

aminoimidazochinoliny

Typu NIE-IQ
pochodne 2-aminopirydyny
aminopirydoindole

aminopirydoimidazole

aminoimidazochinoksaliny

aminoimidazopirydyny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych literaturowych

Badania wykazały, że HAA są mutagenne w stosunku do komórek bakterii,
genotoksyczne w stosunku do komórek niektórych ssaków – powodują aberracje
chromosomowe i inne zmiany, są kancerogenne dla zwierząt laboratoryjnych.
Doświadczenia wykazały, że powodowały mutacje w wątrobie oraz jelitach u myszy
i szczurów, guzy w jamie gębowej, żołądku, płucach, odbycie, narządach rodnych,
sutkach.80 Niektóre z badanych związków wykazywały silniejsze działanie
mutagenne i kancerogenne niż benzo(a)piren (WWA) i aflatoksyna B1 (mikotoksyna
wydzielana przez pleśnie).81
Proces kancerogenny w ustroju człowieka jest związany ze zdolnością
organizmu do metabolizowania tych związków. Jak dotąd dokładny mechanizm ich
przetwarzania w organizmie ludzkim nie został jeszcze wyjaśniony do końca.
Wiadomo, że ich metabolity azotowe mają zdolność reagowania z DNA i białkami
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ustrojowymi.82 Mogą też być unieczynniane przez glutation do form niereaktywnych
i wydalane z organizmu z moczem. Wyliczono, że ze spożywaniem przez ludzi HAA
w postaci czerwonego, mocno obrobionego mięsa korelują rak prostaty, jelita
grubego i sutka.83
HAA powstają w produktach mięsnych, drobiu i rybach,84 które są obrabiane
w temperaturze >100 °C. Ze względu na duże spożycie tego typu produktów uważa
się, że stanowią one istotne zagrożenie kancerogenne dla zdrowia populacji ludzkiej.
Wymienia się trzy zmienne, które pozwalają oszacować ewentualne zagrożenie:
czerwone mięso, spożycie w dużej ilości i intensywnie brązowa powierzchnia, 85 która
jest dowodem na obróbkę w wysokiej temperaturze. Warunkiem nadrzędnym więc
tworzenia się HAA jest rodzaj surowca i sposób jego obróbki cieplnej: smażenie,
opiekanie/grillowanie (największe ilości HAA), pieczenie (mniejsze ilości HAA niż
smażenie i grillowanie najprawdopodobniej z powodu mniej intensywnej penetracji
ciepła). Wśród tych zmiennych dominuje temperatura i czas jej oddziaływania –
czym ich wartości są wyższe, tym powstaje więcej związków HAA. 86,87 Szczególnie
duża koncentracja tych substancji jest w resztkach pozostałych na patelni po
smażeniu surowców białkowych; w warunkach domowych na bazie tej pozostałości
przyrządza się nieświadomie sosy z HAA. Podobne zagrożenie stanowią ekstrakty
mięsne przygotowywane w warunkach przemysłowych.88 Dodając takie koncentraty
do zup, bulionów, sosów, snacków i innej żywności wygodnej wprowadza się
dodatkowy czynnik zagrażający zdrowiu, chociaż ilości te są znikome w przeliczeniu
na suchą masę produktu.
Podsumowanie
Wraz ze spożywaną żywnością możemy nieświadomie dostarczać do naszego
organizmu toksyny. Ich rodzaje i ilości są związane z rodzajami produktów
i sposobami obróbki, którą zastosowano do ich wytworzenia. Powstawania wielu
związków szkodliwych w procesach przemysłowych i w warunkach domowych
można uniknąć stosując w przemyśle zasady dobrej praktyki produkcyjnej
oraz proste zabiegi w gospodarstwach domowych. Często w prosty sposób można
poprawić bezpieczeństwo produkowanej żywności. Na przykład można
wykorzystywać zewnętrzne generatory dymu wędzarniczego, aby ograniczać
zawartość WWA w produktach wędzonych, prowadzić hydrolizę enzymatyczną
białek zamiast kwasowej, aby unikać powstawania chloropropanoli, stosować
asparginazę ograniczając powstawanie akrylamidu, prowadzić obróbkę termiczną
mięsa w możliwie najniższej temperaturze, aby zminimalizować powstawanie HAA,
82
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stosować wstępne obrobienie surowego mięsa w mikrofalówce – wówczas
wyciekają soki z prekursorami HAA (kreatyną, kreatyniną, glukozą, aminokwasami,
wodą i tłuszczem). Wykazano w wielu doświadczeniach, że korzystne
jest stosowanie przypraw ziołowych jako naturalnych przeciwutleniaczy
zapobiegających przebiegowi wielu reakcji chemicznych, na których końcu są
substancje toksyczne.
Znajomość warunków, w jakich powstają związki szkodliwe może pozwolić na
prozdrowotne ukierunkowywanie reakcji podczas procesów technologicznych.
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano związki chemiczne, które mogą powstawać
w żywności obrabianej termicznie i wpływać na bezpieczeństwo zdrowotne
konsumentów. Omówiono wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),
chloropropanole, furan, akrylamid, metylglioksal oraz heterocykliczne aminy
aromatyczne (HAA). Podano najwyższe dopuszczalne poziomy WWA,
chloropropanoli i akrylamidu ustalone przez EFSA. Dla pozostałych związków takich
wartości jeszcze nie opracowano. Wszystkie z omówionych substancji są toksyczne.
Uznaje się je za: genotoksyczne, mutagenne i/lub kancerogenne. Omówiono ich
oddziaływanie na organizmy żywe. Podano grupy żywności, które mogą być źródłem
tych związków: WWA – żywność wędzona, grillowana i smażona, chloropropanole
– białko hydrolizowane i inne produkty, furan – żywność w konserwach, akrylamid –
produkty pochodzenia skrobiowego, metylglioksal – wszystkie grupy żywności, HAA
– mięso grillowane i smażone.
Summary
Chemical compounds that can be formed in thermally treated food as well as
are hazard for human health and welfare, have been characterized in the paper.
Policyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), chloropropanols, furan, acrylamide,
methylglyoxal and heterocyclic aromatic amines (HAAs) have been described. The
maximum legislative limits for PAHs, chloropropanols and acrylamide defined by
European Food Safety Authority (EFSA), for several food group, have been set. All
compounds that have been characterized in the paper could have effect on human
health. It is approved that they could be genotoxic, mutagenic and/or carcinogenic
for consumers. Their effect on living organisms have been described. The groups of
food have been specified, that are source of these compounds: PAHs – smoked,
grilled / barbecued and fried food, chloropropanols – hydrolysed proteins and others
products, furan – canned and jarred food, acrylamide – starch / carbohydrates food,
methylgiloxal – all kinds of heated products, HAAs – grilled / barbecued and fried
meat.
Bibliografia
1. Alaejos M.S., Pino V., Afonso A.M., Metabolism and toxicology of
heterocyclic aromatic amines when consumed in diet: Influence of the
genetic susceptibility to develop human cancer. A review, “Food Research
International”. 2008, 41

389
________________________________________________________________________________

2. Baum M., Bertow D., Fauth E., Thielen S., Eisenbrand G., An ex-vivo
approach to assess low dose effects of acrylamide (w:) G. Eisenbrand, K.H.
Engel, D. Knorr, P. Steinberg (red), Thermal processing of food: potential
benefits and risks. Symposium. Weinheim 2007
3. Bezpieczeństwo żywności „Od pola do stołu” – bezpieczna i zdrowa
żywność dla każdego. Luksemburg 2014
4. Bhat W.F., Bhat S.A., Khaki P.S.S., Bano B., Employing in vitro analysis to
test the potency of methylglyoxal in inducing the formation of amyloid-like
aggregates of caprine brain cystain, „Amino Acids”. 2015, 47
5. Bolger P.M., Tao S.S.H., Dinovi M., Hazards of dietary furan (w:) Stadler
R.H., Lineback D.R. (red), Process – induced food toxicants. Occurrence,
formation, migration and health risks. New Jersey 2009
6. Ciecierska M., Obiedziński M.W., Polycyclic aromatic hydrocarbons in the
bakery chain (w:) “Food Chemistry”. 2013, 141
7. Cocinato A., Balducci C., Mastroianni D., Perilli M., Sampling and analytical
methods for assessing levels of organic pollutants in the atmosphere: PAH,
phthalates and psychotropic substances: aa short review, “Environmental
Science and Pollution Research”. 2012, 19
8. Commission regulation (EC) No 446/2001 of 8 March 2001 setting maximum
levels for certain contaminants foodstuffs
9. Di Loreto S., Zimmitti V., Sebastiani P., Cervelli C., Falone S., Amicarelli
F., Methylglioxal causes strong weakening of detoxifying capacity and
apoptotic cell death in rat hippocampal neurons, “International Journal of
Biochemistry and Cell Biology”. 2008, 40
10. Dybing E., Risk assessment of acrylamide (w:) Eisenbrand G., Engel K.H.,
Knorr D., Steinberg P. (red), Thermal processing of food: potential benefits
and risks. Symposium. Weinheim 2007
11. Haber T., Obiedziński M., Roszko M., Trucizna z sosu sojowego,
“Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”. 2008, 12
12. Hamlet C.G., Sadd P.A., Chloropropanols and chloroesters (w:) Stadler
R.H., Lineback D.R. (red), Process – induced food toxicants. Occurrence,
formation, migration and health risks. New Jersey 2009
13. http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/140701.htm
(pobrano
1.05.
2015 r.)
14. Kamal A., Cincinelli A., Martellini T., Malik R.N., A review of PAH exposure
from the combustion of biomass fuel and their less surveyed effect on the
blood parameters and their less surveyed effect on the blood parameters
“Environmental Science and Pollution Research”. 2015, 22
15. Kim K-H., Jahan S. A., Kabir E., Brown R. J. C., A review of airborne
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and their human health effects,
“Environment International” 2013, 60
16. Krzystyniak K.L., Obiedziński M.W., Przewodnik po bezpiecznej żywności.
Warszawa 2012
17. Lachenmeier D.W., Reusch H., Kuballa T., Risk assessment of furan in
commercially jarred baby foods, including insights into its occurrence and
formation in freshly home-cooked foods for infants and young children,
“Food Additives Contaminants” 2009, 26

390
________________________________________________________________________________

18. Larsen J.C., 3-MCPD esters in food products. Bruksela 2009
19. Liu H., Li J., Changes in glyoxal and methylglyoxal content in the fried dough
twist during frying and storage, “European Food Research and Technology”.
2014, 238
20. Mills C., Mottram D.S. Wedzicha B.L., Acrylamide (w:) Stadler R.H.,
Lineback D.R., Process – induced food toxicants. Occurrence, formation,
migration and health risks. New Jersey 2009
21. Park J.H., Penning T.M., Polyaromatic hydrocarbons (w:) Stadler R.H.,
Lineback D.R. (red), Process – induced food toxicants. Occurrence,
formation, migration and health risks. New Jersey 2009
22. Report of the scientific panel on contaminants in food chain on provisional
findings on furan food (Question No EFSA-Q-2004-109), “The EFSA
Journal”. 2004, 137
23. Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności (Dz. U. L 31 z 1.2.2002)
24. Rüdiger W., Determination of total 3-chloropropane-1,2-diol (3-MCPD) in
edible oils by cleavage of MCPD esters with sodium methoxide, “European
Journal of Lipid Science and Technology” 2008, 110
25. Schlatter J., Risk assessment of furan (w:) Eisenbrand G., Engel K.H., Knorr
D., Steinberg P. (red), Thermal processing of food: potential benefits and
risks. Symposium. Weinheim 2007
26. Solís-Calero C., Ortega-Castro J., Frau J., Muñoz F., Scavenger mechanism
of methyglyoxal by metformin. A DFT study, “Theoretical Chemistry
Accounts”. 2015, 48
27. Stadler R.H., Theurillar V., Studer A., Scanlan F., Seefelder W., The
formation of 3-monochlororopane-1,2-diol (3-MCPD) in food and potential
measures of control (w:) Eisenbrand G., Engel K-H, Knorr D., Steinberg
P. (red), Thermal processing of food: potential benefits and risks.
Symposium. Weinheim 2007
28. Studer A., Blank I, R. Stadler R. H., Thermal processing contaminants
in foodstuffs and potential strategy of control, “Czech Journal of Food
Sciences” 2004, 22
29. Svejkovská B., Doležal B., Velišek J., Formation and decomposition of
3-chloropropane-1,2-diol esters in models simulating processed foods,
“Czech Journal of Food Sciences” 2004, 24
30. Tajes M., Eraso-Pichot A., Rubio-Moscardó F., Guivernau B., Bosch-Morató
M., Valls-Comamala V., Muñoz F. L., Methlglyoxal reduces mitochondrial
potential and actives Bax and caspase-3 in neurons: Implications for
Alzheimer’s disease (w:) “Neuroscience Letters”. 2014, 580
31. Turesky R.J., Heterocyclic aromatic amines (w:) Stadler R.H., Lineback
D.R. (red), Process – induced food toxicants. Occurrence, formation,
migration and health risks. New Jersey 2009

391
________________________________________________________________________________

32. ur Rahman U., Sahar A., Khan M.I., Nadeem M., Production of heterocyclic
aromatic amines in meat: chemistry, health risks and inhibition. A review,
“LWT – Food Science and Technology”. 2014, 59
33. Wang J., Lin J., Schlotterer A., Wu L., Fleming T., Busch S., Dietrich N.,
Hammes H. P., CD74 indicates microglial activation in experimental diabetic
retinopathy and exogenous methylglyoxal mimics the response in
normagllycemic retina, “Acta Diabetologica”. 2014, 51
34. Williams G., Schneider K., Leblanc J.C., Larsen J.C, 1,3-Dichloro-2propanol (addendum) (w:) Safety evaluation of certain food additives and
contaminants. WHO food additives series: 58, Genewa 2007

392
________________________________________________________________________________

393
________________________________________________________________________________

Grażyna GEBUZA, Marzena KAŹMIERCZAK, Estera MIECZKOWSKA,
Małgorzata GIERSZEWSKA, Agnieszka WRÓBEL-BANIA
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium
Medicum w Bydgoszczy
Magdalena POGORZELSKA
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. w Starogardzie Gdańskim
OCENA ZAPISU KARDIOTOKOGRAFICZNEGO SERCA PŁODU
W III TRYMESTRZE CIĄŻYPODCZAS SŁUCHANIA UTWORÓW PIOTRA
CZAJKOWSKIEGO SUITA DZIADEK DO ORZECHÓW:
„TANIEC PASTUSZKÓW” I „WALC KWIATÓW”

Wprowadzenie
Jedną z najbardziej uznanych metod psychoterapeutycznych jest
muzykoterapia, która wykorzystywana jest w różnych dziedzinach medycyny.1 Na
przestrzeni dziejów, lecznicze właściwości muzyki pozwoliły na jej stopniowe
zastosowanie w różnych schorzeniach. Terapia muzyką pełni funkcję
wspomagającą i uzupełniającą leczenie.2
Wiele lat temu badania naukowe dowiodły, że brzuch matki nie jest cichym
środowiskiem dla płodu. Dziecko słyszy bicie serca matki, oddechy, przepływ krwi,
a nawet własne bicie serca i swoje ruchy w płynie owodniowym. Wszystkie
te sygnały dochodzą do płodu przez całą dobę, a ich natężenie oscyluje od 30 do
96 decybeli. Natomiast natężenie dźwięków w świecie zewnętrznym, to 50-60
decybeli.3
Płód reaguje na dźwięki i światło w macicy, szczególnie dobrze rozpoznaje głos
matki oraz uderzenia jej serca. Po urodzeniu jest w stanie zidentyfikować dźwięki,
które poznało już w łonie matki podczas ciąży. Badania dowodzą, że dzieci, których
matki słuchały muzyki Mozarta w okresie perinatalnym i odsłuchały nagrania
w czasie trwania porodu, odczuwają większy spokój. Mozart był geniuszem, a jego
twórczość wpływa na rozwój poznawczy i uczuciowy dzieci poddanych dźwiękom
i rytmie jego muzyki.4
Istotną rolę w życiu dziecka odgrywa muzyka juz od 26 tygodnia ciąży. Płód
w tym okresie doskonale słyszy, ale i zapamiętuje melodie. Badania wykazały,
że im więcej dźwięków dziecko pozna przed narodzeniem, tym lepiej dla jego
rozwoju w przyszłości, gdyż dzięki nim następuje lepszy rozwój ośrodkowego układu
nerwowego, natomiast po urodzeniu zapewnia zwiększone zainteresowanie
treściami, działającymi na zmysł słuchu. Wzmaga również proces uczenia
i zapamiętywania melodii, które zna z dzieciństwa, co niewątpliwie ułatwia
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i przyspiesza proces zapamiętywania. Muzykoterapia według badaczy,
zapewnia również szybsze zasypianie i spokojniejszy sen. 5
Znaczącym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem muzyki są
pionierskie badania Clarka i wsp., którzy wykorzystywali dźwięki do łagodzenia bólu
porodowego. Późniejsze badania Gonzalesa potwierdziły również pozytywny wpływ
dźwięków na redukcję lęku, który towarzyszył w trakcie porodu. 6 Istotne znaczenie
muzyki przypisuje się również kształtowaniu więzi emocjonalnej z dzieckiem Może
przybierać różną postać, taką jak: śpiewanie specjalnie, słuchanie muzyki – takiej,
która uspokaja i wprowadza w stan relaksu.7
Istotne znaczenie może mieć muzyka w perinatologii. Niestety jej rolę się
umniejsza, niedocenia. Kobiety nie słuchają i oglądają treści dla kobiet w ciąży, nie
znając znaczenia muzyki dla dobrego rozwoju dziecka. Muzykoterapia powinna być
równie ważnym elementem w ciąży, jak zdrowe odżywianie, higiena i unikanie
stresujących sytuacji. Brak wiedzy obserwuje się też u personelu sprawującego
opiekę nad matką i dzieckiem. Rzadko przeprowadza się takie badania i nie
przywiązuje do tej terapii należytej staranności. Niestety najczęściej kobiety słuchają
programów stresujących, które zaburzają spokój umysłu. Muzykę najczęściej
wykorzystuje się w terapii u dzieci przebywających w oddziale intensywnej terapii.
Należy się zastanowić i podejmować badania, wykorzystując ten rodzaj taniej terapii,
w celu poprawy dobrostanu płodu. P jako terapia wspomagająca w bradykardii,
tachykardii, wątpliwym zapisie kardiotokograficznym płodu, jako alternatywa dla
testu wibroakustycznego.
Praca miała na celu zwrócenie uwagi na zastosowanie muzyki klasycznej
w okresie ciąży oraz zainteresowanie personelu położniczego, w jaki sposób
minimalizować skutki prenatalnego stresu u kobiet i płodów.
Cel badań
Głównym celem podjętych badań była ocena zapisu kardiotokograficznego
serca płodu w III trymestrze ciąży podczas słuchania utworów Piotra Czajkowskiego
Suita Dziadek do orzechów: „Taniec pastuszków” i „Walc kwiatów”.
Materiał i metody
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy (nr KB 2/2014).
Badania zostały przeprowadzone w okresie 26.02.2014-29.05.2014 w Klinice
Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Pionie Położnictwa
i Patologii Ciąży, Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
Badaniami objęto 40 losowo wybranych kobiet, które wyraziły dobrowolną zgodę
na udział w badaniu oraz znajdowały się w trzecim trymestrze ciąży. U żadnej
z respondentek nie występowało zagrożenie związane z porodem przedwczesnym.
Respondentki zostały wcześniej poinformowane o przebiegu badania, a także
W. Miszoń, Muzyka dla płodu i małych dzieci, http://ciekawnik.pl/dzieci-i-my/1047-muzyka-dla-plodu-iniemowlat (pobrano 15.03.2015 r.)
6
W. Szulc, Muzykoterapia na progu i u kresu ludzkiego życia: ból narodzin i lęki starości- z doświadczeń
muzykoterapeutów amerykańskich, „Muzykoter Pol”. 2002, s. 39-58
7
E. Popławska, S. Śliwkowska, Więź emocjonalna z dzieckiem w okresie prenatalnym, http://www.stowa
rzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2011-2Poplawska.pdf (pobrano 2.02.2015 r.)
5
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możliwości rezygnacji z uczestnictwa w badaniu na każdym etapie oraz możliwości
zadawania pytań zespołowi badawczemu.
Po spełnieniu przez kobiety w ciąży kryteriów badania, takich jak: trzeci trymestr
ciąży oraz brak czynności skurczowej, poproszono respondentki o ułożenie się
w pozycji na lewym boku i wykonano kardiotokograficzny test niestresowy – 10
minut, bądź wykorzystano dane z poprzedzającego zapisu z dnia badania,
a następnie kontynuując zapis, rozpoczynano badanie polegające na słuchaniu
muzyki odtwarzanej z radioodtwarzacza. W takcie badań kobiety zostały poddane
trwającej około 15 minut sesji muzykoterapeutycznej, w czasie której słuchały utworu
muzycznego Piotra Czajkowskiego o charakterze relaksacyjnym. Zależnie od grupy,
w której znalazły się pacjentki wysłuchano następujących utworów z Suity Dziadek
do orzechów: 1. – Taniec pastuszków, 2 – Walc kwiatów.
Test kardiotokograficzny wykonywano aparatem kardiotokograficznym
Sonicaid Team Standard. Oceniano następujące parametry: liczbę ruchów płodu,
podstawową częstość uderzeń serca płodu, liczbę skurczów macicy, liczbę
akceleracji powyżej 10 BPM trwające 15 sekund, oraz akceleracji powyżej 15 BPM
trwające 15 sekund, epizody wysokiej i niskiej zmienności oraz zmienność
krótkoterminową.
Analiza badań została przeprowadzona z wykorzystaniem możliwości
programu Microsoft Office Excel 2000 oraz pakietu programów do obliczeń
statystycznych STATISTICA v.10.
Wyniki badań
W badaniach uczestniczyło 40 kobiet w trzecim trymestrze ciąży, które wyraziły
wolę uczestnictwa w prowadzonym badaniu. Czas trwania ciąży wynosił od 26 do
41 tygodni (średnio 35 tygodni). Pod względem wieku, najwięcej badanych kobiet
mieściło się w przedziale 18-34 lata 35 (87,5%). Grupa kobiet powyżej 35 lat
stanowiła 3 (7,5%). Najmniej liczna była grupa poniżej 17 roku życia, która wynosiła
2 (5%) kobiety.
Pod względem wykształcenia, przeważały kobiety z wykształceniem średnim17(42,5%). Kobiety z wyższym wykształceniem uczestniczyło 14(35,5%) kobiet,
zawodowym było 5(12,5%) kobiet. Najmniej liczną grupę stanowią kobiety
z wykształceniem podstawowym 4 (10%). Połowa z badanych mieszkała na wsi
i połowa w mieście.
Poniższe wyniki uzyskano za pomocą badania testu t- Studenta dla prób
zależnych. Celem testu t- Studenta jest określenie statystycznej istotności zmian
w danym pomiarze u badanych osób. Wyniki zestawiono w tabelach poniżej:
Tabela nr 1: Porównanie średniej liczby ruchów płodu w dwóch sesjach, bez muzyki
i z utworem Piotra Czajkowskiego „Taniec pastuszków”
Bez muzyki
Średnia
D
SD
α
T
Źródło: Badanie własne

35,6
35,3
33,78
0,05
T(0,05): 4,67> 2,09

„Taniec
Pastuszków”
54,7
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Tabela nr 2: Porównanie średniej liczby ruchów płodu w dwóch sesjach, bez muzyki
i z utworem Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów”
Bez muzyki
Średnia
D
SD
α
T
Źródło: Badanie własne

35,6

„Taniec
Pastuszków”
54,7

35,3
33,78
0,05
T(0,05): 4,67> 2,09

Za pomocą testu t- Studenta wykazano istotną statystycznie różnicę [T(0,05):
4,67> 2,09]; [T(0,05): 5,54> 2,09] pomiędzy analizą liczby ruchów płodu w zapisie
kardiotokograficznym wykonanym przed sesją muzykoterapeutyczną a analizą
ruchów płodu zapisu kardiotokograficznego wykonanego po sesji muzykoterapeutycznej, uwzględniając 5% błąd statystyczny.
Tabela nr 3: Porównanie średniej podstawowej czynności serca płodu (BPM) w dwóch
sesjach, bez muzyki i z utworem Piotra Czajkowskiego „Taniec pastuszków”
Bez muzyki
Średnia
D
SD
α
T
Źródło: Badanie własne

138,65

„Taniec
Pastuszków”
137,25

6,6
5,20
0,05
T(0,05): 5,68> 2,09

Tabela nr 4: Porównanie średniej podstawowej czynności serca płodu (BPM) w dwóch
sesjach, bez muzyki i z utworem Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów”
Średnia
D
SD
α
T
Źródło: Badanie własne

Bez muzyki
140,65

„Walc kwiatów”
136,5

6,85
9,47
0,05
T(0,05): 3,23> 2,09

Za pomocą testu t- Studenta wykazano istotną statystycznie różnicę
[T(0,05): 5,68> 2,09]; [T(0,05): 3,23> 2,09] pomiędzy analizą podstawowej czynności
serca płodu w zapisie kardiotokograficznym wykonanym przed sesją
muzykoterapeutyczną, a analizą zapisu kardiotokograficznego wykonanym po sesji
muzykoterapeutycznej, uwzględniając 5% błąd statystyczny.
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Tabela nr 5: Porównanie średniej liczby skurczów macicy w dwóch sesjach, bez muzyki
i z utworem Piotra Czajkowskiego „Taniec pastuszków”.
Bez muzyki
Średnia
D
SD
α
T
Źródło: Badanie własne

1,1

„Taniec
Pastuszków”
0,9

1
0,97
0,05
T(0,05): 4,59> 2,09

Tabela nr 6: Porównanie średniej liczby skurczów macicy w dwóch sesjach, bez muzyki
i z utworem Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów”.
Bez muzyki
Średnia
D
SD
α
T
Źródło: Badanie własne

1,45

„Walc
kwiatów”
0,7

1,15
1,23
0,05
T(0,05): 4,20> 2,09

Za pomocą testu t- Studenta wykazano istotną statystycznie różnicę [T(0,05):
4,59> 2,09]; [T(0,05): 4,20> 2,09] pomiędzy analizą liczby skurczów macicy
w zapisie kardiotokograficznym wykonanym przed sesją muzykoterapeutyczną
a analizą zapisu kardiotokograficznego wykonanego po sesji muzykoterapeutycznej,
uwzględniając 5% błąd statystyczny.
Tabela nr 7: Porównanie średniej liczby akceleracji powyżej 10 BPM, trwających 15
sekund w dwóch sesjach, bez muzyki i z utworem Piotra Czajkowskiego „Taniec pastuszków”
Bez muzyki
Średnia
D
SD
α
T
Źródło: Badanie własne

6,2
5,3
5,55
0,05
T(0,05): 4,27> 2,09

„Taniec
Pastuszków”
3,1
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Tabela nr 8: Porównanie średniej liczby akceleracji powyżej 10 BPM, trwających 15
sekund w dwóch sesjach, bez muzyki i z utworem Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów”.
Bez muzyki
Średnia
D
SD
α
T
Źródło: Badanie własne

7,00

„Walc
kwiatów”
2,95

4,55
3,33
0,05
T(0,05): 6,11> 2,09

Za pomocą testu t- Studenta wykazano istotną statystycznie różnicę [T(0,05):
4,27> 2,09]; [T(0,05): 6,11> 2,09] pomiędzy analizą liczby akceleracji powyżej
10 BPM, trwających 15 sekund w zapisie kardiotokograficznym wykonanym przed
sesją muzykoterapeutyczną a analizą zapisu kardiotokograficznego wykonanego
po sesji muzykoterapeutycznej, uwzględniając 5% błąd statystyczny.
Tabela nr 9: Porównanie średniej liczby akceleracji powyżej 15 BPM, trwających
15 sekund w dwóch sesjach, bez muzyki i z utworem Piotra Czajkowskiego „Taniec
pastuszków”
Bez muzyki
Średnia
D
SD
α
T
Źródło: Badanie własne

4,05

„Taniec
Pastuszków”
1,8

3,65
5,06
0,05
T(0,05): 3,23> 2,09

Tabela nr 10: Porównanie średniej liczby akceleracji powyżej 15 BPM, trwających
15 sekund w dwóch sesjach, bez muzyki i z utworem Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów”.

Bez muzyki
Średnia
D
SD
α
T

2,85

„Walc
kwiatów”
1,7

2,05
1,85
0,05
T(0,05): 4,96> 2,09

Źródło: Badanie własne

Za pomocą testu t- Studenta wykazano istotną statystycznie różnicę [T(0,05):
3,23> 2,09]; [T(0,05): 4,96> 2,09] pomiędzy analizą liczby akceleracji powyżej 15
BPM, trwających 15 sekund w zapisie kardiotokograficznym wykonanym przed sesją
muzykoterapeutyczną a analizą zapisu kardiotokograficznego wykonanego po sesji
muzykoterapeutycznej, uwzględniając 5% błąd statystyczny.
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Tabela nr 11: Porównanie średniej liczby zmienności krótkoterminowej w dwóch
sesjach, bez muzyki i z utworem Piotra Czajkowskiego „Taniec pastuszków”
Bez muzyki
Średnia
D
SD
α
T
Źródło: Badanie własne

8,23

„Taniec
Pastuszków”
9,28

2,78
2,51
0,05
T(0,05): 4,95> 2,09

Tabela nr 12: Porównanie średniej liczby zmienności krótkoterminowej w dwóch
sesjach, bez muzyki i z utworem Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów”
Średnia
D
SD
α
T
Źródło: Badanie własne

Bez muzyki
8,46

„Walc kwiatów”
9,21

2,33
1,76
0,05
T(0,05): 5,93> 2,09

Za pomocą testu t- Studenta wykazano istotną statystycznie różnicę [T(0,05):
4,95> 2,09]; [T(0,05): 5,93> 2,09] pomiędzy analizą zmienności krótkoterminowej
w zapisie kardiotokograficznym wykonanym przed sesją muzykoterapeutyczną
a analizą zapisu kardiotokograficznego wykonanego po sesji muzykoterapeutycznej,
uwzględniając 5% błąd statystyczny.
Podsumowanie
Obecnie zastosowanie muzykoterapii w położnictwie, szczególnie utworów
muzyki klasycznej o charakterze relaksacyjnym, nie jest rozpowszechnione.
Źródłem informacji, która porusza zagadnienie podobne tematycznie, są badania,
które ukazały się w czasopiśmie Ginekologia Polska z 2000 roku, przeprowadzone
przez Anetę Porębę i WSP.8 Badaniami objęto 38 kobiet, których ciąża wynosiła od
38 do 41 tygodni. Przez 15 lat nie zajmowano się zjawiskiem muzykoterapii, jej rola
była i jest niedoceniana. Wymaga wsparcia i wielu nakładów, aby ten rodzaj
naturalnego odbierania bodźców ze środowiska zewnętrznego, który pozytywnie
pobudza płód, mógł zostać wdrożony na stałe. Takie działanie pozwoliłoby na
podwyższenie poziomu opieki nad kobietami w ciąży i późniejszy rozwój dzieci.
Dowodzą tego przeprowadzone badania własne. Wiedza kobiet na temat
relaksacyjnego wpływu muzyki jest dobrze poznana. Aż 87,50% badanych kobiet
jest zdania, że muzyka klasyczna działa uspokajająco. Można przypuszczać, że
gdyby wprowadzony został taki rodzaj muzykoterapii, to jego efekty zostałyby
natychmiast widoczne w postaci poprawy nastroju czy nastawienia, co jest bardzo
istotne w procesie leczenia.
8

A. Poręba, D. Dutkiewicz, M. Drygalski, Wpływ dźwięków muzycznych na zachowanie się wybranych
parametrów kardiotokograficznych u kobiet w ciąży donoszonej, „Ginekol Pol”. 2000, 8,71(8), s. 91520. Materiał XXVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Szczecin 13-16.09.2000 r.
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Porównując uzyskane wyniki Poręby i WSP.9 i własne można zauważyć, że
każdy rodzaj słuchanej przez kobietę w ciąży muzyki istotnie zwiększa liczbę ruchów
płodu. W przypadku badań Poręby i wsp., muzyka relaksacyjna spowodowała wzrost
średnio z 18,2 do 26,0 ruchów. Natomiast badania własne wykazały istotny wzrost
średnio z 35,6 ruchów w przypadku zapisu wykonanego bez udziału utworu, do 54,7
ruchów podczas słuchania utworu „Taniec pastuszków”. Jednak po wysłuchaniu
przez kobiety ciężarne utworu „Walc kwiatów” liczba ruchów wynosiła 48,5, zaś
przed sesją muzykoterapeutyczną 52,75 ruchów. Wynika to z pewnością z dynamiki
utworu. Dzieci uspokoiły się słuchając tego utworu. Jedną z najstarszych metod
nadzoru nad płodem jest obecność ruchów płodu, która wskazuje na jego dobrostan.
Płód reaguje na dźwięk, dotyk, zmiany natężenia światła, zmiany temperatury oraz
inne czynniki zewnętrzne.10 Kobiety w ciąży o przebiegu patologicznym mogą
doświadczać podczas ciąży wielu obaw związanych ze zdrowiem dziecka,
przebiegiem, ciąży i porodu.11 W innych badaniach zaobserwowano, że wysoki
poziom kortyzolu u matek spowodował wzrost czynności serca płodu w spoczynku. 12
DiPietro i wsp., zaobserwowali u kobiet z wyższym poziomem kortyzolu
w 3 trymestrze ciąży przez 50 minut większą liczbę ruchów płodu, które występowały
częściej u płodów płci męskiej.13 Stwierdzono także większą liczbę ruchów płodów
u kobiet z depresją w czasie ciąży. 14 W związku z wieloma stresującymi kobiety
sytuacjami, wskazane byłoby wdrożenie muzykoterapii jako pewien rodzaj wsparcia
psychologicznego w oddziałach patologii ciąży i słuchanie utworów muzycznych
Piotra Czajkowskiego. Należy przy tym wskazać, że jest to metoda niezwykle tania
i przyjemna, w porównaniu z leczeniem innymi metodami.
Kolejnym parametrem, który analizowano była podstawowa częstość uderzeń
serca płodu. Badania własne wykazały, że po wysłuchaniu obu utworów
o charakterze relaksacyjnym nastąpiła niewielka, ale istotna różnica w ocenie
parametrów czynności serca płodu, gdzie nastąpiło niewielkie obniżenie podczas
sesji utworami „Taniec pastuszków” i „Walc kwiatów”. W badaniach Poręby i wsp. 15
nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w zachowaniu się badanego
parametru. W opiece perinatologicznej istnieje wiele sytuacji, gdy czynność serca
płodu zwiastuje zagrożenie życia dziecka. Niewątpliwie należy takie sytuacje
obserwować i odpowiednio reagować. Jednocześnie posiadamy metody
terapeutyczne, poprzez które możemy wpływać również na dobrostan płodu,
w sytuacjach niewymagających interwencji medycznych. 16 Hospitalizacja kobiet,
z powodu ciąży ryzyka, może sprawiać istotny problem, wzbudzać niepokój,
9

Ibidem
P. Bartczak, D. Samulak, Zastosowanie wybranych metod oceny stanu płodu w ciążach powikłanych
hipotrofią, „Gin Prakt”. 2009, 4, s. 25-30
11
E. Bielawska-Batorowicz, Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice 2006, s. 111-132
12
N.S. Fink, C. Urech, C.T. Berger, I. Hoesli, W.Holzgreve, J. Bitzer, J. Alder. Maternal laboratory stress
influences fetal neurobehavior: cortisol does not provide all ansvers, „J Matern Fetal Neonatal Med”.
2010,23, s. 488-500
13
J.A. DiPietro, K.T. Kivlighan, K.A. Costigan, ML. Laudenslager. Fetal motor activity and maternal
cortisol. (w:) „Dev Psychobiol”. 2009,51, s. 505-512
14
L. Allister, B.M. Lester, S. Carr, E. Liu,The effects of maternal depression on fetal heart rate responce
to vibroacoustic stimulation, „Dev Neuropsychol”. 2001,20, s. 639-651
15
A. Poręba, D. Dutkiewicz, M. Drygalski, Wpływ dźwięków muzycznych na zachowanie się wybranych
parametrów kardiotokograficznych u kobiet w ciąży donoszonej, „Ginekol Pol”. 2000, 8,71(8), s. 91520. Materiał XXVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Szczecin 13-16.09.2000 r.
16
Ibidem
10
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powodować depresję,17 ponieważ kobiety są oddzielone od wspierającego,
naturalnego środowiska. W badaniach Fink i wsp. zaobserwowano, że wysoki
poziom kortyzolu u matek spowodował wzrost czynności serca płodu w spoczynku.18
A w prezentowanych badaniach pod wpływem muzyki, czynność serca płodu
nieznacznie się obniżyła. Jednakże nie było to związane z zagrożeniem życia,
częstość uderzeń serca była w granicach normy. Jak przedstawiono, działanie
muzyki czasami może zaskoczyć, lecz nie tylko ten parametr oceniany był w całym
zapisie kardiotokograficznym. Niewątpliwie należy przeprowadzić wiele badań,
aby nie wzbudzać niepożądanych powikłań i wątpliwości. Natomiast czasami
w sytuacjach klinicznych występowania tachykardii obniżenie częstości uderzeń
serca płodu jest pożądane przez klinicystów.
Badania własne opierają się na zastosowaniu muzyki o charakterze
relaksacyjnym. Udowodniono, że występuje niewielkie, ale istotne statystycznie
zmniejszenie liczby skurczów macicy po sesji muzykoterapeutycznej. Otrzymane
wyniki mogłyby posłużyć wykorzystaniu muzyki o charakterze relaksacyjnym
w porodzie przedwczesnym, gdy stosuje się leczenie zmniejszające napięcie
macicy. Sesja muzyką klasyczną Piotra Czajkowskiego mogłaby być wówczas
terapią wspomagającą. W badaniach Poręby i wsp.19 zastosowano trzy rodzaje
muzyki: relaksacyjną, aktywizującą i pobudzającą. Wykazano, że u 23 kobiet
w ciąży, co stanowi 60,5%, w czasie odtwarzania muzyki wystąpiła czynność
skurczowa macicy. Udowodniono także, że proporcjonalnie do wzrastającego tempa
muzyki, rośnie także częstość skurczów macicy odpowiednio dla poszczególnych
utworów: relaksacyjny – 2,6, aktywizujący – 3,3 i pobudzający – 3,9 skurczów/h.
Należy wskazać, że sytuacji badań Poręby i wsp., czynność mogła wystąpić,
ponieważ badano kobiety w ciąży donoszonej i taki aspekt mógł być pożądany przez
badaczy.20
W badaniach Poręby i wsp.,21 analizie poddano częstość akceleracji serca
płodu, która wykazała, że dźwięki muzyczne odtwarzane kobietom ciężarnym
istotnie zwiększają liczbę akceleracji serca płodu w porównaniu do okresu bez
muzyki. W przypadku muzyki relaksacyjnej liczba akceleracji po wysłuchaniu utworu
wzrosła średnio z 12,9 do 17,4. Nie stwierdzono natomiast istotnej statystycznie
różnicy w liczbie akceleracji serca płodu w zależności od tempa odtwarzanej muzyki.
W badaniach własnych wzięto pod uwagę 2 typy akceleracji: powyżej 10 BPM,
trwające 15 sekund oraz powyżej 15 BPM, trwające 15 sekund. Badania wykazały,
że w obu typach akceleracji wystąpiło ich obniżenie po sesji muzykoterapeutycznej
utworami „Taniec pastuszków” i „Walc kwiatów”.
W badaniach Poręba i wsp.,22 nie uwzględniono zmienności krótkoterminowej.
Jednak badania własne wykazały wzrost parametrów zmienności krótkoterminowej
17

L. Allister, B.M. Lester, S. Carr, E. Liu, The effects of maternal depression on fetal heart rate responce
to vibroacoustic stimulation, „Dev Neuropsychol”. 2001, 20, s. 639-651
18
N.S. Fink, C. Urech, CT. Berger, I. Hoesli, W.Holzgreve, J. Bitzer, J. Alder. Maternal laboratory stress
influences fetal neurobehavior: cortisol does not provide all ansvers, „J Matern Fetal Neonatal Med”.
2010,23, s. 488-500
19
A. Poręba, D. Dutkiewicz, M. Drygalski, Wpływ dźwięków muzycznych na zachowanie się wybranych
parametrów kardiotokograficznych u kobiet w ciąży donoszonej, „Ginekol Pol”. 2000, 8,71(8), s. 91520. Materiał XXVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Szczecin 13-16.09.2000 r.
20
Ibidem
21
Ibidem
22
Ibidem
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w porównaniu do zapisu kardiotokograficznego bez utworów. Ten rodzaj muzyki
powinien być wykorzystany w praktyce klinicznej. W powyższym badaniu
zaobserwowano obniżenie liczby akceleracji i czynności serca płodu po sesji
muzyką Piotra Czajkowskiego, natomiast zmienność krótkoterminowa istotnie się
zwiększyła, co jest istotnym wykładnikiem dobrostanu płodu. 23
Przeprowadzone badania własne oceny zapisu kardiotokograficznego serca
płodu w III trymestrze ciąży podczas słuchania utworów Piotra Czajkowskiego
„Taniec pastuszków” i „Walc kwiatów” wykazały, że muzyka klasyczna o charakterze
relaksacyjnym, wprowadzona do procesu leczenia jako forma wspierania terapii,
może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia płodu, zwłaszcza, jeśli mowa jest
o podstawowej czynności serca płodu jako przyczyny hospitalizacji kobiety ciężarnej
w przypadku rozpoznania tachykardii u płodu. Tachykardia spowodowana jest
często lekami, zakażeniem czy stresem ciężarnej. Podane przykłady są jednymi
z wielu przyczyn wystąpienia tachykardii u płodu. Zastosowanie takiego rodzaju
muzyki, która ma na celu wzbudzenie silnych emocji u człowieka, który może
przeżywać ją w indywidualny i niepowtarzalny sposób, może przyczynić się do jej
oddziaływania na wiele osób. Zastosowana w lecznictwie mogłaby spowodować
poprawę stanu zdrowia nie tylko płodu, ale i kobiet w ciąży, dla której często sam
okres hospitalizacji jest bardzo stresujący.
Wnioski
1. U kobiet ciężarnych, które wysłuchały utworu „Taniec pastuszków”
stwierdzono istotnie większą liczbę ruchów płodu, niż podczas zapisu
kardiotokograficznego bez udziału muzyki. Natomiast po wysłuchaniu
utworu „Walc kwiatów” stwierdzono istotnie mniejszą liczbę ruchów płodu
w porównaniu z zapisem wykonanym przed wysłuchaniem utworu.
2. Podstawowa czynność serca płodu w zapisie kardiotokograficznym
wykonanym przed sesją muzykoterapeutyczną jest istotnie wyższa niż po
sesji muzykoterapeutycznej.
3. Liczba skurczów macicy w zapisie kardiotokograficznym wykonanym przed
sesją muzykoterapeutyczną jest istotnie wyższa niż po sesji
muzykoterapeutycznej.
4. Liczba akceleracji powyżej 10 BPM w zapisie kardiotokograficznym jest
istotnie wyższa przed sesją muzykoterapeutyczną niż po sesji
muzykoterapeutycznej.
5. Liczba akceleracji powyżej 15 BPM jest istotnie wyższa w zapisie
kardiotokograficznym wykonanym przed sesją muzykoterapeutyczną niż po
sesji muzykoterapeutycznej.
6. Zmienność krótkoterminowa w zapisie kardiotokograficznym wykonanym
przed sesją muzykoterapeutyczną jest istotnie niższa, niż w zapisie
kardiotokograficznym wykonanym po sesji muzykoterapeutycznej.

23

Z. Słomko, Z. Malewski, Mianownictwo kardiotokograficzne (w:) Z. Słomko, K. Drews, Z. Malewski
(red.), Kardiotokografia kliniczna. Warszawa 2010
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Streszczenie
Wstęp: Zastosowanie utworów muzyki klasycznej może zapoczątkować nowe
spojrzenie na perinatologię i położnictwo, które sięga po naturalne sposoby
odbierania bodźców ze środowiska zewnętrznego, pozytywnie pobudzającego
organizm matki i płodu. Takie postępowanie może przyczynić się do podwyższenia
poziomu jakości opieki nad kobietami ciężarnymi.
Cel pracy: Ocena parametrów płodu w zapisie kardiotokograficznym u kobiet
w III trymestrze ciąży podczas słuchania utworów Piotra Czajkowskiego Suita
Dziadek do orzechów: Taniec pastuszków i Walc kwiatów.
Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone w okresie od lutego
do maja 2014 roku w Oddziale Patologii Wczesnej Ciąży oraz Patologii Ciąży
w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Szpitala
Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Objęto nimi 40 kobiet
w trzecim trymestrze. Narzędziem badawczym było badanie kardiotokograficzne
czynności serca płodu.
Wyniki: Wykazano istotny wzrost liczby ruchów płodu pod wpływem utworu
''Taniec pastuszków", natomiast po wysłuchaniu utworu "Walc kwiatów" liczba
ruchów płodu zmniejszyła się. Zmienność krótkoterminowa istotnie zwiększyła się
pod wpływem utworów: „Taniec pastuszków” i „Walc kwiatów”. Parametry, takie jak:
liczba skurczów macicy oraz liczba akceleracji istotnie zmniejszyły się po sesji
muzykoterapeutycznej.
Wnioski. Badania jednoznacznie wskazują na dobroczynny wpływ utworów
o charakterze relaksacyjnym na dobrostan płodu, a także kobiet ciężarnych.
Muzykoterapia utworami Piotra Czajkowskiego może być wykorzystana w terapii
czynności skurczowej w porodzie przedwczesnym.
Summary
Introduction: The use of classical music may initiate a new perspective
on perinatology and obstetrics, which dates back to the natural ways of receiving
stimulus from the external environment, positively conducive to the body of mother
and fetus. This can help to increase the quality of care for women in labour.
Paper’s objective: Analysis of cardiotocographic recording of fetal heart activity
in the third trimester of pregnancy while listening to music of Peter Tchaikovskythe Nutcracker Suite: Dance of the Shepherd Boys and Waltz of the Flowers.
Material and methods: Studies have been carried out during a period
of February to May 2014. Covered them 40 randomly chosen patients who have
consent to participate in the study, were in the third trimester of pregnancy and were
hospitalized in a branch of the pathology of early pregnancy and the pathology
of Pregnancy at the clinic of obstetrics, Gynecology and Gynecologic Oncology
in Obstetrics and Pathology of dr Jan Biziel University Hospital no 2 in Bydgoszcz.
Research tool was the original questionnaire surveys and examination of the fetal
heart activity. Collected materials has been subjected to statistical analysis.
Results: It was shown a significant influence of the number of fetal movements
under the influence of the track „Dance of the Shepherd Boys”, while after listening
to „Waltz of the Flowers” the number of fetal movements decreased. Volatility
of short-term significantly increased under the influence of „ Dance of Shepherd
Boys” and „ Waltz of the Flowers”. The parameters such as: number of uterine
contractions and the number of accelerations significantly decreased after music
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therapy session.
Conclusions: Studies clearly indicate the beneficial influence of relaxing music
on well-being of the fetus and also on the pregnant women. The music therapy
on behalf of Peter Tchaikovsky music may be used in systolic therapy in premature
birth.
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Wprowadzenie
Do priorytetowych zadań współczesnego systemu ochrony zdrowia zalicza się
obecnie profilaktykę, promocję zdrowia i propagowanie zachowań zdrowotnych.
Według specjalistów stan zdrowia człowieka determinuje styl życia. Jednym z zadań
w ochronie zdrowia narządu rodnego kobiety jest zapewnienie warunków i środków
do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie prewencji, wczesnego
rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych. 1
Współczesne kobiety pełnią wiele ról: organizują życie rodzinne, pracują
zawodowo, jako żony, matki, córki działają na rzecz swoich bliskich, podejmują wiele
zadań. W natłoku codziennych obowiązków nie mają czasu, aby zadbać o siebie,
a tym samym nie mają czasu chorować. Kobiety nie dbają o własne zdrowie i często
zaniedbują badania profilaktyczne.2
Nowotwory złośliwe stanowią jedno z największych zagrożeń zdrowotnych we
współczesnym świecie. Rozpowszechnieniu chorób nowotworowych sprzyja
narażenie na działanie szkodliwych czynników środowiskowych (przede wszystkim
w związku z uprzemysłowieniem oraz niewłaściwym stylem życia) oraz wydłużenie
życia mieszkańców wielu krajów. W Polsce według opracowania Krajowego Rejestru
Nowotworów liczba zachorowań na złośliwe nowotwory wynosi około 155 tys.
rocznie. Nowotwory złośliwe u kobiet stanowią około połowy wymienionej liczby (77
500 w 2010 roku), co jest dowodem istotnego zagrożenia zdrowotnego. Znaczące
obniżenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy jest w Polsce obserwowane od
kilkudziesięciu lat, ale dopiero w ostatniej dekadzie odnotowano zmniejszenie liczby
zgonów. Świadczy to o niedostatecznej skuteczności w zakresie wykrywania zmian
przednowotworowych i raka szyjki macicy we wczesnych postaciach. W ostatnich
latach rak szyjki macicy jest wykrywany rocznie u około 3000 kobiet
(standaryzowany współczynnik zachorowalności – około 10/100 tys.), a liczba
zgonów z powodu wspomnianego nowotworu wynosi około 1700 (standaryzowany
współczynnik umieralności – około 5/100 tys.). Najwyższe zagrożenie zgonem
z powodu raka szyjki macicy dotyczy w Polsce kobiet w wieku między 50 i 65 rokiem
życia.3
Liczba zachorowań na raka trzonu macicy wzrasta w Polsce bardzo szybko
(ostatnio wynosi około 5200 zachorowań rocznie – standaryzowany współczynnik
zachorowalności około 15/100 tys.) przy stabilizacji pod względem liczby zgonów
A. Słopiecka, G. Wiraszka, Zachowania kobiet w zakresie profilaktyki chorób narządów płciowych,
„Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie”.
2013, 1
2
http://fzk.org.pl/pdf/RAPORT_LEKKI.pdf (pobrano 31.03.2015 r.)
3
http://fzk.org.pl/pdf/RAPORT_LEKKI.pdf (pobrano 31.03.2015 r.)
1
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(ostatnio wynosi około 1000 zgonów rocznie – standaryzowany współczynnik
umieralności około 2,5/100 tys.).4
Systematyczny wzrost liczby zachorowań i zgonów dotyczy również raka
jajnika, co jest odzwierciedleniem zmian struktury wieku populacji kobiet w Polsce.
Rocznie rak jajnika jest rozpoznawany u około 3600 kobiet (standaryzowany
współczynnik zachorowalności – około 11,5/100 tys.), a z powodu wspomnianego
nowotworu umiera około 2600 kobiet (standaryzowany współczynnik umieralności –
około 7/100 tys.).5
W celu wykrycia raka szyjki macicy istnieje możliwość skutecznego
zapobiegania, które obejmuje profilaktykę pierwotną (edukacja w celu
wyeliminowania czynników ryzyka oraz szczepienia przeciw HPV) i wtórną
(wykrywanie stanów przednowotworowych i wczesnych postaci raka podczas badań
przesiewowych z wykorzystaniem cytologicznej oceny rozmazu u kobiet w wieku 2559 lat). Miejscowe objawy, które mogą mieć związek z nowotworem złośliwym szyjki
lub trzonu macicy, powinny być zawsze uzasadnieniem dla dalszej diagnostyki
specjalistyczne.
Obowiązkiem lekarzy, położnych i pielęgniarek jest edukacja kobiet w kierunku
wczesnego wykrywania i leczenia zmian przednowotworowych i raka szyjki macicy.
Niektóre zmiany chorobowe mogłyby być wcześniej zauważone przez samą
kobietę, gdyby była ona świadoma, że niepokojące objawy mogą świadczyć
o chorobie narządu rodnego. Wystąpienie niektórych z objawów, takich jak, np. ból
w miednicy mniejszej czy nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych powinno
spowodować szybkie udanie się do specjalisty w celu wyjaśnienia przyczyny tych
dolegliwości.
Najczęstsze choroby narządu rodnego kobiety
Rak szyjki macicy
Rak szyjki macicy nie daje specyficznych objawów. Wśród skarg najczęściej
zgłaszanych przez kobiety znajdują się: krwiste upławy o przykrym zapachu,
krwawienia międzymiesiączkowe, krwawienia kontaktowe, bóle podbrzusza
i krzyża.6 W zaawansowanej postaci raka szyjki macicy obserwuje się krwawienia,
które najczęściej są obfite, czasem nawet zagrażające życiu. Powstają one na
skutek rozpadu tkanek lub uszkodzenia naczyń krwionośnych. W późnej fazie
rozwoju raka występują bóle, obrzęki (zahamowanie odpływu chłonki lub zastoju
żylnego), dolegliwości ze strony pęcherza moczowego, zaparcia. 7
W etiologii raka szyjki macicy nadrzędną rolę przypisuje się zakażeniu wirusem
brodawczaka ludzkiego, w szczególności typowi HPV 16 i 18. Do innych czynników
rozwoju raka szyjki macicy zalicza się: wczesną inicjację seksualną i częstą zmianę
partnerów, przewlekłe zakażenia pochwy, palenie papierosów, długoletnie
stosowanie doustnej hormonalnej antykoncepcji, niski status socjoekonomiczny
oraz wielorództwo.

4

Ibidem
Ibidem
6
M. Spaczyński, W. Kędzia, E. Nowak-Markwitz, Onkologia ginekologiczna (w:) G.H. Bręborowicz (red.),
Położnictwo i Ginekologia. Warszawa 2010, s. 805-873
7
G. Strauss G, Szyjka macicy (w:) W. Pschyrembel (red.), Ginekologia praktyczna. Warszawa 1994,
s. 84-179
5
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Właściwie pojęta profilaktyka raka szyjki macicy to cały kompleks badań, które
należy wykonać u każdej kobiety. W skriningu tego nowotworu wciąż
pierwszoplanową rolę odgrywa cytologia. Badanie cytologiczne nie jest jednak
narzędziem doskonałym, a do jego podstawowych wad zalicza się wysoki odsetek
wyników fałszywie negatywnych i fałszywie pozytywnych, sięgający nawet 30-70%
oraz małą zgodność międzylaboratoryjną, co w znaczący sposób obniża
efektywność skriningu cytologicznego. Czułość jednokrotnego badania
cytologicznego w rozpoznawaniu patologii zależy w dużym stopniu od poziomu
fachowości personelu prowadzącego skrining (osoba pobierająca, sprzęt,
dokładność pobrania, utrwalenia, techniki histologiczne, skriningu cytologicznego,
reskriningu). 8
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wprowadziło rekomendacje, które mają
na celu zminimalizowanie zachorowania na raka szyjki macicy. Badaniami
profilaktycznymi polegającymi na corocznej kontroli cytologicznej powinny być
objęte kobiety po ukończeniu 25. roku życia (najpóźniej w wieku 30 lat). W sytuacji
wczesnego rozpoczęcia współżycia należy wykonać badanie cytologiczne nie
później niż 3 lata po inicjacji seksualnej. Prawidłowe wyniki wymazów cytologicznych
i brak czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy pozwalają na
prowadzenie badania przesiewowego, co 3 lata.9
Rak trzonu macicy
Rak trzonu macicy jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym
narządów płciowych u kobiet. Wśród ogółu złośliwych nowotworów zajmuje czwarte
miejsce. Zachorowalność zwiększa się z wiekiem i jest największa w przedziale
wiekowym 55-70 lat. Do czynników ryzyka wystąpienia raka endometrium należy
m.in.: otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze oraz zespół policystycznych jajników.
Czynniki, które zmniejszają ryzyko rozwoju raka endometrium to: późne menarche,
wczesna menopauza, posiadanie potomstwa. Wykazano, że zmniejszona
ekspozycja na estrogeny redukuje ryzyko wystąpienia raka trzonu macicy. 10
U większości chorych kobiet możliwa jest dość wczesna diagnoza, gdyż już
w początkowym stadium rozwoju choroba może objawiać się nieprawidłowymi
krwawieniami z dróg rodnych, szczególnie po menopauzie. U wszystkich kobiet
z
krwawieniem
pomenopauzalnym
lub
podejrzanym
krwawieniem
okołomenopauzalnym należy przeprowadzić diagnostykę, która będzie obejmowała
badanie USG, w celu pomiaru grubości endometrium oraz diagnostyczne
wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy. 11
Mięśniaki macicy
Mięśniaki macicy to łagodne nowotwory macicy. Występują u 25% kobiet
w wieku rozrodczym. Do rozwoju mięśniaków dochodzi w wyniku proliferacji mięśni

W. Rokita, Wartość diagnostyczna cytologii i kolposkopii u kobiet ze śródnabłonkową neoplazją szyjki
macicy, „Ginekologia Polska”. 2011, 82, s. 607-611
9
A. Stefanek, P. Durka, Poziom świadomości kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy, „Polski
Przegląd Nauk o Zdrowiu”. 2014, 1, s. 29-38
10
A. Olejek, K. Olszak-Wąsik, T. Horzelski, i wsp, Rak błony śluzowej macicy u 25 letniej pacjentki. Opis
przypadku, „Ginekologia Polska”. 2012,83, s. 224-228
11
M. Spych, L. Gottwald, E. Jesień-Lewandowicz, i wsp, Przyczyny niepowodzeń leczenia chorych na
raka trzonu macicy poddanych pooperacyjnej radioterapii, „ Przegląd Menopauzalny”. 2010,1, s. 32-37
8
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gładkich i włóknistej tkanki łącznej. Mięśniaki najczęściej pojawiają się po okresie
dojrzewania i zanikają po menopauzie. Mięśniaki są guzami głównie
estrogenozależnymi. Początkowo rozwijają się jako mięśniaki śródścienne.
Ostateczna ich kwalifikacja jest uzależniona od kierunku ich wzrastania. 12
Wyróżniamy mięśniaki: podsurowicze, śródścienne, podśluzówkowe. Do rzadszych
postaci możemy zaliczyć: mięśniaki uszypułowane, mięśniaki szyjkowe, mięśniaki
międzywięzadłowe. Mięśniaki najczęściej występują licznie, rzadko pojedynczo.
W 90% są zlokalizowane w trzonie macicy. 13 Objawy kliniczne mięśniaków są
różnorodne. Małe mięśniaki są trudne do oceny w badaniu ginekologicznym, a przy
braku możliwości diagnostyki USG mogą być pomylone z macicą ciężarną.
Najczęstszym objawem chorobowym występowania mięśniaków są nieprawidłowe
krwawienia z dróg rodnych. Około 30% pacjentek z mięśniakami skarży się na ból.
Może on występować w czasie miesiączki lub współżycia. Przewlekły ból i objawy
zapalenia pochwy objawiające się cuchnącymi upławami możemy spotkać na skutek
martwicy rodzącego się mięśniaka. Do innych objawów, które mogą wystąpić
możemy zaliczyć objawy uciskowe. Najczęściej dotyczą one dróg moczowych
i są nimi: niemożność oddania moczu, częstomocz, nagląca potrzeba oddania
moczu. U kobiet w wieku rozrodczym może występować niepłodność lub poronienia
z powodu macicy mięśniakowatej.14
Torbiele i guzy jajnika
Ostry ból w miednicy może wywołać pęknięcie torbieli jajnika – folikularnej,
ciałka żółtego lub torbieli endometrialnej, doprowadzając do omdlenia pacjentki.
Pęknięciu najczęściej towarzyszy niewielkie krwawienie do jamy otrzewnej.
Przyjmuje się postawę wyczekującą, która polega na obserwacji pacjentki. Objawy
najczęściej ustępują w ciągu kilku dni. 15 Jednym z poważniejszych i jednocześnie
najczęstszych komplikacji w ginekologii jest skręt szypuły guza jajnika. Wczesna
i prawidłowa diagnoza wpływa na stan ogólny pacjentki oraz na jej rozrodczość.
Skręt szypuły guza jajnika może bowiem spowodować martwicę tkanek.16 Skręt
szypuły torbieli najczęściej jest nagły i powoduje ostre bóle z objawami takimi,
jak: cierpiący wyraz twarzy, zimny pot, nudności, przyspieszone tętno, wymioty.
Obserwuje się „ostry brzuch”. Możliwie szybko należy przeprowadzić zabieg
operacyjny.17

E. Norwitz, J. Schorge, Ginekologia (w:) B. Chazan (red.), Położnictwo i ginekologia w zarysie.
Warszawa 2006, s.12-38
13
M. Spaczyński, W. Kędzia, E. Nowak-Markwitz, Onkologia ginekologiczna (w:) G.H. Bręborowicz (red.),
Położnictwo i Ginekologia. Warszawa 2010, s. 805-873
14
A. Markowska, Z. Słomko, Mięśniaki macicy (w:) Z. Słomko (red.), Ginekologia tom 2. Warszawa 2008,
s. 691-697
15
E. Norwitz, J. Schorge, Ginekologia (w:) B. Chazan (red.), Położnictwo i ginekologia w zarysie.
Warszawa 2006, s. 12-38
16
K. Panecka, M.Ropacka-Lesiak, G.H. Bręborowicz, Skręt szypuły guza jajnika – stan nagły
w ginekologii. Opis przypadku, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”. 2012,5, s. 227-230
17
D. McKay Hart, J. Norman, Skręt szypuły (w:) G.H. Bręborowicz (red.), Ginekologia. Wrocław 2006,
s. 261-262
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Rak jajnika
Rak jajnika to jeden z najtrudniejszych problemów zarówno diagnostycznych,
jak i terapeutycznych. Ponieważ początkowe stadia choroby przebiegają
bezobjawowo, rak jajnika nazywany jest „cichym zabójcą”.18 Najczęstszym
objawem, z którym kobiety zgłaszają się do lekarza jest powiększony obwód
brzucha, bóle podbrzusza, spadek wagi oraz bóle kręgosłupa. 19 Rzadziej występują
wzdęcia brzucha, wodobrzusze, gorączka i nieprawidłowe krwawienia z macicy. 20
Rak jajnika stanowi obecnie jedno z największych wyzwań w ginekologii, gdyż
wykrywalność we wczesnych stadiach choroby jest znikoma i wciąż brakuje
skutecznego skriningu raka jajnika. Większość przypadków jest wykrywane
w stadium bardzo zaawansowanym.21 Kobiety, u których wcześniej występowały
przypadki raka w rodzinie powinny podać się badaniom genetycznym na mutacje
genów BRCA 1 i BRCA 2.22 W diagnostyce nowotworów raka jajnika pomocne jest
oznaczenie markerów nowotworowych. Markerem charakterystycznym dla raka
jajnika jest CA 125.23
Zaburzenia statyki narządu rodnego
Wypadanie macicy i pochwy to przemieszczenie tych narządów w kierunku
błony dziewiczej lub poza jej obręb. Jest to spowodowane zaburzeniami
biomechanicznymi w obrębie więzadeł, powięzi i mięśni dna miednicy. W rezultacie
dochodzi do przemieszczenia pochwy i macicy w postaci ich obniżenia lub
wypadania.24 Wśród objawów związanych z obniżeniem i wypadaniem macicy
i pochwy można wymienić: uczucie pełności w kroczu, uczucie parcia i ciężkości,
stwierdzenie, że coś „wychodzi” z pochwy. Do innych dolegliwości ze strony układu
moczowego, na które skarżą się kobiety zaliczamy: nietrzymanie moczu, parcie na
mocz, częstomocz, nieprawidłowy strumień moczu. Jeśli chodzi o objawy ze strony
układu pokarmowego, są to: nietrzymanie gazów i stolca, uczucie niekompletnego
wypróżnienia, silne parcie podczas defekacji. Często w celu ułatwienia mikcji lub
zakończenia defekacji niezbędne jest odprowadzenie wypadania. 25
Nietrzymanie moczu
Nietrzymanie moczu to wstydliwy problem, który w dużym stopniu obniża jakość
życia kobiet.26 Brak kontroli oddawania moczu powoduje problemy higieniczne,
A. Nowicka, E. Rogala, W. Bednarek i wsp, Markery aktywacji limfocytów u pacjentek z rakiem jajnika,
„Ginekologia Polska”. 2012, 83, s. 737-743
A. Jarosz, E. Krajewska-Kułak, B. Jankowiak i wsp, Problemy pielęgnacyjne pacjentek z rakiem jajnika,
„Ginekologia Praktyczna”. 2005,1, s. 21-23
20
M. Szymański, M. Socha, W. Szymański i wsp, Operacje zachowujące płodność (FSS) u pacjentek
z nowotworami złośliwymi jajników, „Ginekologia Praktyczna”. 2005,1, s. 2-7
21
A. Nowicka, E. Rogala, W. Bednarek i wsp, Markery aktywacji limfocytów u pacjentek z rakiem jajnika
„Ginekologia Polska”. 2012, 83, s. 737-743
22
P. Blecharz, K. Karolewski, K. Urbański, Rodzinny rak jajnika. Rola dysfunkcji genu BRCA
1 w odpowiedzi na leczenie chemiczne, „Ginekologia Polska”. 2011, 82, s. 212-219
23
M. Spaczyński, W. Kędzia, E. Nowak-Markwitz, Onkologia ginekologiczna (w:) G.H. Bręborowicz (red.),
Położnictwo i Ginekologia. Warszawa 2010, s. 805-873
24
T. Rechberger, A. Bartuzi, K. Perżyło, Zaburzenia statyki narządu rodnego – przyczyny, diagnostyka,
symptomatologia i leczenie, „Przegląd Menopauzalny”. 2011, 3, s. 206-217
25
Ibidem, s. 206-217
26
R. Villet, D. Salet-Lizee, M. Zafiropulo, Badanie Kliniczne (w:) Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet.
Warszawa 2003, s. 39-72
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utrudnia kontakty towarzyskie oraz ma znaczący wpływ na komfort życia. 27 Do
czynników ryzyka występowania nietrzymania moczu należą:
 starszy wiek (kobiety po menopauzie);
 liczne porody, szczególnie dużych płodów;
 czynniki konstytucjonalne i genetyczne (u kobiet rasy czarnej i Azjatek
rzadziej występuje nietrzymanie moczu);
 przebyte zabiegi ginekologiczne;
 przewlekłe zaparcia;
 otyłość;
 choroby przewlekłe przebiegające z kaszlem.28
Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) to każdy mimowolny wypływ moczu
przez cewkę moczową, związany z kaszlem lub wysiłkiem fizycznym. W przypadku
WNM typowe jest również bezwiedne oddawanie niewielkich objętości moczu bez
uczucia parcia.29 Naglące nietrzymanie moczu to mimowolne popuszczanie moczu
pod wpływem niekontrolowanych skurczów pęcherza moczowego. Nietrzymanie
moczu z przepełnienia jest spowodowane upośledzoną kurczliwością mięśnia
wypieracza, która prowadzi do nadmiernego wypełnienia pęcherza moczowego.
Charakterystycznym objawem jest popuszczanie niewielkich ilości moczu w miarę
przepełniania się pęcherza moczowego.30 Nietrzymanie moczu pozazwieraczowe to
bezwiedne oddawanie moczu przez przetokę. Przetoka moczowa to patologiczne
połączenie miedzy drogami moczowymi a sąsiadującymi z nimi tkankami, przez
które mocz wydostaje się poza drogi moczowe. 31
Cel badań
Głównym celem podjętych badań było ustalenie przyczyn hospitalizacji kobiet
w Oddziale Ginekologii oraz uzyskanie wiedzy, jakie postawy prezentowały kobiety
wobec badań profilaktycznych narządu rodnego.
Materiał i metody
Na prowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do badania włączono 100 kobiet, które przebywały
w Oddziale Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Pacjentki
wyraziły dobrowolną i świadomą zgodę na przeprowadzenie projektu badawczego,
który trwał od lutego do maja 2014 roku.
Narzędziem badawczym zastosowanym w pracy był kwestionariusz ankiety
własnej konstrukcji, który zawierał pytania metryczkowe dotyczące danych
socjodemograficznych, takich jak: wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan
G. Surkont, E. Wlaźlak, W. Kazimierak i wsp, Wpływ operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymnia
moczu (WNM) za pomocą taśmy IVS na jakość życia pacjentek, „Ginekologia Polska”. 2007,78,
s. 381-383
28
R. Villet, D. Salet-Lizee, M. Zafiropulo, Badanie Kliniczne (w:) Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet.
Warszawa 2003, s. 39-72
29
A. Witek, A. Nowara, A. Prajsner, i wsp, Rozszerzona analiza profilu cewkowego u kobiet z wysiłkowym
nietrzymaniem moczu o nowe parametry – doniesienie wstępne, „Ginekologia Polska”. 2010,81,
s. 582-587
30
J. Kotarski, Urologia ginekologiczna (w:) G.H. Bręborowicz (red), Położnictwo i Ginekologia. Warszawa
2010, s. 651-657
31
D. McKay Hart, J. Norman, Urologia ginekologiczna (w:) G.H. Bręborowicz (red.), Ginekologia. Wrocław
2006, s. 301-324
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cywilny oraz sytuacja ekonomiczna. Ponadto kwestionariusz zawierał pytania
dotyczące stylu życia i przeszłości położniczo-ginekologicznej (m.in. cykl
miesiączkowy, liczba porodów, częstość wykonywania badań cytologicznych oraz
systematyczność zgłaszania się na wizyty kontrolne do lekarza ginekologa,
dolegliwości, planowanego leczenia oraz postaw kobiet wobec badań
profilaktycznych narządu rodnego).
Wiek badanej próby kobiet mieścił się przedziale 20-90 lat. Z danych
ankietowania wynika, że 29% stanowiły kobiety w przedziale wiekowym 41- 50 lat,
24% to kobiety w wieku 31-40 lat. Kolejną grupę stanowiły kobiety między 20-30
rokiem życia i 61-70 rokiem życia, które uzyskały po 15%. Natomiast kobiety między
51 a 60 lat, uzyskały 13% udziału w badaniach. Niewielka liczba respondentek (n=3)
znalazła się w przedziale wiekowym między 71 a 80 rokiem życia, a 1 ankietowana,
to osoba powyżej 80 roku życia, co ilustruje rys.1.
Rysunek nr 1: Przedziały wiekowe badanej próby kobiet
Struktura wiekowa badanych

20 - 30 lat

3% 1%

31 - 40 lat

15%

15%
13%

24%
29%

41 - 50 lat
51 – 60 lat
61 - 70 lat
71 - 80 lat
81 – 90 lat

Źródło: Badanie własne

Mieszkankami miast było 80% ankietowanych kobiet, a 20% mieszkało na wsi.
Większość badanych (72%) oceniło swoje warunki materialne jako dobre, natomiast
27% kobiet uznało, że posiada średnią sytuację ekonomiczną, a 1% ankietowanych
deklarowało złe warunki życia. Respondentki podzielono pod względem stanu
cywilnego. Kobiety zamężne stanowiły 67%, panny – 16%, wdowy – 11%, a kobiety
stanu wolnego – 6%. Wykształcenie wyższe posiadało 44% kobiet, średnie 34%,
a zawodowe 14%.
Badaną próbę kobiet podzielono pod względem rodności. Najwięcej – 37%
ankietowanych kobiet urodziło 2 dzieci, 28% – 1 dziecko. Spośród wszystkich kobiet
aż 24% wcale nie rodziło, a tylko 11% ma 3 lub więcej potomstwa, co ilustruje
rys. 2.
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Rysunek 2: Rodność badanej próby kobiet
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Źródło: Badanie własne

Prawidłowe, regularne miesiączki to jeden z pozytywnych wskaźników zdrowia
reprodukcyjnego kobiet. Wśród hospitalizowanych kobiet 83% podało, że mają lub
miały regularne miesiączki. Nieregularnie miesiączkuje bądź miesiączkowało – 17%
kobiet. 40% hospitalizowanych respondentek podało, że oprócz choroby narządu
rodnego leczy się z powodu m.in.: chorób tarczycy (n=13), chorób układu krążenia
(n=11), schorzeń zwyrodnieniowych kręgosłupa (n=5), depresji (n=3), chorób
neurologicznych (n=3), cukrzycy (n=2), astmy oskrzelowej (n=2), refluksu żołądka
(n=1).
Wyniki badań
W wyniku ankietowania stwierdzono, że najczęstszą przyczyną hospitalizacji
kobiet w Oddziale Ginekologii były torbiele lub guzy jajnika (23%). Mięśniaki macicy
stwierdzono u 13% respondentek, a polipy endometrialne u 12% badanych.
9% kobiet zgłaszało zaburzenia statyki narządu rodnego i nietrzymanie moczu. Do
innych powodów hospitalizacji należały: endometrioza – 6%, niepłodność – 6%, rak
endometrium – 5%, przerost endometrium – 5%, ciąża ektopowa – 4%, rak szyjki
macicy – 3%, polip szyjki macicy – 2%, nadżerka szyjki macicy, macica podwójna,
zapalenie przydatków, zapalenie błony śluzowej macicy oraz guzy pochwy –
odpowiednio 1%. Wśród ankietowanych były też kobiety, które nie znały przyczyny
hospitalizacji (nie znały diagnozy wstępnej). Szczegółowe wyniki ankietowania
przedstawia tabela 1.
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Tabela nr 1: Najczęstsze przyczyny hospitalizacji badanej próby kobiet (n=100)
Przyczyny hospitalizacji
1. Torbiele lub guzy jajnika
2. Mięśniaki macicy
3. Polip endometrialny
4. Zaburzenia statyki narządu
rodnego, nietrzymanie moczu
5. Endometrioza
6. Niepłodność
7. Rak endometrium
8. Przerost endometrium
9. Ciąża pozamaciczna
10. Rak szyjki macicy
11. Polip szyjki macicy
12. Nadżerka szyjki macicy
13. Macica podwójna
14. Zapalenie przydatków
15. Zapalenie błony śluzowej macicy
16. Guz pochwy
17. Nie znam diagnozy
Źródło: Badanie własne
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Z danych ankietowania wynika, że kobiety hospitalizowane z powodu choroby
narządu rodnego miały wykonaną laparotomię (40%). Histeroskopię zastosowano
u 14% kobiet. Laparoskopowo leczono 12% respondentek. Szczegółowe dane
przedstawia tabela 2.
Tabela nr 2: Metody leczenia chorób narządu rodnego badanej próby kobiet
Odpowiedź
1. Zabieg wyłyżeczkowania
jamy macicy
2. Elektrokonizacja
3. Operacja drogą pochwową
4. Operacja przez powłoki
brzuszne
5. Leczenie zachowawcze
6. Histeroskopia
7. Inne
Źródło: Badanie własne
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10%
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Celem badania było także uzyskanie wiedzy, jakie postawy prezentowały
kobiety wobec badań profilaktycznych narządu rodnego.
Z danych ankietowania wynika, że 41% kobiet korzystało z wizyt kontrolnych
u lekarza ginekologa raz w roku, a 28% co kilka miesięcy. Co kilka lat ginekologa
odwiedzało 16% badanych, natomiast 15% kobiet korzystało z porady lekarza
ginekologa, gdy im coś dolegało.
Jak wynika z danych w ciągu ostatniego roku badanie cytologiczne szyjki
macicy miało wykonane 71% kobiet. Około 3 lata temu cytologię wykonało 15%
badanych, a powyżej 3 lat – 5%. Aż 6% kobiet nie pamiętało, kiedy miało wykonaną
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cytodiagnostykę onkologiczną. Z badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka
szyjki macicy, nigdy nie skorzystały 3 kobiety. Szczegółowe dane przedstawia
rysunek 3.
Rysunek nr 3: Częstość badań cytologicznych w badanej próbie kobiet
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80

W ciągu ostatniego
roku

71%

Liczba odpowiedzi

70

Około 3 lata temu

60
50

Powyżej 3 lat

40
30
20

Nie pamiętam
15%

10

5%

6%

3%

Nigdy

0
Źródło: Badanie własne

W badanej próbie kobiet 79% odpowiedziało, że przynajmniej 1 raz skorzystało
z badań profilaktycznych adresowanych imiennie do kobiet przez NFZ. Pozostała
grupa respondentek (21%) z żadnych badań nie skorzystała.
Badanie ultrasonograficzne narządu rodnego miało wykonane 45%
ankietowanych kobiet. 35% respondentek stwierdziło, że badanie USG narządu
rodnego miało wykonane kilka miesięcy temu. Raz na kilka lat badaniu USG poddało
się 9% kobiet, a 11% twierdzi, że nigdy nie miała badania ultrasonograficznego
narządu rodnego.
Celem zweryfikowania postaw kobiet wobec pojawienia się dolegliwości
ze strony narządu rodnego zapytano o czas, jaki upłynął od wystąpienia objawów
do zgłoszenia się do lekarza. Tylko 38% ankietowanych kobiet zwróciło się
do lekarza ginekologa w ciągu kilku dni po zaobserwowaniu niepokojących objawów
ze strony narządu rodnego. W ciągu miesiąca u ginekologa pojawiło się 19%
respondentek. Zaskakującym jest fakt, że 12% kobiet czekało, aż objawy same
ustąpią, dlatego wizytę do lekarza ginekologa odwlekało kilka miesięcy. Na wizytę
po kilku latach zdecydowało się 7% badanych. W trakcie badania profilaktycznego
rozpoznano chorobę narządu rodnego u 17% kobiet. Podczas diagnozowania innej
choroby rozpoznano patologię narządu rodnego u 7% badanych kobiet.
Podsumowanie
Celem badań profilaktycznych narządu rodnego u kobiet jest zmniejszenie
częstości występowania nowych zachorowań. Wykrycie raka w początkowym
stadium daje chorej kobiecie większe szanse na całkowite wyleczenie. Zgłaszane
objawy chorobowe ze strony narządu rodnego ułatwiają postawienie prawidłowej
diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

415
________________________________________________________________________________

Jak wynika z przedstawionych badań własnych najczęstszą przyczyną
hospitalizacji kobiet w Oddziale Ginekologii były guzy lub torbiele jajnika, następnie
mięśniaki, endometrioza, rak endometrium, rak szyjki macicy, niepłodność,
zapalenie przydatków i inne. Siedem kobiet ze 100 nie znało diagnozy, z powodu
której były hospitalizowane.
W dalszej części pracy poddano analizie postawy kobiet w zakresie profilaktyki
chorób narządu rodnego. Wyniki pokazały, że tylko 69% kobiet regularnie
poddawało się kontrolnym badaniom u lekarza ginekologa. Wstrząsające jest to, że
16% ankietowanych badało się u ginekologa co kilka lat, a 15% kobiet korzystało
z pomocy lekarza ginekologa tylko wtedy, gdy im coś dolegało. Z badań
przeprowadzonych przez Słopiecką i Kamusińską wynika, że tylko ponad połowa
badanych (50,6%) systematycznie zgłaszała się na badania kontrolne narządu
rodnego do lekarza ginekologa.32 Podczas badania profilaktycznego u 6,7% kobiet
wykryto chorobę narządu rodnego w badaniach Słopieckiej i Wiraszki. 33
Dla obniżenia zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy
ogromne znaczenie odgrywają badania cytologiczne. Wyniki badań własnych
pokazują, że 86% kobiet regularnie wykonywało badania cytologiczne w kierunku
wykrycia raka szyjki macicy. W grupie znalazły się też kobiety, które ostatnie badanie
miały wykonane ponad trzy lata temu oraz takie, które nigdy nie miały wykonanej
cytodiagnostyki onkologicznej. Z badań przeprowadzonych przez Ulman-Włodarz
i współpracowników wynika, że cytologię regularnie wykonywało 68%
ankietowanych kobiet, natomiast 21% respondentek nigdy nie miało wykonanego
takiego badania.34 W innych badaniach stwierdzono, że 22,1% kobiet nigdy nie
wykonywało badania cytologicznego. 35 W badaniach Kazimierczak i wsp. tylko co
trzecia kobieta wykonywała badanie cytologiczne raz w roku, duży procent
respondentek (30%) wykonywało je bardzo rzadko, a 15% nie wykonywało wcale. 36
Czas, jaki upłynął od chwili zaobserwowania niepokojących objawów do
momentu zgłoszenia się do lekarza ginekologa ma ogromne znaczenie, zwłaszcza
w rozpoznaniu choroby w początkowym jej stadium. Odwlekanie przez chore wizyt
uniemożliwia wczesne postawienie diagnozy i przeprowadzenie skutecznego
leczenia. Spośród respondentek 59% twierdziło, że znało niepokojące objawy
i czynniki ryzyka wystąpienia choroby narządu rodnego. Jednak po zaobserwowaniu
nieprawidłowości tylko 38% kobiet zwróciło się w ciągu kilku dni do ginekologa.
W badaniach własnych okazało się, że 7% kobiet odkładało wizytę do lekarza
ginekologa na kilka lat. Według Słopieckiej i Wiraszki około 30% kobiet odkładało
wizytę o 1-2 miesiące, a 19,6% kobiet – powyżej 10 miesięcy.

A. Słopiecka, E. Kamusińska, Analiza wiedzy i postaw kobiet w zakresie stanu zdrowia narządu
rodnego, ze szczególnym uwzględnieniem badań cytologicznych, „Zdrowie Publiczne”. 2004,114,
s. 29-36
33
A. Słopiecka, G. Wiraszka, Zachowania kobiet w zakresie profilaktyki chorób narządów płciowych (w)
„Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie”.
2013,1, s.50-60
34
I. Ulman-Włodarz, K. Nowosielski, M. Romanik, i wsp, Świadomość profilaktyki raka szyjki macicy wśród
kobiet zgłaszających się do poradni K, „Ginekologia Polska”. 2011,82, s. 22-25
35
A. Słopiecka, E. Kamusińska, s. 29-36
36
M. Kazimierczak, A. Sipiński, K. Stępień i wsp, Profilaktyczne badanie cytologiczne w opinii kobiet
z województw śląskiego i świętokrzyskiego, „Ann Acad Med Siles.” 2005, 59
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Łącznie wśród badanych kobiet wizytę u ginekologa po zaobserwowaniu
objawów choroby odkładało 85% kobiet.37
W badaniach własnych stwierdzono, że 79% kobiet skorzystało przynajmniej
raz w życiu z imiennego zaproszenia NFZ na badania skriningowe. Według badań
Spaczyńskiego i wsp. główną przyczyną braku uczestnictwa w badaniach
przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy były: brak czasu, niechęć do
badania oraz niechęć do zbadania przez nieznanego lekarza. 38 W ramach
profilaktycznych badań przesiewowych nie była badana żadna z ankietowanych
warszawianek w badaniach Kozakiewicz i wsp.39 Tylko 3% kobiet wykonało badanie
profilaktyczne w odpowiedzi na zaproszenie NFZ w badaniach Ulman-Włodarz
i wsp.40
Uzyskane wyniki badań własnych wskazują na konieczność podjęcia działań
skierowanych w kierunku podniesienia poziomu wiedzy kobiet na temat własnego
zdrowia oraz nabycie umiejętności systematycznego zgłaszania się do lekarza
ginekologa na badania kontrolne.
Wnioski
1. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji kobiet w Oddziale Ginekologii były
torbiele lub guzy jajnika, a najczęściej wykonywanym zabiegiem
operacyjnym była laparotomia.
2. Mimo odczuwanych dolegliwości ze strony narządu rodnego niektóre
kobiety nie zgłosiły się do lekarza ginekologa, zrobiły to dopiero po kilku
latach.
3. Frekwencja na badania profilaktyczne narządu rodnego u kobiet nadal jest
niezadawalająca.
4. W celu zmiany postaw kobiet wobec własnego zdrowia należy prowadzić
ciągłą edukację zdrowotną przez pracowników ochrony zdrowia oraz środki
masowego przekazu, a także wykształcenie u kobiet umiejętności
systematyczności w zgłaszaniu się na badania profilaktyczne.
Streszczenie
Wstęp: Mimo wiedzy na temat chorób narządu rodnego, rozpoznanie stanów
nowotworowych w stopniu zaawansowanym wcale nie należy do rzadkości. Może to
wynikać z zaniedbań profilaktycznych kobiet oraz braku wiedzy na temat objawów
chorobowych narządu rodnego.
Cel pracy: Głównym celem podjętych badań było ustalenie przyczyn
hospitalizacji kobiet w Oddziale Ginekologii oraz uzyskanie wiedzy, jakie postawy
prezentowały kobiety wobec badań profilaktycznych narządu rodnego.
Materiał i metody: Do badania włączono 100 kobiet, które przebywały
w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy. Narzędziem badawczym był
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kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Wiek badanej próby kobiet mieścił się
w przedziale wiekowym 20-90 lat. Największą grupę (29%) stanowiły kobiety
w przedziale wiekowym 41-50 lat. Większość badanych kobiet (80%) mieszkała
w mieście. Warunki materialne jako dobre oceniło 72% respondentek. Mężatki
stanowiły 67% badanej próby. Wykształcenie wyższe deklarowało 44% kobiet.
Wyniki: Najczęstszą przyczyną hospitalizacji kobiet w Oddziale Ginekologii były
torbiele lub guzy jajnika. Z danych ankietowania wynika, że 41% kobiet korzystało
z wizyt kontrolnych u lekarza ginekologa raz w roku, a 28% co kilka miesięcy. 16%
kobiet korzystało z wizyty lekarskiej co kilka lat. Aż 6% kobiet nie pamiętało, kiedy
miało wykonaną cytodiagnostykę onkologiczną. Z badań profilaktycznych
w kierunku wykrycia raka szyjki macicy, nigdy nie skorzystały 3 kobiety. 11% kobiet
twierdziło, że nigdy nie miało wykonanego badania ultrasonograficznego narządu
rodnego. Tylko 38% ankietowanych kobiet zwróciło się do lekarza ginekologa
w ciągu kilku dni po zaobserwowaniu niepokojących objawów ze strony narządu
rodnego. Na wizytę lekarską po kilku latach zdecydowało się 7% badanych kobiet.
Wnioski: Najczęstszą przyczyną hospitalizacji kobiet w Oddziale Ginekologii
były torbiele lub guzy jajnika, a najczęściej wykonywanym zabiegiem operacyjnym
była laparotomia. Mimo odczuwanych dolegliwości ze strony narządu rodnego
niektóre kobiety nie zgłosiły się do lekarza ginekologa, zrobiły to dopiero po kilku
latach. Frekwencja na badania profilaktyczne narządu rodnego u kobiet nadal jest
niezadawalająca. W celu zmiany postaw kobiet wobec własnego zdrowia należy
prowadzić ciągłą edukację zdrowotną przez pracowników ochrony zdrowia oraz
środki masowego przekazu, a także wykształcenie u kobiet umiejętności
systematyczności w zgłaszaniu się na badania profilaktyczne.
Summary
Introduction: Despite the knowledge of reproductive organ diseases, the
recognition of advanced cancer in these regions is not rare at all. It may be a result
of negligence towards the prophylactic in women and a lack of knowledge
concerning the symptoms of reproductive organ diseases.
The aim of the work: The main aim of the study was to determine the reason for
hospitalization of women in the gynecology department and to acquire knowledge
concerning what attitude women showed towards the preventive examination
of reproductive organs.
Method and materials: 100 women, who were staying in University Hospital no.
2 in Bydgoszcz, took part in the study. A questionnaire was created and used as
a research tool. The age of members of the group was between 20 and 90 years old.
The largest group (29%) consisted of women between 41 and 50 years old. Most
of the women (80%) lived in a city. 72% of women assessed their material status
as good. 67% of women were married. Higher education was declared by 44%
of women.
Results: The most frequent reason for hospitalization in women at the
gynecology department were ovarian tumors or cysts. The collected data suggests
that 41% of women had a preventive meeting at a gynecologist once a year. 28%
admitted to doing that as frequently as once every few months, and 16% once every
few years. As many as 6% of women did not remember the last time they had an
oncological cytodiagnosis. Three women never had a preventive examination for
cervical cancer.

418
________________________________________________________________________________

11% of women stated that they never had an ultrasound scan of reproductive
organs. Only 38% of women reported to a gynecologist soon after noticing disturbing
symptoms concerning reproductive organs. 7% of women decided to report
to a gynecologist a few years after noticing symptoms.
Conclusions: The most frequent reason for hospitalization in women at
a gynecology department were ovarian tumors or cysts. The most frequently
performed surgery was laparotomy. Despite ailments concerning reproductive
organs, a number of women did not immediately turn to a gynecologist but waited
for a few years before doing so. The number of women who have a regular checkup
of reproductive organs is still not satisfactory In order to change women’s approach
towards their health, it is important for there to be a constant health education
maintained by health care workers and means of mass communication. Women
should also maintain regular checkups.
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POJĘCIE DYSKOMFORTU W OPIECE ONKOLOGICZNEJ
– ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Wstęp
Jakość życia
Punktem wyjścia do rozważań na temat poziomu dyskomfortu u chorych
onkologicznie jest określenie podstawowych pojęć związanych z jakością życia.
Pojęcia te obejmują znacznie szerszy zakres abstrakcyjnej i ogólnej wiedzy
medycznej niż pojęcie dyskomfortu. Pojęcie Jakości Życia (ang. Quality of Life)
obejmuje zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty wpływu choroby
nowotworowej oraz szeroko pojętego procesu jej leczenia na życie chorych. Pojęcie
dyskomfortu opisuje tylko tę część oddziaływań, którą traktujemy jako wpływ
negatywny, gdyż jest związany z niedogodnościami jakich doświadcza chory
w trakcie i po leczeniu. Ogólnie pojęta Jakość Życia dostarcza nam wiedzy na temat
psychologicznego, medycznego i społecznego wpływu choroby na funkcjonowanie
pacjentów leczonych onkologicznie. Pozwala nam również określić aktualny poziom
satysfakcji, zwanej często dobrostanem i stwierdzić, czy poziom ten jest
akceptowalny z punktu widzenia pacjentki oraz jaki wywiera wpływ na przebieg
leczenia lub dalszego życia już po jego zakończeniu. Pojęcie Jakości Życia (ang.
Quality of Life) pojawiło się w USA już po II wojnie światowej i dotyczyło opisu
Jakości Życia codziennego, a w szczególności wpływu wielkości konsumpcji dóbr
materialnych na jego ogólny poziom. W onkologii pojęcie to zaistniało głównie dzięki
Karnofskiemu,1 który zwrócił uwagę na potrzebę uwzględniania sytuacji chorych
z nowotworem, a nie tylko na takim ustawianiu terapii, aby maksymalnie wydłużyć
życie chorego. W ten sposób przesunął on akcenty na dobra niematerialne,
podkreślił wartość pojęcia „być” kosztem „mieć”. Nie ma jednej powszechnie
obowiązującej definicji Jakości Życia. Podstawowa trudność ze zdefiniowaniem tego
pojęcia wynika z braku jednomyślności (wśród badaczy) i różnorodności dziedzin,
jakimi się zajmują. Jakość Życia stanowi przedmiot zainteresowania psychologii,
filozofii, socjologii, a także medycyny. Każda z tych dziedzin rozpatruje owo
zagadnienie z innej perspektywy i w innym celu. 2 W 1978 roku Flanagan3 w swoich
pracach określił obszary Jakości Życia dzieląc je na pięć domen i piętnaście
wymiarów obejmujących wszystkie sfery życia. Swoją definicję podali też Cella
i Tulski.4 Uważają oni, że Jakość Życia jest swego rodzaju miernikiem określającym
różnicę między oczekiwaniami i możliwościami, czyli że jest to narzędzie do pomiaru
spełnienia oczekiwań pacjentów. Wielu naukowców próbowało określić
psychospołeczne warunki graniczne wynikające z zastosowanej metody leczenia
chirurgicznego, dla których mówimy o istotnych obszarach badania Jakości Życia.
1
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Chodzi tu o obszary oddziaływania psychospołecznego, takie jak: ogólne
nastawienie psychiczne, stosunek do życia seksualnego, dostosowanie socjalne
(społeczne), wyobrażenie swojego ciała, obawy i lęki związane z chorobą
nowotworową, dostosowanie całkowite. W 1948 roku Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) po raz pierwszy przyjęła definicję Jakości Życia wykraczającą poza
tradycyjne podejście biomedyczne, czyli negatywne mierniki zdrowia (umieralność,
zapadalność na choroby itp.). Opis definicji ewoluował w kierunku szerszego modelu
biopsychospołecznego, zgodnie z którym: „zdrowie, to nie tylko brak choroby czy
kalectwo, ale pełny dobry stan fizyczny, psychiczny i społeczny”. Zakres pojęciowy
definicji „Jakość Życia” jest zmienny i ulega ciągłym modyfikacjom. Obecnie według
definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Jakość Życia wyraża się poczuciem
satysfakcji jednostek lub całych grup społecznych, wynikającej ze świadomości
zaspokojenia własnych potrzeb oraz postrzegania możliwości rozwoju
jednostkowego i społecznego.5 W celu dokonania pełniejszego opisu pojęcia Jakość
Życia możliwe jest użycie wyrazów bliskoznacznych, takich jak: szczęście,
dobrostan, zadowolenie, satysfakcja z życia, z zastrzeżeniem, iż nie traktujemy ich
zastępczo w stosunku do pojęcia Jakości Życia, jako że nie oddają one pełnego
znaczenia tego pojęcia, a opisują tylko cząstkowe, za to najistotniejsze jego
elementy. Z pojęciem Jakości Życia nierozerwalnie związane są pojęcia
przeciwstawne, opisujące negatywne aspekty związane z chorobą lub skutkami jej
leczenia, z negatywnymi objawami, uciążliwością, jakie leczenie wnosi w życie
chorego. Są to takie pojęcia, jak dokuczliwość, dolegliwość, niedogodność,
uciążliwość czy dyskomfort.
Dyskomfort
Najważniejszym z przytoczonych pojęć jest pojęcie dyskomfortu. Jego istotność
wynika zarówno z tematu tej pracy, jak i z szerokiego zakresu pojęciowego
obejmującego inne, przytoczone w pracy pojęcia opisujące stan niewygody, złego
samopoczucia, dokuczliwości, niepokoju, przykrości i innych pojęć o znaczeniu
przeciwstawnym do komfortu czy wygody. Materiały źródłowe, takie jak Słownik
Języka Polskiego,6 Słownik Ortograficzny,7 Słownik Synonimów i Antonimów, 8
angielsko-polski,9 megasłownik internetowy10 podając definicję pojęcia dyskomfortu
zwracają uwagę, iż jest to słowo pochodzące od anielskiego discomfort. W tym
sensie polskie – dyskomfort – jest tzw. kalką językową, gdyż jest pojęciem
przetłumaczonym wprost z języka obcego na język polski. Jeszcze trzydzieści lat
temu nie występowało w języku literackim i prawie nie można było go znaleźć
w polskich słownikach. Jednakże dziś jego stosowanie w języku polskim jest
uzasadnione, gdyż słowo to (w języku pisanym – wyraz) obejmuje znacznie szerszy
zakres pojęciowy, niż istniejące i powszechnie stosowane wyrazy ojczyste opisujące
negatywne odczucia pacjenta. Słownik Synonimów i Antonimów podaje, że
rzeczownik „dyskomfort” posiada takie synonimy, jak: dokuczliwość, dolegliwość,
dyskomfort, niedogodność, niewygoda, uciążliwość i antonimy, jak: komfort,
5

J.A. Durlack, 1995, s.319-352
Hasło: dyskomfort, Słownik Języka Polskiego, Strona PWN
7
E. Polański,2003, 2006, 2008
8
Hasło: dyskomfort, Słownik Synonimów On-Line
9
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, 1982, s.225
10
Mega Słownik, Dostępny w Internecie
6
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wygoda. W literaturze medycznej pojęcie „dyskomfort” jest dość często spotykanym
określeniem dolegliwości i niewygody, jakiej doświadczają pacjenci w wyniku
leczenia operacyjnego, radioterapii i innych metod (głównie inwazyjnych) oraz
powikłań występujących po leczeniu. Rozumienie Jakości Życia zależy tu od stanu
zdrowia fizycznego i psychicznego, niezależności, kontaktów społecznych,
czynników środowiskowych i osobistej wiary człowieka. 11 Według wielu autorów
istnieje ścisły związek między jakością życia a sferą motywacji, czyli zdolnością
i możliwością człowieka do zaspokajania swych potrzeb. Wymienia się tu wiele
potrzeb warunkujących dobrą Jakość Życia, m.in.:
a) osobniczych potrzeb podstawowych, takich jak: jedzenie, picie, sen,
aktywność, uprawianie seksu, unikanie bólu, potrzeba kontaktu fizycznego,
zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego,
b) potrzeb wyższego rzędu, jak: poczucie bezpieczeństwa, brak lęku,
stabilność, miłość, intymność, siła, niezależność,
c) potrzeb społecznych,
takich jak: komunikacja, dzielenie się
doświadczeniem, wspólne dążenie do celu, ciekawość, badanie świata,
zabawa, twórczość, poczucie sensu, ale również poczucia identyczności,
statusu, uznania, szacunku, poczucia użyteczności wobec innych, poczucia
własnej wartości, profesjonalizmu, wolności. 12
W opinii de Walden-Gałuszko prócz zdefiniowania pojęcia Jakość Życia, równie
ważne jest określenia znaczenia takiego pojęcia, jak ocena Jakości Życia. Autorka
podaje, iż ocenę Jakości Życia można zdefiniować jako „obraz własnego położenia
życiowego w pewnym okresie”. Należałoby to odczytać jako ocenę relacji
zachodzących między pacjentem (jako podmiotem) a otaczającym go środowiskiem
zewnętrznym i wewnętrznym w określonym momencie lub też w określonym
interwale czasowym.13 Również inni autorzy, m.in. Stecler,14 mówiąc o perspektywie
czasowej w kontekście Jakości Życia uważa, że w miarę jak człowiek dojrzewa,
zmienia się przedmiot jego aspiracji, nadziei i oczekiwań wobec życia, również
zmienia się jego subiektywna sytuacja. W zależności od momentu, w którym chory
jest badany, w trakcie trwania choroby czy w okresie rehabilitacji, możemy
spodziewać się, że raz będzie on oczekiwał więcej, drugim razem mniej. Ma
to istotny wpływ na wynik badania poziomu Jakości Życia, gdyż do procesu badań
wprowadza zmienne, których wartości nie możemy obliczyć.
Jakość Życia zależna od stanu zdrowia a pojęcie dyskomfortu
Większość badaczy wykonujących badania Jakości Życia w medycynie
posługuje się pojęciem Jakości Życia Uwarunkowanej Stanem Zdrowia - HRQL
(ang. HealthRelatedQuality of Life). Często definiuje się ją jako „funkcjonalny efekt
choroby i jej leczenia, odbierany i przeżywany przez pacjenta”. 15 Pojęcie HRQL
zostało wprowadzone na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Wśród pierwszych badaczy wymieniani są między innymi: Patric,16 Guyatt, Spilker,17
11
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Schipper.18 Jako pierwszy pojęcie HRQL zdefiniował Schipper, który stwierdził,
że stan zdrowia w istotny sposób może wpływać na funkcjonowanie człowieka,
a w konsekwencji na jego ocenę swojej Jakości Życia. Według Schippera Jakość
Życia Uwarunkowana Stanem Zdrowia HRQL obejmuje cztery dziedziny: stan
fizyczny i sprawność ruchową; stan psychiczny; sytuację społeczną i warunki
ekonomiczne; doznania somatyczne. W innym ujęciu powyżej podane dziedziny
życia definiuje się jako obszary funkcjonowania ludzi chorych i opisuje następująco:
a) obszar funkcjonowania chorego w społeczeństwie koncentrujący się na
badaniu społecznych aspektów Jakości Życia Uwarunkowanej Stanem
Zdrowia (HQRL),
b) obszar medycznego funkcjonowania chorego w społeczeństwie
koncentrujący się na badaniu biologicznych aspektów Jakości Życia
Uwarunkowanej Stanem Zdrowia (HQRL),
c) obszar etyczny koncentrujący się na filozoficznych aspektach Jakości Życia
Uwarunkowanej Stanem Zdrowia (HQRL).19
Badania i ocena Jakości Życia Uwarunkowanej Stanem Zdrowia (HQRL) są
prowadzone głównie w medycynie, a szczególnie duża liczba doniesień dotyczy
onkologii. W literaturze tematu pojawiają się praktyczne (oparte na pomiarach)
i teoretyczne (oparte na teoretycznej analizie wniosków z szerokiego spektrum
badań) modele Jakości Życia Uwarunkowanej Stanem Zdrowia. Wynika z nich, że
poczucie zdrowia jest najważniejszym z wyznaczników Jakości Życia. 20 Bazując na
tym założeniu powstaje wiele modeli badań. Najważniejszym i najbardziej
nowoczesnym w podejściu wydaje się model holistyczno-funkcjonalny, w którym
nawiązuje się do nurtów humanistycznych w medycynie, w koincydencji z trendami
współczesnej ekologii. Zdrowie w tym ujęciu rozważa się we wzajemnej relacji
zachodzącej między człowiekiem a jego otoczeniem. Uznaje się, że zdrowie jest
procesem ukierunkowanym na zapewnienie dynamicznej równowagi.
O poziomie, a w konsekwencji i o jakości zdrowia, współdecydują czynniki
patogenne, zaś do jego potencjałów należy zaliczyć energię witalną pacjenta, jego
biologiczną odporność, ale także przyrodnicze i społeczno-kulturowe zasoby
otoczenia, w którym pacjent funkcjonuje. Należy też uwzględniać jego prozdrowotne
i proekologiczne systemy wartości i zachowania. Jednakże za najważniejsze uznaje
się cechy psychiczne jednostki, takie jak wiedza, racjonalność myślenia
i postępowania, optymizm, poczucie sprawstwa. 21 Wszystkie te cechy (wg Sęka)
wyznaczają tzw. poczucie koherencji, które stanowi złożone, globalne i względnie
trwałe przekonanie, że świat wewnętrzny i zewnętrzny jest przewidywalny i że
zmiany zachodzące są możliwe do opanowania, a także, że ich rozwój będzie
zmierzał w oczekiwanym przez pacjenta kierunku. Jest to złożone i całościowe
podejście do problematyki zdrowia, które określa nowe spojrzenie na zagadnienie
Jakości Życia. Wysokie poczucie Jakości Życia ułatwia zmaganie się z chorobą
(powoduje przesuwanie się na płaszczyźnie zdrowie-choroba, w kierunku bieguna
zdrowia), przez co umacnia procesy równoważenia zagrożeń z zasobami. W wyniku
tych oddziaływań wyższy poziom zdrowia zwrotnie wpływa na zasoby warunkujące
subiektywne poczucie Jakości Życia. Można zadać pytanie, skoro tematem tej pracy
18

H. Schipper , 1996, s.11-23
S. Levine, 1995,s. 7
20
L. Wołowicka, 2002, s 193
21
H. Sęk, 1993, s.113
19
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jest określenia poziomu dyskomfortu, dlaczego do rozważań wykorzystujemy
standaryzowane formularze służące do badań Jakości Życia?. Powód jest oczywisty
– w dostępnej literaturze tematu brak jest opisu narzędzi pozwalających wprost
szacować poziom dyskomfortu u chorych onkologicznie. W związku z tym takie
narzędzia należy wykonać samodzielnie, poprzez logiczny rozbiór pojęcia Jakość
Życia, ze szczególnym uwzględnieniem Jakości Życia Uwarunkowanej Stanem
Zdrowia (ang. HRQL). W tym celu konieczne jest dokonanie analizy jego
semantycznej zawartości (w pojęciu semantyki językoznawczej jako nauki
o znaczeniu wyrazów).W naszym przypadku wymagało to wykonania swego rodzaju
uogólnienia i niestandardowego opisu HRQL. Dla potrzeb tej pracy przyjęto, że
wszystkie pozytywne odczucia można użyć do określenia (opisu) poziomu komfortu,
a wszystkie odczucia negatywne można użyć do określenia (opisu) poziomu
dyskomfortu. Ten nowy (autorski) model pozwoli na użycie prostych i powszechnie
stosowanych wzorów matematycznych do wyliczenia wartości dyskomfortu.
Narzędzie do oceny dyskomfortu
Budowa własnego narzędzia do określania poziomu dyskomfortu wymaga
zmodyfikowania wcześniej omówionych definicji Jakości Życia i sformułowanie
własnej, autorskiej definicji. Powinna to być definicja opisująca cechy
charakteryzujące HRQL w innym niż dotychczas ujęciu. Należy zdefiniować
te cechy, które są najbardziej charakterystyczne, a których dotychczas nie
przyjmowano do opisu tego problemu. Wykorzystując powszechną w systemach
komputerowych logikę zero-jedynkową, Jakość Życia można opisać używając tylko
trzech stanów, tj.:
 stan komfortowy (bardzo wysoka Jakość Życia) – odpowiada wartości 1;
 stan dyskomfortu (bardzo niska Jakość Życia) – odpowiada wartości 0;
 stan obojętny (stan pośredni) – to stan przejściowy, który można opisać
wartością większą od 0 i mniejszą od 1 trudny do określenia.
Po przyjęciu takiego założenia ogólnie pojęta Jakość Życia mogłaby zostać
opisana jako:
 jakość Życia zależna od stanu zdrowia składająca się z doznań uważanych
za komfortowe;
 poczucie dyskomfortu;
 odczucie obojętne, które nie wpływa na ogólny stan pacjentki.
Niestety w rzeczywistości taki opis nie odpowiadałby prawdzie i byłby
niepraktyczny, gdyż strefy te nie są ograniczone do wartości skrajnych, a opisują
pewną przestrzeń pokrywającą szerokie spektrum doznań. Przestrzeń, w której
dyskomfort odpowiada nie tylko niskiej skrajnie Jakości Życia (stan równy 0), a całej
serii odczuć określanych jako niska Jakość Życia, a nie tylko skrajnie niska, jak
i komfort odpowiadający umiarkowanie dobrej Jakości Życia, ale wcale
niekoniecznie jakości najwyższej (w naszym rozumieniu równym 1). Do tego
w pewnej części obszary te przenikają się, nakładając na siebie tworzą dodatkowe
obszary przejściowe, co do których nie mamy pewności, czy mimo, iż już nie są
komfortowe – jeszcze nie stanowią dyskomfortu lub wręcz są nam całkowicie
obojętne. W tym ujęciu Jakość Życia mogłaby zostać przedstawiona tak, jak na
rysunku 1.
Dalsza analiza prowadzi nas do wniosku, że przedstawiony powyżej system
opisu Jakości Życia okazuje się mało użyteczny dla oszacowania poziomu
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dyskomfortu, gdyż w modelu tym występują obszary nieokreśloności. Aby to
zmienić, występująca w nim strefa doznań obojętnych oraz strefa wzajemnego
oddziaływania wspólna dla wszystkich stref powinny zostać ograniczone do zera
(obszary te muszą stanowić pusty zbiór wartości, czyli posiadać wartość = ∅).
Powodem takiego działania jest fakt, iż pozostawienie obszaru niepewności
wprowadzałoby do proponowanego systemu oceny dyskomfortu pewien zakres
odpowiedzi, których wartości w żaden sposób nie dałoby się oszacować. Zatem
końcowy wynik badania byłby niejednoznaczny, niepewny i niemożliwy do
określenia. Stąd pojawia się konieczność przyjęcia bardziej radykalnego założenia,
w którym strefa dyskomfortu rozpoczyna się przy wartości równej zero i rozciąga
aż do jednoznacznie określonej granicy, poza którą rozciąga się już strefa doznań
pozytywnych, czyli mniej lub więcej komfortowych.
Rysunek nr 1: Ogólne pojęcie Jakości Życia w ujęciu własnym
Ogólnie pojęta Jakość Życia

Jakość Życia zależna
od stanu zdrowia
Strefa

Strefa

dyskomfortu

komfortu

Strefa

doznań obojętnych

Strefa komfortu rozciąga się od tej granicy do wartości równej jeden, która to
wartość odpowiada najwyższej Jakości Życia. Przy takim założeniu strefa doznań
obojętnych nie istnieje. W ten sposób zbliżamy się do sytuacji, w której stan
samopoczucia można opisać jako jednoznacznie komfortowy lub też jednoznacznie
niekomfortowy – pozwala nam to na dość prosty, matematyczny opis tego zdarzenia.
Granica dzieląca te dwa obszary może, dla różnych odpowiedzi na zadane
pytania, zmienić swoje położenie odpowiadając wartościom w przedziale
liczbowym obustronnie domkniętym:< 0 ∶ 1 > = {𝑥: 𝑥 = 𝑅 𝑖 0 ≤ 𝑥 ≤ 1}(1). Zgodnie
z tą definicją wartość dyskomfortu lub komfortu może przybierać wartości w zakresie
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od 0 do 1 w całym przedziale wartości. Po dokonaniu opisanych uproszczeń Jakość
Życia można przedstawić jak na rysunku 2.
Rysunek nr 2: Uproszczony model Jakości Życia opisujący sytuację, w której możliwe
jest jednoznaczne określenie wartości poziomu komfortu i dyskomfortu dla każdej
z udzielonych odpowiedzi.

Takie rozwiązanie pozwala opisać wzorami pełne spektrum różnorodnych
odczuć, od całkowitego poczucia dyskomfortu, do euforycznego komfortu.
Równocześnie musimy pamiętać, że jeżeli mówimy o pojęciu komfortu w badaniach
prowadzonych przy użyciu QLQ-C30 i BR 23 myślimy o tym, że gdy pojawi się
wartość większa niż 0.5, całą odpowiedź uznajemy za pozytywną. W przełożeniu na
wyniki badań kwestionariuszowych oznacza to, że więcej niż 50% respondentów
wybrało odpowiedź o znaczeniu pozytywnym. Interpretuje się to tak, iż opisane
w pytaniu zdarzenie, czynność czy zabieg postrzegany jest jako komfortowy
(powodujący odczucia istnienia komfortu). Im bardziej wyliczona wartość zbliża się
do wartości 1, tym bardziej możemy być pewni, że siła komfortu jest większa.
Matematyczny opis tego modelu można ująć w następującym symbolicznym zapisie
definicji, przy pomocy następujących pojęć: JŻUZ = [𝑥 ∈ (𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶)] ⇔ [(𝑥 ∈ 𝐴) ∨
(𝑥 ∈ 𝐵) ∨ (𝑥 ∈ 𝐶)](2) gdzie: JŻUZ – Jakość Życia Uwarunkowana Zdrowiem – jest
zbiorem odpowiedzi świadczących zarówno o poczuciu komfortu, dyskomfortu
i odczuciach obojętnych.
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x – jest elementem zbioru wartości zawartych w przedziale ograniczonym
wartościami 0 i 1
,
A – Strefa Dyskomfortu jest zbiorem odpowiedzi świadczących o odczuwaniu
niskiego komfortu życia i zawiera wiele odpowiedzi (elementów)
negatywnych.
B – Strefa Komfortu jest zbiorem odpowiedzi świadczących o odczuwaniu
wyższego komfortu życia i zawiera wiele odpowiedzi (elementów)
pozytywnych.
C – Strefa Odczuć Obojętnych – jest zbiorem odpowiedzi świadczących o braku
odczuwania wysokiego lub też niskiego komfortu życia i zawiera wiele
odpowiedzi (elementów), których nie możemy zakwalifikować ani jako
pozytywne, ani negatywne.
Jakość Życia Uwarunkowana Zdrowiem (JŻUZ) jest zatem sumą trzech
opisanych wyżej zbiorów i może być opisana symbolicznie wzorem (2).W wyniku
przeprowadzonej analizy własności tworzonego narzędzia do pomiaru dyskomfortu
doszłam do wniosku, że dla jego skutecznego działania wartość zbioru zwanego
zbiorem C (Strefa odczuć obojętnych) musi być równa zero, czyli zbiór musi być
pusty A = 0.
Zatem Jakość Życia Uwarunkowana Zdrowiem może zostać zdefiniowana, jako
suma komfortu i dyskomfortu i opisana, jako suma zbiorów: JŻUZ = [𝑥 ∈ (𝐴 ∪ 𝐵)] ⇔
[(𝑥 ∈ 𝐴) ∨ (𝑥 ∈ 𝐵)](3).
Przekładając to na wartości liczbowe możemy powiedzieć, że: JŻUZ = A + B =
1 (4).
Ponieważ wartość całego zbioru elementów zawartych w każdej z odpowiedzi
równa jest 1, to możemy wyliczyć wartość dyskomfortu ze wzoru: A = 1 – B (5)
i powiedzieć, że:

Wiemy, że stosowane metody określania Jakości Życia pozwalają na
wyliczenie wartości odpowiedzi ustawionych na osi komfortu, a dopełnieniem
komfortu jest dyskomfort, istnieje zatem możliwość wykorzystania narzędzi
przeznaczonych do określania poziomu Jakości Życia (w domyśle komfortu) do
określania poziomu dyskomfortu. Do tego samego wniosku można dojść wprost
analizując, np. kwestionariusz EORTC – QLQ-C30 wersja 3, wraz QLQ BR-23,
w których uzyskane wartości przedstawiane są na osi komfortu. Co tłumaczy się tak:
a) niska wyliczona wartość to niski komfort (ale w domyśle wysoki dyskomfort);
b) wysoka wyliczona wartość to wysoki komfort (ale w domyśle niski
dyskomfort). Zastosowanie wyprowadzonych wzorów w czasie
przetwarzania danych z podanego kwestionariusza pozwala zamienić oś
komfortu na oś dyskomfortu. Powoduje to powstanie sytuacji, w której
wyliczona wartość odpowiada wprost poziomowi dyskomfortu.
Zastosowanie wzoru (5) możliwe i uzasadnione jest tylko w tej części badań,
w której wyliczone wartości przedstawione są na osi komfortu. Wszystkie
inne badane cechy opisane wartościami powyżej 1 lub zupełnie niezwiązane
z odniesieniem do opisu poczucia Jakości Życia badanej osoby nie powinny
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być poddawane takiemu przetworzeniu i powinny być odczytywane wprost,
zgodnie z opisem zawartym w instrukcji każdego z formularzy EORTC
(QLQ-C30, QLQ BR-23).W wielu badaniach w miejsce systemu wartości
zawierających się w przedziale między 0 i 1 stosuje się system procentowy
odpowiadający wartościom zawierającym się pomiędzy 0 i 100. Ze względu
na wykorzystanie do przedstawiania wyników badań w ramach tej pracy
wartości procentowych, w tym skumulowanych wartości procentowych,
zastosowany zostanie system przedstawiania mierzonych wartość na osi
wyskalowanej od 0 do 100. W takiej sytuacji wzór (5) przybierze postać:
A = 100 – B
(6), co pozwala nam napisać, że:

Wyprowadzone wzory pozwolą na dalsze wyliczenia poziomu dyskomfortu
z zestawu przetworzonych odpowiedzi udzielonych przez respondentów biorących
udział w badaniach ankietowych. Uzyskane wyniki pozwolą na wnioskowane
o wielkości i wpływie dyskomfortu na ogólną Jakość Życia.
Podsumowanie i wnioski
Jedną z metod pomiaru jakości życia (QoL) jest badanie psychologiczne
wieloczynnikowe, na które składa się wywiad psychologiczny, obserwacja chorego,
subiektywna
ocena
zdrowia
dokonywana
przez
chorego,
badanie
kwestionariuszowe lęku, sensu życia, objawów depresji oraz ankiety dotyczące
funkcji chorego w rolach społecznych czy zawodowych. Ze względu na jej
skomplikowany i kosztowny sposób przeprowadzenia jest to metoda rzadko
stosowana. Powszechnie stosowaną metodą oceny niewymiernej wartości, jaką jest
jakość życia na wartości wymierne, jest zastosowanie punktowanych
kwestionariuszy zawierających pytania odnoszące się do różnych aspektów wpływu
choroby, odczuć z nią związanych i stosowanego leczenia na życie chorego. Dzięki
badaniom kwestionariuszowym możemy objąć analizą znacznie większą liczbę
chorych, niż jest to możliwe w przypadku badania wieloczynnikowego. Rozważania
autorek pozwalają wysnuć hipotezę, że dla potrzeb codziennej praktyki posługiwanie
się pojęciem dyskomfortu byłoby korzystniejsze, ułatwiłoby porozumienie
w płaszczyźnie pielęgniarka – pacjent – lekarz. Skuteczna komunikacja zawsze
zwiększa poczucie bezpieczeństwa pacjentek, a tym samym przyczynia się do
poprawy jakości życia.
Zaproponowana metoda wymaga dalszego rozwoju i szerszego sprawdzenia,
niż jest to możliwe w ramach zaprezentowanej pracy. W przekonaniu autorów
zawiera w sobie znaczny potencjał rozwojowy, gdyż dotyka najważniejszego
dla pacjentów obszaru odczuć negatywnych, w tym odczuwania dyskomfortu,
co zgodnie z ogólną wiedzą medyczną ma istotny negatywny wpływ na proces
zdrowienia.
Streszczenie
Badania jakości życia chorych onkologicznie zyskują coraz większe znaczenie
jako cenne uzupełnienie oceny stanu klinicznego chorego, efektów prowadzonego
leczenia, oceny efektywności programów edukacyjnych, oceny klinicznej leków,
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a w tym akceptacji sposobu leczenia przez pacjenta. Pojęciem prostszym, a równie
skutecznie pomagającym badać wymienione aspekty wydaje się być dyskomfort.
Celem pracy jest próba zdefiniowania pojęcia dyskomfortu chorych
onkologicznie.
Analiza piśmiennictwa i rozważania autorek pozwalają wysnuć hipotezę, że dla
potrzeb codziennej praktyki posługiwanie się pojęciem dyskomfortu byłoby
korzystniejsze, ułatwiłoby porozumienie w płaszczyźnie pielęgniarka – pacjent –
lekarz. Skuteczna komunikacja zawsze zwiększa poczucie bezpieczeństwa
chorych, a tym samym przyczynia się do poprawy jakości życia.
Summary
Quality of life assessment gains increasing importance in the management
of oncological patients. It constitutes a valuable supplement to clinical examination
as well as to the evaluation of therapeutic outcomes, effectiveness of education
programs, drug efficacy and patient’s acceptance to various methods of treatment.
However, discomfort seems to be a simpler albeit equally useful tool for the
examination of all these aspects.
The aim of this study to define the role of discomfort experienced by oncological
patients.
Based on the review of literature and our own experiences we hypothesize that
the determination of patient’s discomfort rather than the quality of life would be more
helpful in clinical practice as it facilitates communication along nurse – patient –
physician axis. This is efficient communication in turn which strengthens the patients’
feeling of safety, thus improving the quality of their lives.
Bibliografia
1. Cella D.F., Tulsky D.S, Quality of life in cancer: Definition, purpose, and method
of measurement.Cancer Investigation 1993, 11 (3)
2. Durlack J.A., Understanding Meta-analysis. (w:) L.G. Grimm P.R. Yarnold
(red.), Reading and understanding multivariate statistics. Washington, DC:
American Psychological Association, 1995
3. Flanagan C., Journal of Cancer: A research approach to improving our
quality of life. American Psychologist 1978, 33
4. Guyatt G., Kiwi M., Boparai N., Z Younossi, and D King Development
of a disease specific questionnaire to measure health related quality of life
in patients with chronic liver disease, “An International Journal of
Gastroenterology and Hepatology Gut. “1999 August; 45(2)
5. Gyuatt G., Feeny D., Patric D.,Measuring health-related quality of life,
Annual International Medicine, vol.118, 1993
6. Hasło: dyskomfort, Mega Słownik, Dostępny w Internecie:
7. Hasło: dyskomfort, Słownik Języka Polskiego, Strona PWN, Dostępny
w Internecie: http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2555745 (pobrano 30.10.2010 r.)
8. Hasło: dyskomfort, Słownik Synonimów On-Line, Dostępny w Internecie:
http://megaslownik.pl/slownik/synonimy_antonimy/4386,dyskomfort (pobrano
30.10.2010 r.) http://synonim.compelo.com/dyskomfort (pobrano 30.10.2010 r.)
9. Hunt S.M., S.P. McKenna: The QLDS: A scale for the measurement of quality
in depression. Health Policy 1992, 2

431
________________________________________________________________________________

10. Flick U. (red.), Quality of life and health: concepts, methods and applications.
Berlin: BlackwellWissenshafts-Verlag 1995: 7
11. Karnofsky A., Management Of Disseminated Neoplastic Disease, Bulletin
of Cornell University Medical College; October 1957, Vol. 33, No.10
12. Levine S., The meanings of health, illness and quality of life. W: GuggenmoonsHoltzman, I., Bloomfield
13. Schipper H. et al.: Quality of life studies: definitions and conceptual issues. (w:)
Spilder B. (red). Quality of Life and Pharmacoeconomics in Clinical Trials
(2nd ed.).Philadelphia: Lippincott-RavenPublishers, 1996
14. Sęk H., Jakość Życia a zdrowie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 1993, 2
15. Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski. Warszawa 1982
16. Stelcer B., Jakość życia jako pojęcie subiektywne i wielowymiarowe,
Pielęgniarstwo Polskie 2001, 2 (12)
17. Velimirivic B., Jakość życia i komponenty standardu życia. (w:) M. Malikowski
(red.), Problemy społeczne w okresie zmian systemowych w Polsce. Rzeszów
1997
18. Walden-Gałuszko de K., Majkowicz M., Ocena opieki paliatywnej w teorii
i praktyce. Gdańsk 2000
19. Walden-Gałuszko de K., Ocena jakości życia uwarunkowana stanem zdrowia.
(w:) J. Meyza (red.), Jakość życia w chorobie nowotworowej, wybrane
zagadnienia. Warszawa 1997
20. Wielki słownik ortograficzny PWN, E. Polański (red.). Warszawa 2003, 2006,
2008
21. Wołowicka L., Jakość życia w naukach medycznych. Poznań 2002

432
________________________________________________________________________________

433
________________________________________________________________________________

Janina KSIĄŻEK, Piotr JARZYNKOWSKI, Renata PIOTRKOWSKA
Gdański Uniwersytet Medyczny
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego,
Anna DWORAKOWSKA
Szpital św. Wojciecha Gdańsk
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o,
Halina NOWAKOWSKA
Gdański Uniwersytet Medyczny
Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie
Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej
WIEDZA CELNIKÓW NA TEMAT WPŁYWU WYBRANYCH ELEMENTÓW
STYLU ŻYCIA NA WYSTĘPOWANIE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH

Wprowadzenie
W publikacjach naukowych oraz w dokumentacji Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) termin „styl życia” pojawia się w latach osiemdziesiątych. Już w 1974
roku na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w Kanadzie, ówczesny minister zdrowia
Kanady Marc Lalonde przedstawił tzw. „pola zdrowia”.1 Styl życia to postawy,
decyzje, przekonania, zachowania oraz działania konkretnego człowieka. To wybór
wartości, celu, dążenia życiowe mające odzwierciedlenie w codziennie
podejmowanych decyzjach oraz przejawianych zachowaniach. To inaczej filozofia
życia danego człowieka zależna od niego samego2 Każdy człowiek indywidualnie
decyduje się na wybór stylu życia. Mogą to być elementy korzystnie wpływające na
zdrowie bądź szkodliwe. Ważne jest, by każdy posiadał wiedzę na ich temat
i dokonał właściwego wyboru, ponieważ każdy ma jedno życie i zdrowie, które warto
cenić i pielęgnować.3 Według Z. Cendrowskiego właściwy sposób i styl, w jaki
przeżywamy nasze życie ma szansę polepszyć nasze zdrowie. Stworzył on
„Dekalog zdrowego stylu życia”, czyli dziesięć założeń, których trzeba przestrzegać,
aby cieszyć się zdrowiem.4 Na zdrowie człowieka w 53% ma wpływ styl życia.
Palenie tytoniu, narkotyki, spożywanie nadmiernej ilości alkoholu, nieprawidłowa
dieta, mała aktywność fizyczna i stres przyczyniają się do powstawania zaburzeń
zdrowotnych. Te elementy w 70% są odpowiedzialne za występowanie nowotworów
złośliwych i określane są jako działania antyzdrowotne. Zachowania zdrowotne
to przede wszystkim aktywność fizyczna, prawidłowe odżywianie, zachowanie
higieny osobistej i otoczenia. Gochman określając pojęcie zachowań zdrowotnych,
eksponuje mechanizmy psychologiczne, proponuje następujące wyjaśnienie: „takie
osobiste atrybuty, jak: przekonania, oczekiwania, motywy, wartości, spostrzeżenia
i inne elementy poznawcze, właściwości osobowościowe, włączając stany i cechy

M.J. Wysocki, M. Miller, Paradygmat Lalonde'a, Światowa Organizacja Zdrowia nowe zdrowie publiczne.
„ Przegl Epidemiol” 2003;57, s. 505-512
2
A. Płotka, Zdrowy styl życia psychicznego. Lublin 2003, s. 103-104; J. Bulska, Budowanie kompetencji
zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia. Toruń 2008, s. 16-18, 28-39
3
P. Januszewicz, J. Szymborski, Zdrowie naszych dzieci. Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny
Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka. Warszawa 2001, s. 18-20, 71-83; W.C. Cockerham, New directions
in health lifestyle research. ”Int. J. Public Health” 2007(52), s. 327-328
4
Z. Cendrowski, Dekalog zdrowego stylu życia. Warszawa 2005, s. 3-8
1
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uczuciowe, emocjonalne, wzorce jawnego zachowania, działania i nawyki, które
wiążą się z utrzymywaniem, odzyskaniem i polepszaniem zdrowia”.5 6 W literaturze
przedmiotu odnajdujemy wiele definicji zachowań zdrowotnych. Ich analiza skłania
do refleksji, iż jest to pojęcie niejednorodne, często zróżnicowane co do znaczenia
treściowego. Definicje te podlegają interpretacji nie tylko medycznej, lecz także
fizjologicznej, socjologicznej, psychologicznej, teologicznej czy pedagogicznej. Być
może ta różnorodność dyscyplin, ujmujących omawiane zagadnienie w sposób
specyficzny dla danej dziedziny, przyczynia się do powstania wielu koncepcji
definiowania i klasyfikowania zachowań zdrowotnych. Istnieje wiele terminów, które
odnoszą się do zależności, jakie łączą zachowanie i zdrowie. Zwykle operuje się
terminami, takimi jak: „zachowania medyczne”, „prozdrowotny styl życia”, „nawyki
żywieniowe”, „zachowania prozdrowotne”, „zachowania zagrażające zdrowiu”,
„zachowania profilaktyczne” czy „praktyki zdrowotne”. 7 Jak już wspomniano
wcześniej, do najczęściej badanych związków zachowań z poziomem zdrowia
zalicza się: sposób odżywiania, aktywność fizyczną, sposób spędzania wolnego
czasu, ale również długość i jakość snu, uleganie nałogom, narażenie na
zanieczyszczenia środowiska, zachowania seksualne. 8 Zachowania zdrowotne
kształtują się od wczesnego dzieciństwa, w procesie socjalizacji, pod wpływem
różnych czynników i wzorców osobowych w domu, przedszkolu, szkole,
społeczności lokalnej.9 Psycholodzy akcentują fakt, iż w podejmowaniu zachowań
prozdrowotnych niezwykle istotna jest spójność rodziny, dającej jednostce wsparcie
i zasoby do radzenia sobie ze stresem, a także jej elastyczność interpretowaną jako
zdolność do zmiany oraz reguły określające związki pomiędzy poszczególnymi
członkami.10 Wśród innych uwarunkowań psychologicznych wymieniany jest także
optymizm życiowy. Zdaje się on pełnić istotne funkcje autoregulacyjne, ponieważ
wpływa na wybór celów oraz determinuje wysiłek jednostki włożony w ich realizację.
Dyspozycyjny optymizm, uznawany jako względnie trwałą cechę jednostki, wyraża
się w uogólnionych oczekiwaniach człowieka dotyczących wyników jego własnych
działań. Badania dowodzą, iż odgrywa znaczącą rolę w zmianie zachowań
zdrowotnych, ułatwia także radzenie sobie z chorobą, jak również skraca czas
rekonwalescencji.11

5

D.S. Gochman, Labels, systems, and motives: some perspectives on future research. Health Education
Quarterly 1982; 9, s. 167-174
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s. 12-13
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A. Słopiecka, A. Cieślik, Zachowania zdrowotne – wybrane definicje, „Studia medyczne” 2011; 24(4),
s. 77-81
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“J Counselling Development” 2012, 90, s. 160-168; R.B. Zabriskie, B.P. McCormickBP, The influences
of family leisure patterns on perceptions of family functioning. “Family Relations” 2001, 50, s. 281-289;
I. De Bourdeaudhuij, P. Van Oost, Family characteristics and health behaviours of adolescents and
families, “Psychol Health” 1998, 13(5), s. 785-803
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C.S. Carver, M.F. Scheier, S.C. Segerstrom SC. Optimism. “Clin Psychol Rev”. 2010; 30(7), s. 879889; M.F. Scheier, K.A. Matthews, J.F. Owens, GJ Sr.Magovern, R.C. Lefebvre, R.A. Abbott, C.S.
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Cel pracy
Celem pracy była ocena zakresu wiedzy celników na temat wpływu elementów
stylu życia na występowanie nowotworów złośliwych.
Materiał i metody
W badaniach wzięło udział 104 celników z województwa pomorskiego, z czego
55% stanowili mężczyźni, a 45% kobiety. W przedziale wiekowym 41-50 lat było
44,2% osób, w przedziale31-40 lat 39,4% osób. Staż pracy, wykształcenie oraz stan
cywilny badanych przedstawia tabela 1.W pracy wykorzystano metodę sondażu
diagnostycznego. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, który
składał się z dwóch części: metryczki oraz części szczegółowej. Do obliczenia różnic
w zmiennych badawczych wykorzystano analizę wariancji (ANOVA). Badania były
całkowicie anonimowe, przeprowadzone za zgodą badanych oraz dyrekcji Izby
Celnej w Gdyni.
Wyniki
Charakterystykę badanej grupy przedstawia tabela 1.
Tabela nr 1: Metryczka

Parametr

Wskaźnik

N

%

Staż pracy

10≥ lat

32

30,8

11-20 lat

54

51,9

21-30 lat

14

13,4

31-40 lat

4

3,9

RAZEM

104

100

Szkoła zawodowa/technikum

13

12,5

Liceum ogólnokształcące

23

22,1

Studia licencjackie

20

19,2

Studia magisterskie

48

46,2

RAZEM

104

100

W związku małżeńskim/nieformalnym

70

67,3

Wdowiec/wdowa

2

1,9

W separacji/rozwiedziony(a)

13

12,5

Wolny (kawaler/panna)

19

18,3

RAZEM

104

100

Wykształcenie

Stan cywilny
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Na pytanie, czy kiedykolwiek miałeś zdiagnozowany nowotwór, 3% badanych
odpowiedziało tak, nie 90%, a 7% ankietowanych odpowiedziało nie wiem.
Na pytanie, czy ktoś z Twojej rodziny chorował bądź choruje na raka, 52%
odpowiedziało tak, 32% odpowiedziało nie, natomiast 16% osób stwierdziło, że nie
wie.
Samoocenę troski o własne zdrowie oraz deklarowane zachowania zdrowotne
przedstawiają tabele 2 i 3.
Tabela nr 2: Samoocena troski o zdrowie

Parametr

Wskaźnik
(respondent udzielił więcej niż jedna
odpowiedź)

N

%

Czy dbasz o własne
zdrowie?

Tak

77

74

Nie

13

13

Dlaczego nie dbasz o
własne zdrowie?

Co robisz dbając o
własne zdrowie?

Nie wiem

14

13

RAZEM

104

100

nie mam czasu

3

23,2

nie mam na to pieniędzy

1

10,2

nie zwracam na to uwagi

1

10,2

odpowiada mi mój styl życia

1

10,2

brakuje mi silnej woli

6

46,2

RAZEM

12

100

Chodzę do lekarza, gdy coś mi dolega

48

62,3

Racjonalnie się odżywiam

35

45,3

Nie palę, ograniczam palenie

58

75,3

Nie pije, ograniczam alkohol

44

57,1

Dużo czasu spędzam na świeżym powietrzu

32

41,4

Uprawiam sport, ćwiczenia fizyczne

35

45,3

Wypoczywam, unikam stresu

21

27,2

Inne

1

1,2

RAZEM

274

355

Głównym wskaźnikiem podawanym przez ankietowanych, co robią, aby zadbać
o swoje zdrowie, jest niepalenie lub ograniczanie palenia papierosów, niewielu
badanych wskazało na aktywność fizyczną, wypoczynek.
Tabela nr 3 przedstawia zachowania zdrowotne badanych.
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Tabela nr 3: Zachowania zdrowotne
Parametr

owoce

Jak
często
jadasz
warzywa
i owoce?

warzywa

Co kojarzy ci się
ze zdrowym
trybem życia?

Czy sądzisz, że
poświęcasz
wystarczająco
dużo czasu na
zajęcia sportowe
lub rekreacyjne?
Co powoduje, że
nie poświęcasz
wystarczająco
dużo czasu na
zajęcia
sportowe?

Wskaźnik
(respondent udzielił więcej niż jedną odpowiedź)

N

%

zdrowy sposób odżywiania się
unikanie stresów
aktywny wypoczynek
niepalenie tytoniu
regularne wizyty u lekarza
regularne uprawianie sportu
niepicie alkoholu
regularne zażywanie witamin i minerałów
nie wiem, trudno powiedzieć
RAZEM
kilka razy dziennie
raz dziennie
4-6 razy w tygodniu
1-3 razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
wcale
nie wiem, trudno powiedzieć
RAZEM
kilka razy dziennie
raz dziennie
4-6 razy w tygodniu
1-3 razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
wcale
nie wiem, trudno powiedzieć
RAZEM
tak
nie
nie wiem, trudno powiedzieć

82
33
45
53
23
45
17
8
2
308
18
30
15
26
11
2
2
104
17
30
23
18
12
2
2
104
24
64
16

78,8
31,7
43,2
51
22,1
43,3
16,3
7,6
1,9
296
17,4
28,8
14,4
25
10,6
1,9
1,9
100
16,3
28,8
22,1
17,4
11,6
1,9
1,9
100
23
62
15

104

100

32
3
5
5
17
2
64

50
4,7
7,8
7,8
26,6
3,1
100

RAZEM
brak czasu
zły stan zdrowia
sytuacja ekonomiczna rodziny
nie lubię aktywnie wypoczywać
brakuje mi silnej woli
nie wiem, trudno powiedzieć
RAZEM
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Czy wychodząc w słoneczny
dzień na zewnątrz lub
opalając się pokrywa Pan/i
odkryte części ciała kremami
z filtrami UVA/UVB, które
chronią skórę przed
szkodliwym działaniem
promieni?

tak, staram się o tym pamiętać
czasami
tylko wtedy, gdy zamierzam się opalać
nigdy nie używam takich kosmetyków

RAZEM
nie
tak
nie pamiętam
RAZEM

Czy kiedykolwiek opalałeś/aś
się w solarium?

30
25
26
23

28,8
24
25
22,2

104

100

58
45
1
104

56
43
1
100

Należy zwrócić uwagę, że 78% celnikom zdrowy tryb życia kojarzy się ze
zdrowym odżywianiem, natomiast niewielu z nich dba o właściwą aktywność
fizyczną. Kolejna tabela prezentuje deklarowane używki.
Tabela nr 4: Deklarowane używki
Parametr
Czy obecnie palisz
papierosy lub inne
wyroby tytoniowe?

NIKOTYNIZM

Dlaczego zacząłeś palić?

Czy zauważasz u siebie
negatywne skutki
palenia?

Czy Twoim zdaniem
powinno się jeszcze
bardziej, niż to ma
miejsce obecnie,
informować o
szkodliwości palenia
tytoniu na zdrowie?

Wskaźnik
Tak, regularnie
Tak, okazjonalnie
nie, ale paliłem codziennie
nie, ale paliłem okazjonalnie
nigdy nie paliłem
RAZEM
wpływ środowiska
chęć spróbowania
okres buntu młodzieńczego
stres w szkole/na uczelni
brak wiedzy o szkodliwości
palenia
inne
RAZEM
nie zauważyłem
chrypkę
duszność
spadek wydajności fizycznej
ogólne złe samopoczucie
uszczuplenie budżetu
inne
RAZEM
tak, potrzeba więcej informacji
nie ma takiej potrzeby – mówi
się o tym wystarczająco dużo
nie wiem, trudno powiedzieć
RAZEM

N
21
15
14
17
37
104
25
17
13
5

%
20,2
14,4
13,5
16,3
35,6
100
37,3
25,4
19,4
7,4

5

7,4

3
68
30
9
4
15
6
13
1
78
74

3,1
100
44,8
13,3
5,9
22,4
8,9
19,4
1,4
116
71,2

27

26

3

2,8

104

100
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Jaki sposób
rozpowszechniania
wiedzy o szkodliwości
palenia tytoniu jest
Twoim zdaniem
najbardziej skuteczny?

Jak często w ciągu
ostatniego roku zdarzyło
ci się pić jakieś napoje
alkoholowe?

Jak sądzisz, czy picie
alkoholu może mieć
niekorzystny wpływ na
zdrowie?

ALKOHOL

Jaki rodzaj alkoholu
spożywasz najczęściej?

W jakich okolicznościach
najczęściej spożywasz
alkohol?

powinno się uczyć o tym w
szkole
powinni o tym informować
lekarze
powinno być więcej informacji
o tym w mediach
więcej informacji na paczkach
papierosów
poprzez różne zakazy (np.
palenia w miejscach
publicznych)
inne
RAZEM
codziennie
4-6 razy w tygodniu
1-3 razy w tygodniu
2-3 razy w miesiącu
raz w miesiącu
kilka razy w roku
raz w roku
wcale
RAZEM
tak, ale tylko w dużych
ilościach
Tak, niezależnie od ilości
raczej nie
nie
nie wiem, trudno powiedzieć
RAZEM
piwo
wódka
wino
inne
RAZEM
z nudów
stres
imprezy okolicznościowe
spotkania ze znajomymi
zdania egzaminów/
otrzymania awansu
bo lubię
RAZEM

52

50

10

9,6

25

24

3

2,9

13

12,5

1
104
3
12
20
21
15
28
1
4
104

1
100
2,9
11,6
19,2
20,2
14,4
26,9
1
3,8
100

66

63,5

32
2
1
3
104
33
30
33
8
104
9
8
31
35

30,7
1,9
1
2,9
100
33
30
33
8
100
9
8
31
35

1

1

20
104

20
100

Badania dotyczące używek wskazują, że znaczna część celników (30%)
spożywa wysokoprocentowy alkohol, mimo że zdają sobie sprawę z jego
niekorzystnego wpływu na zdrowie. Prawie 20% badanych regularnie pali papierosy,
ale 71,2% osób widzi konieczność większej informacji na temat jego szkodliwości.
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Kolejne pytania dotyczyły deklarowanego udziału w badaniach profilaktycznych
oraz określenia poziomu wiedzy badanych na temat zachowań zdrowotnych
i nowotworów. Wyniki przedstawiają kolejno tabele 5, 6, 7.
Tabela nr 5: Deklarowany udział w badaniach profilaktycznych
Parametr
Ile razy w ciągu całego
życia miałeś/aś
wykonane RTG?

Kiedy ostatnio
miałeś/aś wykonane
prześwietlenie RTG ?

Czy kiedykolwiek
miałeś/aś wykonane
badanie na krew
utajona w kale?
Czy kiedykolwiek
szczepiłeś/aś się
przeciwko żółtaczce?
Jaka była główna
przyczyna
zaszczepienia się?

Czy kiedykolwiek
słyszała Pani o
konieczności
regularnego
samodzielnego
badania piersi?
Czy wykonuje Pani
samobadanie piersi?

Czy kiedykolwiek
miała Pani wykonaną
mammografię ?

Wskaźnik
1-5 razy
6-10 razy
11-20 razy
więcej niż 20 razy
nie pamiętam
RAZEM
w ciągu ostatnich 12 miesięcy
1-3 lat temu
3-5 lat temu
dawniej niż 5 lat temu
nie pamiętam
RAZEM
tak
nie
nie wiem, trudno powiedzieć
RAZEM
tak
nie
nie wiem, trudno powiedzieć
RAZEM
praca w grupie podwyższonego
ryzyka na zakażenie
planowana operacja
kontakt z osobami chorymi na
żółtaczkę
pod wpływem akcji informacyjnej
inicjatywa własna
inna
RAZEM
tak
nie wiem, trudno powiedzieć

RAZEM
tak regularnie
tak, ale rzadko
nie, nigdy
RAZEM
tak
nie
RAZEM

N
17
32
22
17
16
104
36
32
24
3
9
104
16
70
18
104
57
33
14
104

%
16,3
30,8
21,2
16,3
15,4
100
34,6
30,8
23
2,9
8,7
100
16
67
17
100
55
32
13
100

17

29,8

23

40,4

2

3,5

10
4
1
57
46
1

17,6
7
1,7
100
98
2

47

100

11
27
8
46
21
26

24
59
17
100
45
55

47

100
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Z jakiego powodu nie
miała Pani nigdy
wykonanej
mammografii?

W jakich sytuacjach
chodzi Pani do
ginekologa?

Czy kiedykolwiek
miała Pani wykonaną
cytologię?
Jak często ma Pani
wykonywaną
cytologię?

Jaki był powód
wykonania ostatniej
cytologii?

Ile razy lekarz badał
Panu prostatę przez
odbyt?
Ile razy miał Pan
wykonane badania
krwi na określenie
poziomu PSA?
Jaka była przyczyna
wykonania badania na
krew utajoną w kale?

nic mi nie dolega, czuję się zdrowa
lekarz nigdy nie zalecił
nie mam czasu
to zbyt drogie badanie
jestem za młoda
nigdy nie słyszałam o takim badaniu
inny powód
nie wiem, trudno powiedzieć
RAZEM
chodzę regularnie na badania
kontrolne oraz wtedy, gdy jest taka
konieczność
tylko wtedy, gdy muszę
RAZEM
tak
nie
RAZEM
raz do roku
co 2-3 lata
rzadziej niż raz na 5 lat
sporadycznie – tylko wówczas, gdy
mam okazję
do tej pory miałam tylko jedno takie
badanie
RAZEM
niepokojące objawy
należę do grupy ryzyka
badanie profilaktyczne
korzystałam z ogólnodostępnego
programu badań profilaktycznych
lekarz zlecił dla potwierdzenia lub
wykluczenia diagnozy
lekarz zlecił wykonanie badania
profilaktycznego
RAZEM
nie pamiętam
... razy
nie miałem
RAZEM
nie pamiętam
... razy
nigdy nie miałem
RAZEM
niepokojące objawy
należę do grupy ryzyka
udział w ogólnodostępnym programie
badań profilaktycznych
nie wiem, trudno powiedzieć
RAZEM

4
11
1
1
6
1
1
1
26

15,3
42,3
3,8
3,8
23,1
3,8
3,8
3,8
100

35

74

12
47
44
3
47
23
16
2

26
100
94
6
100
52,3
36,4
4,5

2

4,5

1

2,3

44
3
1
24

100
7
2,2
54,5

6

13,6

1

2,2

9

20,5

44
6
11
40
57
6
8
43
57
7
2

100
11
19
70
100
11
14
75
100
43,8
12,5

5

31,3

2
16

12,4
100
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Tabela nr 6: Wiedza o zachowaniach zdrowotnych

Parametr
Czy słyszałeś/aś o tym, że
spożywanie tłustego mięsa w
dużych ilościach może
doprowadzić do wielu chorób,
także nowotworowych?
Jeśli tak, to gdzie słyszałeś/aś
o szkodliwości spożywania
dużych ilości tłustego mięsa po
raz pierwszy?

Spożywanie dużej ilości warzyw
i owoców może mieć korzystny
wpływ na zdrowie
Jeśli tak, to gdzie słyszałeś/aś
o korzystnym wpływie warzyw
i owoców po raz pierwszy?

Regularne wykonywanie
mammografii umożliwia
wczesne wykrycie raka piersi
Jeśli tak, to gdzie usłyszałeś/aś
o konieczności regularnego
wykonywania mammografii
w celu wykrycia raka piersi po
raz pierwszy?

Wskaźnik

N

%

tak
nie
nie wiem, trudno powiedzieć

71
11
22

68
11
21

RAZEM
od rodziny, znajomych
od lekarza
z radia, telewizji
z prasy kobiecej
z innych gazet
ze szkoły (studia, kursy,
wykonywany zawód itp.)
z innych źródeł, jakich?

104

100

15
7
25
7
9

18,5
8,6
39,9
8,6
11

12

14,8

2
4
81
95
5
4
104
25
7
36
4
8

2,4
4,9
100
91
5
4
100
25
7
36
4
8

11

11

4
5
100
88
3
13
104
4
19
37
12
5

4
5
100
85
3
12
100
4,3
20,9
40,7
13,2
5,5

6

6,6

2
6
91

2,2
6,6
100

nie pamiętam
RAZEM
tak
nie
nie wiem, trudno powiedzieć
RAZEM
od rodziny, znajomych
od lekarza
z radia, telewizji
z prasy kobiecej
z innych gazet
ze szkoły (studia, kursy,
wykonywany zawód, itp.)
z innych źródeł, jakich?
nie pamiętam
RAZEM
tak
nie
nie wiem, trudno powiedzieć
RAZEM
od rodziny, znajomych
od lekarza
z radia, telewizji
z prasy kobiecej
z innych gazet
ze szkoły (studia, kursy,
wykonywany zawód, itp.)
z innych źródeł
nie pamiętam
RAZEM
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Tabela nr 7: Wiedza o wybranych nowotworach
Wskaźnik
dobra
średnia
zła
RAZEM
dobra
średnia
zła
RAZEM
dobra
średnia
zła
RAZEM
dobra
średnia
zła
RAZEM
dobra
średnia
zła
RAZEM
dobra
średnia
zła
RAZEM

Parametr
Wiedza na temat
raka piersi
(kobiety,
mężczyźni)
Wiedza na temat
raka piersi
(kobiety)
Wiedza kobiet na
temat raka szyjki
macicy
Wiedza na temat
raka płuc

Wiedza na temat
raka jelita grubego

Wiedza na temat
nowotworów
złośliwych

N
73
27
4
104
4
13
30
47
6
7
34
47
19
39
46
104
42
13
49
104
7
13
84
104

Wykres nr 1: Dbanie o zdrowie a płeć badanych
1,0

1,1

Dbanie o własne zdrowie

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8
mężczyzna

kobieta
płeć

Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±1,96*Błąd std

%
70
26
4
100
8
28
64
100
13
15
72
100
18
38
44
100
40
13
47
100
7
12
81
100
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Z powyższych tabel wynika, że wiedza na temat profilaktyki i zachowań
zdrowotnych celników jest na średnim poziomie. Niepokojąca jest bardzo niska
wiedza badanych na temat nowotworów. Analiza statystyczna wykazała, że istnieją
różnice istotne statystycznie w dbaniu o własne zdrowie między kobietami
a mężczyznami. Poniższy wykres pokazuje, że kobiety częściej dbają o własne
zdrowie niż mężczyźni – Wykres 1.
Brak jest znaczących różnic w dbaniu o własne zdrowie a wiekiem
ankietowanych – Wykres 2
Wykres nr 2: Dbanie o zdrowie a wiek badanych
0,4
0,6
0,8

dbanie o własne zdrowie

1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
30 lat i mniej

31-40 lat

41- 50 lat
wiek

51- 60 lat

Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±Odch.std

Omówienie
W Polsce nowotwory złośliwe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn
zgonów. Rozwój ich jest zazwyczaj długotrwały, dlatego najwięcej osób zaczyna
chorować około pięćdziesiątego roku życia. W ogromnej mierze na ich powstawanie
ma wpływ styl życia. Żeby być skutecznym w swoich działaniach trzeba posiadać
wiedzę o właściwym trybie życia, skutkach niewłaściwych zachowań i elementach
pomocnych w utrzymaniu długiego zdrowia. 12
Ponieważ w ostatnich latach nie były prowadzone badania wśród
Funkcjonariuszy Służby Celnej, wyniki pracy porównano z innymi grupami
zawodowymi oraz ogólną populacją ludności w Polsce.
Analiza własnych wyników badań wykazała, że większość celników (74%) dba
o swoje zdrowie. Duża część ankietowanych (62,3%) podała, że chodzi do lekarza
12

J.B. Karski, Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa 2003; A. Majchrowska, Zachowania
zdrowotne – aspekty socjologiczne. (w:) A. Majchrowska (red.), Wybrane elementy socjologii. Lublin
2003, s. 293-325
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w przypadku dolegliwości oraz stosuje się do jego wskazówek. W odpowiedzi na
pytanie – dlaczego nie dbasz o swoje zdrowie, badani wskazywali, że brakuje im
silnej woli (N=6, 46,2%) lub nie mają na to czasu (23,1%). W porównaniu
z badaniami nauczycieli (N=567) z siedmiu miast Polski wyniki są porównywalne.
Na 567 respondentów 77,5% z nich dbało o swoje zdrowie. Kobiety są bardziej
odpowiedzialne od mężczyzn- (K-78,7% i M-67,3%). Dbałość o zdrowie w 60,6%
przejawia się w wizytach w gabinecie lekarskim i wypełnianiu zaleceń lekarza. 13
Prowadzone na świecie badania wskazują na istnienie nowotworów
dietozależnych. Międzynarodowa agencja ds. badań nad rakiem IARC określiła, że
w około 40% rodzaj spożywanych pokarmów i nieodpowiednie nawyki żywieniowe
przyczyniają się do wystąpienia choroby nowotworowej. Praca zmianowa, jedzenie
w pośpiechu, w stresie, nadmiar spożywanych przekąsek i przetworzonego
jedzenia, jak ma to miejsce u ankietowanych, negatywnie oddziałują na zdrowie.
Celnicy mimo posiadanej wiedzy o zależności niezdrowego odżywiania
a pojawianiem się nowotworów nie posiadają odpowiednich nawyków
żywieniowych. Zdrowe odżywianie najczęściej kojarzyło się badanym ze zdrowym
trybem życia (78,8%). Tylko 35 respondentów potwierdziło, że racjonalnie, właściwie
się odżywia. Analiza wyników własnych wykazała, że jeden raz dziennie owoce
i warzywa konsumuje jedynie 28,8% respondentów. Za ograniczeniem spożywania
potraw smażonych, tłuszczy nasyconych opowiedziało się 70,2% ankietowanych.
W badaniach WOBASZ – wieloośrodkowego ogólnopolskiego badania stanu
zdrowia ludności (N=1855, 851 mężczyzn i 1004 kobiet) nadwagę lub otyłość
z powodu złego odżywiania stwierdzono u 39% mężczyzn i 21% kobiet. Na temat
zdrowotnych właściwości owoców i warzyw wiadomości posiadało 29%
ankietowanych i konsumpcja ich mieściła się w zalecanych normach, natomiast
tłuszczy nasyconych spożywali w nadmiarze. Około 20% respondentów miało
wiedzę dotyczącą jakości pożywienia, utrzymania prawidłowej masy ciała jako
elementów zapobiegających chorobom.14 Nieco odmienne wyniki uzyskano
w badaniu z wykorzystaniem internetowego wywiadu Nutri-Day (N=263, 85,8%
kobiet). 20,2% badanych nie spożywało warzyw. 38,1% posiłków nie zawierało
owoców, a w 11,8% porcjach nie było ani jednych, ani drugich. 52,9% przyznało się
do podjadania między właściwymi posiłkami.15 Podobne wyniki zostały
przedstawione w badaniach na przykładzie osób mieszkających w Warszawie
i pracujących w systemie zmianowym (N=35, 28 mężczyzn i 7 kobiet). Grupa 29
osób zauważyła, że po rozpoczęciu pracy zmianowej ich nawyki żywieniowe uległy
pogorszeniu.16 Jak udowodniono, potrawy typu fast-food to źródło kwasów
tłuszczowych nasyconych i spożywanie ich przyczynia się do powstawania otyłości,
obniżenia kondycji ruchowej spowodowanej nadmierną masą ciała, co z kolei
przyspiesza rozwój nowotworów.

M. Woynarowska-Sołdan, D. Więziak-Białowolska, Samoocena zdrowia i dbałość o zdrowie
u nauczycieli, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012; 93 (4), s. 739-744
14
A. Waśkiewicz, Jakość żywienia i poziom wiedzy zdrowotnej u młodych dorosłych Polaków – badanie
WOBASZ, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2010; 91(2), s. 233-235
15
A. Pac, E. Sochacka-Tatara, R. Majewska, Ocena żywienia populacji polski z wykorzystaniem aplikacji
internetowej Nutri-Day, „Problemy Higieny i Epidemiologii 2010; 91(3), s. 419-424
16
K. Zacharewicz, A. Kucharska, B. Sińska, Ocena sposobu żywienia osób pracujących w systemie
zmianowym. „Zdrowie Publiczne” 2012; 122(1), s. 24-28
13
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Aktywność fizyczna uznawana jest za jedną z najistotniejszych składowych
zdrowego, właściwego stylu życia. Regularnie ją stosując utrzymuje się odpowiednią
masę ciała, rozładowuje napięcie i stres, podnosi się odporność immunologiczną
i zapobiega stanom chorobowym.17 Funkcjonariusz Służby Celnej z racji charakteru
wykonywanego zajęcia powinien regularnie stosować aktywność ruchową. Jak
wykazały przedstawione badania, 43,3% respondentom zdrowy tryb życia kojarzy
się właśnie z aktywnym wypoczynkiem, uprawianiem regularnie sportu. Wyniki
pokazały, że 45,3% osób uprawia sport, a 41,4% osób deklarują aktywność fizyczną.
Gacek M. prowadząc badania aktywności fizycznej wśród policjantów (N=106)
wykazał, że u 60% badanych aktywność ruchowa jest motywacją poprawienia stanu
zdrowia. Tylko 29,2% młodych respondentów i 44,8% starszych przyznaje, że
uprawia aktywność fizyczną, gdyż pomaga im zredukować stres.18 Przeprowadzone
również przez niego badania na grupie lekarzy (N=240, 124 kobiety i 116 mężczyzn)
pokazują, że 37% badanych parę razy w ciągu tygodnia stosuje aktywność ruchową
– w tym 29% kobiet i jedna trzecia mężczyzn. U 62,5% badanych mężczyzn
z powodu złego odżywiania i zbyt małej aktywności ruchowej stwierdzono
nadwagę.19
Palenie tytoniu jest czynnikiem mającym wpływ na powstawanie wszystkich
nowotworów. Autorzy wielu publikacji naukowych podkreślają, że palenie tytoniu
stanowi największe ryzyko zachorowania na raka.20 Zdrowy tryb życia w badaniach
własnych 51% respondentom kojarzy się z niepaleniem tytoniu. Nie pali bądź
ogranicza palenie 75,3% celników, zaś 20,2% badanych robi to regularnie.
Największa ilość ankietowanych, bo 37,3% za przyczynę rozpoczęcia palenia tytoniu
uznało wpływ środowiska. Wśród palaczy, 44,8% badanych nie zauważa u siebie
negatywnych skutków tego nałogu, ale 22,4% zaobserwowało spadek wydajności
fizycznej. Większość celników (71,2%) uważa, że należy informować społeczeństwo
o szkodliwości palenia, a 50% badanych, że właściwe jest informowanie o tym już
w okresie wczesnoszkolnym. Biorąc dla porównania wyniki badań wśród policjantów
(N=106), 12,5% dłużej pracujących w tym zawodzie i 25,9% z młodszym stażem
pracy pali tytoń. Za powód ciągłego palenia uznają stresujące sytuacje.24 Z badań
prowadzonych wśród pracowników w ochronie zdrowia wynika, że prozdrowotny styl
życia lekarzy (N=56, 42 kobiet i 14 mężczyzn) nie jest lepszy, ani na wyższym
poziomie w porównaniu z badanymi z niemedycznym wykształceniem (N=62, 33
kobiet i 29 mężczyzn). Do czynnego palenia przyznaje się 3,6% lekarzy, a osób
z drugiej grupy badanej – 1,6%. Byłych palaczy lekarzy jest 19,6%, a osób
z porównywanej grupy 20,1%.21
Udowodnione jest, że istnieją nowotwory alkoholozależne. Nadużywanie
i regularne picie przyczynia się do osłabienia odporności, nadaktywności niektórych
R. Przewęda, Promocja zdrowia przez wychowanie fizyczne (w:) J B. Karski (red.), Promocja zdrowia.
Warszawa 1999, s. 195-206
18
M. Gacek, Aktywność fizyczna w stylu życia mężczyzn zatrudnionych w policji- z uwzględnieniem jej
roli w redukcji stresu psychologicznego, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2007; 88(3), s. 370-375
19
M. Gacek, Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna w grupie lekarzy, „Problemy Higieny
i Epidemiologii” 2011; 92(2), s. 254-259
20
K. Buławska, S. Talaga, B. Lubińska-Żądło, Analiza zachowań zdrowotnych wśród młodzieży
studiującej pielęgniarstwo i fizjoterapię. „Zdrowie Publiczne” 2005; 115, s. 307-311
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M. Nowicki, U. Dokurno, M. Cymerys i wsp., Czy osoby pracujące w ochronie zdrowia dbają o swoje
zdrowie? Badania porównawcze lekarzy i osób z niemedycznym wyższym wykształceniem. „Zdrowie
Publiczne” 2009; 119(2), s. 167-170
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enzymów, podwyższenia poziomu estrogenów, co może skutkować powstaniem
raka. Na trzeciej pozycji odpowiedzi na temat dbania o własne zdrowie, było wśród
celników ograniczenie konsumpcji lub niepicie alkoholu. Opowiedziało się za tym
57,1% badanych, natomiast niespożywanie go wcale zadeklarowało tylko 3,8%
celników. Aż 19,2% celników pije alkohol kilka razy w tygodniu. Najwięcej, bo 26,9%
badanych spożywa go kilka razy w roku. Duża grupa respondentów(63,5%) uznaje,
że picie alkoholu tylko w dużych ilościach niekorzystnie wpływa na zdrowie. Za
negatywnym działaniem alkoholu niezależnie od wypijanej ilości opowiedziało
się 30,8% badanych. Biorąc pod uwagę badania kierowców (N=100), 40%
kierowców taksówek i 48% kierowców ciężarówek raz na miesiąc pije alkohol.
Wyniki są niezadowalające. Co czwarty motorniczy, kierowca ciężarówki i autobusu
pije alkohol jeden, dwa razy w ciągu tygodnia, zaś codziennie spożywa go co ósmy
kierowca taksówki.22
By ustrzec się przed nowotworem złośliwym należy posiadać wiedzę na temat
profilaktyki nowotworowej. Przeważająca grupa badanych celników, bo 81% ma
niską wiedzę na temat nowotworów złośliwych. Tylko 7% ma wiedzę dobrą. O raku
piersi tylko 4% badanych ma dobrą wiedzę, zaś u 70% jest ona zła. Lepiej wypadły
wyniki dotyczące raka płuc – 18% ma dobre informacje na ten temat i 44% złe.
O raku jelita grubego 40% badanych ma dobrą wiedzę, ale złą posiada 47%. Analiza
badań własnych wykazała brak znaczących różnic w wiedzy i profilaktyce
nowotworowej a zachowaniami zdrowotnymi celników. Porównywalnie wyglądają
wyniki badań populacji (N=200, 100 kobiet i 100 mężczyzn) na temat profilaktyki
raka sutka przeprowadzone w Białej Podlaskiej. Analizy pokazały, że 57% kobiet
posiadało wiedzę na temat czasu, w jakim bada się piersi w cyklu miesiączkowym,
21% uważała, że badać gruczoł ten można niezależnie od fazy cyklu
miesiączkowego, natomiast 41% mężczyzn w ogóle nie wiedziało w jakim czasie
w cyklu miesiączkowym kobiety powinny badać piersi. Czynniki genetyczne, jako
największe ryzyko powstania tego raka, wskazało 97% respondentek i 78%
respondentów. Badane kobiety w 43% i mężczyźni – 56% uznało niezdrowy tryb
życia za ryzyko zwiększające rozwinięcie nowotworu piersi. 23 Jak wykazały
powyższe badania, wiedza celniczek na temat nowotworu złośliwego piersi i szyjki
macicy jest niska. Prawie cała grupa respondentek (98%) słyszała o konieczności
wykonywania samobadania piersi, jednak tylko 24% regularnie je wykonuje. Jeśli
chodzi o mammografię, to większość (55%) nigdy nie poddała się temu badaniu.
Lepiej przedstawiają się wyniki dotyczące profilaktyki w kierunku nowotworu szyjki
macicy. Celniczki regularnie chodzą na kontrolne wizyty do ginekologa (74%).
Prawie wszystkie badane 94% miały wykonaną cytologię. Nigdy nie miało
wykonanego tego badania 6% celniczek. Przeprowadzone badania na terenie
Łodzi pokazały, że mimo imiennie wysłanych do 89 439 kobiet zaproszeń na
mammografię, na badanie przybyło jedynie 19 331 osób (21,81%). Jeszcze gorzej
przedstawiają się wyniki dotyczące cytologii. Imienne zaproszenie otrzymało 99 931
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kobiet, na badanie udało się zaledwie 7 871 kobiet (7,97%).24 W badaniach w grupie
lekarzy (N=56, 42 kobiet i 14 mężczyzn) wyniki również są niezadawalające.
Samobadanie piersi wykonuje zaledwie 47,6% osób, zaś regularną cytologię 61,9%
kobiet. Wiedzę o raku piersi posiadało 85,7% respondentów, jednak o nowotworze
szyjki macicy tylko 52,4%.25
Z analizy własnych wyników wynika, że 75% celników płci męskiej nie miało
wykonanego badania określającego poziom PSA. Przeprowadzone sondażowe
badania (N=246) na temat raka stercza wykazały, że dwie trzecie populacji męskiej
nigdy nie miało wykonanego badania w tym kierunku. W grupie badanych po
sześćdziesiątym roku życia – 26,2% przynajmniej raz wykonało badanie
profilaktyczne. Wśród badanych w przedziale wiekowym 40-59 lat, procedurę tę
wykonało jedynie 12,6%, a zaledwie 2,2% bada się regularnie jeden raz w roku,
ewentualnie raz na dwa lata. Jak wynika z tego sondażu, największy wpływ na
podjęcie przez mężczyzn działań profilaktycznych w kierunku raka prostaty mają
pracownicy służby zdrowia, w tym lekarz pierwszego kontaktu – stwierdziło
tak 31,6% respondentów. 8,4% zgłosiło, że nikt nie jest w stanie ich namówić do
zrobienia tego badania.26
Uzyskane wyniki badań wśród celników pokazały, że brak jest znaczących
różnic w pomiędzy wiekiem a dbaniem o własne zdrowie. Natomiast istnieją różnice
w wynikach badań wśród nauczycieli (N=567). Wykazały one, że młodsi wiekiem
bardziej dbają o zdrowie niż starsi (81,2% i 73,7%). 27
Duża część badanych celników twierdzi, że dba o swoje zdrowie. Wyniki badań
wykazały jednak, że jest to często nieadekwatne do podejmowanych, sprzyjających
zdrowiu zachowań i stosowaniu profilaktyki nowotworowej.
Wnioski
1. Większość funkcjonariuszy Służby Celnej uważa, że dba o własne zdrowie,
jednak kobiety celniczki dbają o nie bardziej.
2. Celnicy mężczyźni w przeważającej liczbie nie wykonują badań
profilaktycznych w kierunku nowotworu jelita grubego oraz gruczołu
krokowego.
3. Badani zdają sobie sprawę ze szkodliwego palenia tytoniu, nadmiernego
picia alkoholu, niewłaściwych nawyków żywieniowych, niedostatecznego
stosowania ćwiczeń ruchowych, kancerogennego działania promieni UVA
i UVB. Jednak mimo posiadanej wiedzy ich postawa, prowadzony styl życia
nie są odpowiednie.
4. Badana grupa celników wykazuje niski poziom wiedzy na temat
nowotworów.

A. Wojciechowska, A. Renn-Żurek, M. Dziedziczak-Buczyńska i wsp., Programy profilaktyczne dla
kobiet realizowane na terenie województwa łódzkiego. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2010; 91 (3),
s. 511-516
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zdrowie? Badania porównawcze lekarzy i osób z niemedycznym wyższym wykształceniem. „Zdrowie
Publiczne’ 2009; 119(2), s. 167-170
26
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5. W grupie celników szczególną uwagę należy zwrócić na zmianę stylu życia
poprzez profilaktykę i edukację zdrowotną, zapobiegającą w dużym stopniu
występowaniu nowotworów złośliwych.
Streszczenie
Ciągły pośpiech, stres i nieodpowiedni styl życia skutkują zachorowaniami na
nowotwory złośliwe. Sprzyjają temu urbanizacja i postęp techniczny, które dodatnio
wpływają na komfort życia jednostki. Na utrzymanie dobrego zdrowia bądź jego
poprawę, zapewne wpływa poziom wiedzy o prozdrowotnym stylu życia. Dlatego też
ważna jest edukacja zdrowotna w kierunku poznania procesów prowadzących do
powstania nowotworu złośliwego. Obecnie w Polsce dzięki wzrostowi liczby
diagnozowanych nowotworów, spadają wskaźniki umieralności, co może świadczyć
o większej skuteczności badań profilaktycznych i leczenia. Jednak na tle Europy
wyniki te nie są zadowalające.
Celem pracy była ocena zakresu wiedzy celników na temat wpływu elementów
stylu życia na występowanie nowotworów złośliwych.
Materiał i metody: Badaniem objęto 104 pracujących funkcjonariuszy Służby
Celnej województwa pomorskiego, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Badania były
anonimowe i trwały od stycznia do marca 2013 roku. Na ich przeprowadzenie zgodę
wyrazili badani oraz dyrektor Izby Celnej w Gdyni. Wykorzystane metody, to: sondaż
diagnostyczny w oparciu o kwestionariusz ankiety, analiza piśmiennictwa i metody
statystyczne. Do obliczenia różnic w zmiennych badawczych wykorzystano analizę
wariancji (ANOVA).
Wyniki: Badani celnicy posiadają wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu,
nadmiernej konsumpcji alkoholu, nieodpowiednich nawyków żywieniowych i małej
aktywności fizycznej. Jednak mimo posiadanych informacji ich postawy
i zachowania nie zawsze są właściwe. Poziom wiedzy na temat nowotworów
i profilaktyki jest niski i ma znikomy wpływ na ich zachowania zdrowotne.
Wnioski: Wyniki badań sugerują, że większy nacisk powinno kłaść się na
edukację zdrowotną celników, tak aby świadomie wybierali zdrowy styl życia
zapobiegający powstawaniu nowotworów złośliwych.
Summary
Constant time pressure, stress and inappropriate lifestyle may result in
development of cancer. The risk is additionally increased due to urbanization-related
and technological progress, both improving the comfort of human life. Maintenance
of good health and its improvementrequireknowledge of health-oriented lifestyle.
This substantiates health education, inter alia on the processes associated with
carcinogenesis. An increase in the detection rates of malignant neoplasms was
reflected by a decrease in cancer-specific mortality rates of Polish patients, which
likely reflects greater effectiveness of prophylactic screening and oncological
treatment. However, the epidemiological figures are still not satisfactory when
compared to the data from other European countries.
The aim of this study was to analyze the knowledge of customs officerson the
association between selected lifestyle parametersand cancer incidence.
Material and methods: The study included 104 active customsofficersfrom
Pomeranian province, both women and men. The anonymous survey was conducted
between January and March 2013, after obtaining consent from the study

450
________________________________________________________________________________

participants and approval from the head of the Gdynia Customs Chamber. The study
was based on a diagnostic survey with an original questionnaire, review of literature
and statistical analysis. The significance of intergroupdifferences in the analyzed
variables was verified by means of analysis of variance (ANOVA).
Results: The examinedcustoms officerspossessed knowledge on potential
harmful effects of cigarette smoking, alcohol abuse, inappropriate dietary habits and
low levels of physical activity. Nevertheless,their declared attitudes and behaviors
were not always appropriate. Furthermore, they presented with poor knowledge
of cancer and cancer prevention,and therefore oncological awareness exerted only
a slight effect on their health-seeking behaviors.
Conclusions: The results of this study substantiate health education of customs
officers in order to enable them making conscious health-oriented choices and thus
protecting them against cancer.
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Konrad PAŁKA
UWARUNKOWANIA ZDROWOTNE DOBORU FUNKCJONARIUSZY DO
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH
Wstęp
Działalność zawodowa podejmowana przez człowieka powinna zaspokajać
jego podstawowe potrzeby materialne, psychologiczne, społeczne oraz stanowić
o wartości danej osoby w jej własnych oczach oraz opinii społecznej. Praca
zawodowa ze swojego założenia ma prowadzić do wzmacniania osobowości,
budowania poczucia wartości oraz kształtowania więzi ze współpracownikami.
Jednak gdy w środowisku zatrudnienia obcujemy z sytuacjami trudnymi, jesteśmy
narażeni na działanie stresu, który wywiera wpływy degenerujące, negatywnie
oddziaływujące zarówna na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne funkcjonariusza. Tego
rodzaju działania stresogenne mogą doprowadzić do uniemożliwienia wykonywania
dalszych obowiązków służbowych przez poszczególne osoby, a także utrudniać im
realizowanie się w innych rolach życiowych. 1 Dlatego też w resorcie spraw
wewnętrznych wyróżniamy osobny pion związany z orzecznictwem lekarskim, który
związany jest ze specyfiką zadań oraz zagrożeń dla zdrowia i życia funkcjonariuszy
służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub Ministrowi Sprawiedliwości.
Praca w Służbie Więziennej wiąże się ze stałym narażeniem na różnego rodzaju
urazy fizyczne bądź psychiczne, a także wymaga od funkcjonariuszy pełnej
dyspozycyjności oraz służby w 12 godzinnym systemie zmianowym. Ponadto od
pracowników penitencjarnych wymaga się stałej i pełnej sprawności
psychofizycznej. Biorąc pod uwagę powyższe, kryteria, kandydaci i funkcjonariusze
Służby Więziennej powinni spełniać wysokie wymogi zdrowotne podczas przyjęcia,
ale także przez cały okres trwania służby. 2
Cel pracy
Przyjmując powyższe okoliczności, celem zasadniczym niniejszych badań
jest analiza uwarunkowań zdrowotnych predysponujących kandydatów do pracy
w Służbie Więziennej na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
Charakterystyka służby
Służba Więzienna to umundurowana i uzbrojona formacja apolityczna, która
podległa Ministrowi Sprawiedliwości, posiada także własną strukturę organizacyjną.
Formacja ta realizuje swoje zadania na zasadach zawartych w ustawie z 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Zadania te odejmują w swoim zakresie
wykonywanie tymczasowego aresztowania oraz stosowanie kar pozbawienia
wolności i środków przymusu przyczyniających się do pozbawienia wolności. Do
. J. Pomiankiewicz, Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej – uwarunkowania,
przejawy, konsekwencje – zarys problemu, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”. Warszawa 2010,
nr 67-68, s. 47-48
2
. Ustawa z 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych, Dz.U. 2014 poz. 1822; A. Surma, B. Basińska, Kandydaci do Służby Więziennej i Policji
w świetle badań psychologicznych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 1998, vol. 19 s. 42-51; Ustawa
z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523
1
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podstawowych zadań Służby Więziennej należy prowadzenie oddziaływań
penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia
wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu
kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu
kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.
Ponadto jednostki penitencjarne wykonują tymczasowe aresztowania w sposób
zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe oraz zapewniają osobom skazanym na karę pozbawienia
wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są
wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące
pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnego
traktowania, warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej
i religijnej. Służba Więzienna poprzez izolację chroni także społeczeństwo przed
sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach
karnych i aresztach śledczych. Do obowiązków niniejszej formacji mundurowej
należy również wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu,
skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach
karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego
przez właściwy organ. Służba Więzienna współdziała z odpowiednimi formacjami
innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów
i porozumień międzynarodowych.3 Zgodnie z ustawą z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej, funkcjonariuszem tej formacji mundurowej może zostać osoba, która
ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni
praw publicznych, daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub
umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny
wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie
toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo. Ponadto
kandydat na funkcjonariusza musi posiadać odpowiednie do zajmowanego
stanowiska wykształcenie oraz dać rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do
wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych. Uwzględniając charakter służby, osoba ubiegająca się
o pracę musi posiadać odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną, pozwalającą
na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy. 4
Czynniki stresogenne wynikające z charakteru pełnionej służby:
Z analizy dostępnych źródeł wynika, że praca w więziennictwie wiąże się
z przebywaniem w stałym otoczeniu z tymi samymi osobami (współpracownikami,
osobami pozbawionymi wolności), a także w jednym, odizolowanym środowisku,
przez co służba może stać się bardziej monotonna niż w innych formacjach
mundurowych. U funkcjonariuszy tej służby występuje stres powiązany
z rolą zawodową oraz charakterem pracy, a także z odbiorem pełnionej roli
w społeczeństwie. Główny konflikt w trakcie pełnienia służby wynika z umiejętności
pogodzenia dwóch nakazów: humanitarnego traktowania więźniów i utrzymania
3
4

Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie..., op. cit.
Ibidem
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dyscypliny oraz porządku w zakładzie penitencjarnym. Na ten fakt nawarstwia się
konflikt pomiędzy chęcią rzetelnego realizowania poleceń, a potrzebą zachowania
pewnej swobody w sposobie obchodzenia się z podopiecznymi. Świadomy
funkcjonariusz rozumie niezgodność pomiędzy celami wychowawczymi, a siłą
izolacji z towarzyszącymi jej negatywnymi skutkami. Paramilitarny charakter służby,
panujące w niej hierarchiczne podporządkowanie, autokratyczny styl kierowania
i zarządzania placówką mogą skutkować pojawieniem się takich zachowań,
jak służalczość, mobbing czy karierowiczostwo. Negatywnie na psychikę
funkcjonariuszy oddziaływają również konflikty z przełożonymi, kolegami, brak
wsparcia z ich strony oraz nastawienie osób postawionych wyżej w hierarchii na
krytykę i surową ocenę. Wielu z pracowników nie odczuwa satysfakcji z pełnionych
obowiązków, natomiast frustruje ich niskie uposażenie, co wiąże się z koniecznością
podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych w czasie przeznaczonym na
odpoczynek oraz niemożliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego w okresie
letnim. Także praca w systemie zmianowym wpływa na naruszenie rytmu
biologicznego, co przekłada się na zaburzenia snu, zaburzenia somatyczne,
szczególnie w ramach układu serowo-naczyniowego i trawiennego. Codzienne
obowiązki wykonywane są w sytuacjach wysokiego ryzyka z narażeniem zdrowia
i życia funkcjonariuszy (akty nieposłuszeństwa, bunty), co wymaga bardzo dużej
odporności na stres. U osób pracujących w jednostkach penitencjarnych występuje
brak poczucia bezpieczeństwa oraz szacunku ze strony osadzonych. Kolejnym
źródłem potęgującym stres jest odbiór społeczny pracy w Służbie Więziennej, gdzie
jej funkcjonariusze uważani są za osoby niewrażliwe, brutalne, skorumpowane
i posiadające nieograniczoną władzę. Do czynników szkodliwych i uciążliwych,
które negatywnie wpływają na poziom stresu w warunkach pracy zaliczamy
także konieczność realizacji przepisów, które nie uwzględniają realiów służby,
a w szczególności deficytów kadrowych, poczucie niesprawiedliwości wynikające
z wyczulenia kierownictwa na prawa osadzonych bez uwzględniania realiów służby,
wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków, protekcjonalizm
kadrowy oraz niemożność samorealizacji.5
Komisje lekarskie podlegające Ministrowi Spraw Wewnętrznych:
Właściwy dobór kandydatów do służby zapewniają komisje lekarskie
podlegające Ministrowi Spraw Wewnętrznych, które weryfikują stan zdrowia
przyszłych funkcjonariuszy oraz orzekają o konieczności ich przyjęcia.
Podstawowym dokumentem, który wyznacza reguły działania komisji lekarskich oraz
określa zasady i tryb orzekania jest ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach
lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, które opiera
się na postawie kilku aktów prawnych. Orzecznictwo komisji lekarskich odbywa się
na poziomie dwóch instancji, które obejmują rejonowe komisje lekarskie (pierwsza
instancja) oraz Centralną Komisję Lekarską (druga instancja).6 Rejonowe komisje

5

6

A. Surma, B. Basińska, Kandydaci do..., op. cit.; J. Pomiankiewicz, Stres i wypalenie zawodowe
funkcjonariuszy Służby Więziennej – uwarunkowania, przejawy, konsekwencje – zarys problemu,
„Przegląd Więziennictwa Polskiego”. Warszawa 2010, nr 67-68, s. 47-48
Ustawa z 28 listopada 2014 r. o komisjach..., op. cit.; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
z 2 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji
lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Dz. U. 1995 nr 146 poz. 712; Rozporządzenie
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lekarskie są odpowiednim organem do przeprowadzania badań oraz wydawania
orzeczeń od zdolności kandydata do służby, natomiast Centralna Komisja Lekarska
pełni działalność w zakresie rozpatrywania odwołań od orzeczeń rejonowych komisji
lekarskich, konsultacji w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz rozstrzygania
kwestii spornych lub nasuwających szczególne wątpliwości, współpracy
z instytucjami naukowo-lekarskimi w celu podnoszenia poziomu orzecznictwa
lekarskiego, rozpatrywania skarg na działalność rejonowych komisji lekarskich.
Członkiem komisji lekarskiej podlegającej pod ministerstwo spraw wewnętrznych
może zostać lekarz ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, chirurgii, kardiologii,
neurologii, psychiatrii, medycyny pracy, ortopedii, laryngologii lub neurochirurgii.
Nadzór nad działaniem wyżej wymienionych komisji sprawuje minister właściwy do
spraw wewnętrznych. Przed komisję lekarską kierowani są z urzędu kandydaci
ubiegający się o pracę w Służbie Więziennej, w celu ustalenia ich zdolności do
pełnienia służby. Osoby ubiegające się o pracę kierowane są do komisji lekarskich
przez kierownika komórki organizacyjnej należącej do Służby Więziennej.
Do skierowania przed komisję lekarską załączona powinna być dokumentacja,
które dotyczą stanu zdrowia osoby kierowanej, opinia psychologiczna, wynik testu
sprawności fizycznej oraz opis stanowiska, charakteru i warunków służby. Termin
ważności skierowania upływa po 30 dniach od daty wyznaczenia pierwszego
badania przez komisję lekarską. Wzór skierowania został określony
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie
określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej, stosowanego
w Służbie Więziennej.7 Rejonowa komisja lekarska ocenia stan zdrowia kandydata
do służby na podstawie badań lekarskich, wyników zleconych badań dodatkowych,
specjalistycznych i psychologicznych, wywiadu chorobowego, dokumentacji
medycznej będącej wynikiem obserwacji w podmiocie leczniczym, leczenia
ambulatoryjnego
oraz
innych
dokumentów
medycznych
niezbędnych
do wystawienia orzeczenia. Wystawienie opinii o zdolności fizycznej i psychicznej
do pracy opiera się na podstawie wykazu chorób i ułomności, zawartego
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie
wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata
do Służby Więziennej i funkcjonariuszy Służby Więziennej. 8 Orzeczenie rejonowej
komisji lekarskiej wydawane jest niezwłocznie po wykonaniu nieodzownych badań
i zebraniu niezbędnej dokumentacji medycznej. W orzeczeniu znajduje się
rozpoznanie lekarskie zgodne z terminologią kliniczną, sformułowane w języku
polskim. Ponadto dokument zawiera odnośniki do odpowiednich pozycji, punktów
i paragrafów z wykazu chorób i ułomności. Orzecznictwo w rejonowych komisjach
lekarskich odbywa się w składzie minimum dwuosobowym. Orzeczenie
zatwierdzane i podpisywane jest przez wszystkich członków tej komisji. Decyzje
podejmowane są większością głosów, a w przypadku równej ich liczby decydujący
głos ma przewodniczący danej komisji. Doręczenie orzeczenia następuje

7

8

Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji
lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Dz. U. 1991 nr 79 poz. 349
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularza
skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności,
wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby
Więziennej, Dz. U. 2014 poz. 1989
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niezwłocznie po jego wystawieniu do podmiotu kierującego należącego do Służby
Więziennej. Osobie badanej oraz podmiotowi kierującemu przysługuje prawo do
odwołania się od decyzji rejonowej komisji lekarskiej, które należy wnieść na piśmie
do Centralnej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem pierwszej instancji, w terminie
do 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie nie wymaga podania jego
szczegółowego powodu. Centralna Komisja Lekarska obraduje w składzie
trzyosobowym, rozpatrując wnioski w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania lub
do 60 dni, jeśli występuje konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań
specjalistycznych oraz uzyskania niezbędnej dokumentacji medycznej. Rejonowa
komisja lekarska określa zdolności fizyczne i psychiczne kandydata do służby
w Służbie Więziennej poprzez przypisanie go do odpowiedniej kategorii przydatności
do pracy. Kategoria „Z” – zdolny do pełnienia służby, brak zastrzeżeń lub
występujące choroby oraz ułomności nie mają wpływu na wykonywaną pracę oraz
kategoria „N” – niezdolny do pełnienia służby, występujące choroby oraz ułomności
uniemożliwiają podjęcie pracy i poprawne wykonywanie czynności służbowych. 9
Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej w postępowaniu
kwalifikacyjnym do Służby Więziennej:
Postępowanie kwalifikacyjne podczas doboru do Służby Więziennej składa się
z kilku etapów, które obejmują ocenę złożonych dokumentów, przeprowadzenie
jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych, uzyskanie informacji o kandydacie
w rejestrach skazanych i ukaranych, test sprawności fizycznej kandydata,
przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów
o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego
poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, ustalenie zdolności fizycznej
i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, sporządzenie arkusza oceny
predyspozycji kandydata oraz zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika
jednostki organizacyjnej.10 Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy
w Służbie Więziennej odbywa się dwuetapowo. Opis przebiegu tej części
postępowania kwalifikacyjnego został przedstawiony na przykładzie województwa
dolnośląskiego. W pierwszej kolejności kandydaci do służby, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku testu sprawności fizycznej, otrzymują skierowanie do poradni
zdrowia psychicznego przynależącej do przychodni Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 35-39. Badanie rozpoczyna
się od części pisemnej, przeprowadzonej w sposób grupowy, która obejmuje
weryfikację procesów intelektualnych. Do ich oceny zastosowano Test Ravena,
podtesty Słownika ze Skali Inteligencji Wechsler – Bellevue dla Dorosłych. Do
zbadania możliwości koncentracji uwagi oraz szybkości uczenia się wykorzystano
Test Liczbowy. Profil osobowości kandydata do służby ustalono za pomocą testu
MMPI (polska adaptacja Matkowskiego). Część pisemna zakończyła się
wypełnieniem kwestionariusza osobowego. Pierwszy etap sfinalizowało badanie
psychologiczne, polegające na przeprowadzeniu przez psychologa indywidualnej
Ustawa z 28 listopada 2014 r. o komisjach..., op. cit.; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
z 2 listopada 1995 r..., op. cit.; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lipca 1991 roku
w sprawie..., op. cit.
10
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad
i trybu postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, Dz. U. Nr 186 poz. 1247; Ustawa
z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie..., op. cit.
9
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rozmowy z każdym z kandydatów. 11 Wśród testów służących do weryfikacji
procesów intelektualnych kandydatów do Służby Więziennej zaliczamy:
 Test Ravena – stosowany jest do określenia poziomu inteligencji ogólnej.
Wyniki testu ukazują wskaźnik wartości, tzw. czynnika g – czynnika ogólnej
inteligencji. Należy go utożsamiać z poziomem inteligencji wrodzonej,
potencjałem intelektualnym oraz umiejętnością logicznego toku myślenia.
Nie określa on natomiast stopnia inteligencji wyuczonej. Wyróżniamy różne
wersje testu Ravena, jednak najczęściej stosowana jest forma standardowa,
składająca się z 60 zadań podzielonych na 5 serii (A, B, C, D, E,) po 12
zadań w każdej z nich. Każda kolejna seria charakteryzuje się tendencją
wzrostową poziomu trudności. Czas przewidziany na wykonanie tego
zadania to 20 minut. Modyfikacje tego testu opierają się zazwyczaj na
zmniejszeniu ogólnej liczby matryc zastosowanych w badaniu.12
Przykładowe matryce należące do poszczególnych serii: 13
Seria A:

Seria B:

A. Surma, B. Basińska, Kandydaci do Służby..., op. cit.
A.
Łuczak, A. Najmiec, Badania sprawności psychofizycznej kierowców wypadkowych
i bezwypadkowych w aspekcie prewencji wypadkowej i zwiększenia kultury bezpieczeństwa
w transporcie drogowym. Warszawa 2009, s. 21-23
13
Прогрессивные матрицы Равена (тест Равена), http://psylist.net/stimulmat/000043.htm
11
12
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Seria C:
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Seria D:

Seria E:
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Skala Inteligencji Wechslera (podskala Słownika) – test skonstruowany jest
z kilku podskal podzielonych na dwie grupy: skale zdolności słownych oraz
skale wykonaniowe. Każda z podskal ukazuje nam informację, która dotyczy
funkcjonowania kandydata do pracy w sferze poznawczej w określonym
zakresie. Podtest Słownika zaliczamy do grupy podskal słownych, który
ocenia ogólną inteligencję słowną, używanie języka oraz zdolności uczenia
się słownictwa. Test pomaga także określić zainteresowania
i doświadczenia kandydata oraz umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy.
Zadaniem osoby badanej jest podanie definicji i znaczeń
wyszczególnionych słów, np. katakumby, strofka, świerk, kopiejka,
przeszkoda, itd.14
 Test liczbowy – bada podzielność i koncentrację uwagi oraz pamięć
i spostrzegawczość. W teście zostały umieszczone na dwóch stronach
kartki tabele z liczbami trzycyfrowymi. Na pierwszej stronie znajdowało się
więcej liczb niż na odwrocie kartki. Zadaniem kandydata do służby jest
wykreślenie w czasie 10 minut, jak największej liczby cyfr ze strony drugiej
na stronie pierwszej. Wskaźnikiem do oceny osoby badanej jest suma
odnalezionych liczb. Im wyższy wynik w postaci wykreślonych liczb, tym
wyższy poziom badanych zdolności intelektualnych kandydata. 15 16
 Test MMPI (polska adaptacja Matkowskiego) – jest samoopisowym
kwestionariuszem osobowości, w którym osoba badana musi ustosunkować
się do 567 stwierdzeń dotyczących różnego rodzaju zachowań i przekonań.
Test pozawala na wykrycie wielu schorzeń sfery psychicznej, takich jak
hipochondria, depresja, histeria, paranoja, schizofrenia oraz wiele innych. 17
Przykładowe pytania z kwestionariusza osobowości MMPI:
 Chętnie czytam czasopisma techniczne.
 Mam dobry apetyt.
 Rano zazwyczaj budzę się rześki i wypoczęty.
 Sądzę, że odpowiadałaby mi praca bibliotekarza.
 Hałasy łatwo mnie budzą.
 Mój ojciec jest dobrym człowiekiem (jeśli nie żyje) był dobrym człowiekiem.
 Chętnie czytam w gazetach o przestępstwach i rozprawach sądowych.
 Mam zwykle dość ciepłe ręce i nogi.
 Moje życie codzienne jest pełne spraw, które mnie interesują.
 Jestem obecnie tak samo zdolny do pracy, jak prawie zawsze.
 Często mam uczucie ściskania w gardle.
 Jestem zadowolony ze swojego życia seksualnego.
 Należy starać się rozumieć swoje sny i wyciągnąć z nich wnioski.
 Chętnie czytam powieści kryminalne i sensacyjne.
 Pracuję w dużym napięciu nerwowym.
 Zdarza mi się myśleć o rzeczach, o których nie wypada mówić.
J. Brzeziński, M. Gaul, E. Hornowska, A. Jaworowska, Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych –
Wersja Zrewidowana. Renormalizacja WAIS-R (PL). Warszawa 2004
15
A. Łuczak, A. Najmiec, Badania sprawności..., op. cit.
16
A. Łuczak, Testy psychologiczne przydatne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych,
Bezpieczeństwo pracy. Warszawa 2001, nr 4, s. 19
17
M. Matkowski, MMPI – badanie, opracowanie, interpretacja. Poznań 1992
14
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 Jestem pewien, że życie źle się ze mną obchodzi.
 Dokuczają mi nudności i wymioty.
 Gdy podejmuję nową pracę lubię wiedzieć z góry, o czyje względy warto się
ubiegać.
 Na zatwardzenie cierpię bardzo rzadko lub nigdy.
 Czasem bardzo pragnąłem opuścić dom.
 Wydaje mi się, że nikt mnie nie rozumie.
 Miewam czasem napady śmiechu i płaczu, których nie mogę opanować.
 Czasem jak gdyby siedział we mnie jakiś zły duch.
 Chciałbym być piosenkarzem.
 Sądzę, że gdy się ma kłopoty, to najlepiej jest trzymać język za zębami.
 Gdy mi ktoś wyrządzi krzywdę czuję, że powinienem odpłacić mu tym
samym, chociażby dla zasady.
 Często miewam zaburzenia żołądkowe.
 Czasami mam ochotę kląć.
 Bardzo często mam koszmarne sny.
 Trudno mi się skupić na jakimś zadaniu lub pracy.
 Miałem bardzo niezwykłe i dziwne przeżycia.
 Rzadko martwię się swoim zdrowiem.
 Nigdy nie miałem kłopotów z powodu mojego zachowania seksualnego.
 Czasem zdarza mi się popełnić drobne kradzieże.
 Mam często kaszel.
 Czasem mam ochotę coś stłuc, co mi wpadnie w ręce.
 Miewam okresy, w których trudno mi się czymkolwiek zająć, gdyż nie mam
na to siły.
 Mam niespokojny i przerywany sen.
 Często boli mnie głowa.
 Nie zawsze mówię prawdę.
 Gdybym nie miał wrogów, powodziłoby mi się znacznie lepiej.
 Myślę teraz jaśniej niż kiedykolwiek.
 Dość często robi mi się nagle gorąco bez widocznego powodu.
 Jestem fizycznie tak samo zdrów, jak większość moich znajomych.
 Wolę unikać dawnych przyjaciół szkolnych lub ludzi, których dawno nie
widziałem, dopóki oni pierwsi nie zwrócą się do mnie.
 Prawie nigdy nie odczuwam bólu w klatce piersiowej lub w okolicach serca.
 Prawie zawsze wolałbym siedzieć i marzyć, zamiast zająć się czymś.
 Mam łatwość obcowania z ludźmi.
 Często musiałem przyjmować polecenia od kogoś, kto umiał mniej ode
mnie.
 Nie codziennie czytam główne artykuły w gazecie.
 Żyłem dotąd w sposób niewłaściwy.
 Mam często uczucie palenia, swędzenia, cierpnięcia lub odrętwienia
w różnych częściach mojego ciała.
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 Moja rodzina nie akceptuje zawodu, jaki sobie wybrałem lub zamierzam
wybrać.
 Czasami obstaję przy czymś tak długo, że inni tracą cierpliwość.
 Chciałbym być tak szczęśliwy, jak inni.
 Bóle w karku odczuwam bardzo rzadko lub nigdy.
 Wiele osób wyolbrzymia swoje nieszczęścia, aby zdobyć sympatię i pomoc
otoczenia.
 Bardzo często dokucza mi ściskanie lub gniecenie w okolicy żołądka
(w dołku).
 Gdy jestem z ludźmi, przeszkadza i męczy mnie słyszenie dziwnych rzeczy.
 Jestem ważną osobą.
 Często chciałem być dziewczynką (lub gdy nią jesteś: nigdy nie żałowałam,
że jestem dziewczynką).
 Jest trudno mnie urazić.
 Lubię czytać powieści miłosne (romanse).
 Prawie zawsze czuję się przygnębiony.
 Byłoby lepiej na świecie, gdyby odrzucono większość zarządzeń prawnych.
 Lubię poezję.
 Czasem dokuczam zwierzętom.
 Sądzę, że odpowiadałaby mi praca leśniczego.
 Łatwo mnie pokonać w dyskusji.
 Ostatnio z trudem udaje mi się nie tracić nadziei na dojście do czegoś.
 Moja dusza opuszcza czasem ciało.
 Niewątpliwie brak mi wiary w siebie.
 Chciałbym być ogrodnikiem.
 Czuję, że warto żyć.
Z analizy tekstów źródłowych wynika, że przyszły funkcjonariusz Służby
Więziennej pod względem predyspozycji psychicznych i intelektualnych powinien
być dobrze przystosowany do życia w społeczeństwie, ufać we własne możliwości
oraz posiadać zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa. Ponadto musi być wytrwały
w dążeniu do celu, odpowiedzialny, efektywny, a także posiadać realny stosunek do
otaczającej go rzeczywistości. Cechami charakteryzującymi pracownika jednostki
penitencjarnej powinna być sumienność i rozwaga. Przyszłym funkcjonariuszem
może zostać osoba o usposobieniu pozwalającym mu na podporządkowanie się,
akceptowanie autorytetu, kontrolowanie swoich zachowań oraz na ostrożność
i konwencjonalizm w swym działaniu. Kandydat do Służby Więziennej powinien
z reguły unikać otwartego współzawodnictwa oraz podkreślać własną niezależność.
Do pracy dopuszczane są także osoby impulsywne i rywalizujące, u których
posiadane cechy nie kolidują z przyszłymi obowiązkami i specyfiką pracy.
Funkcjonariusze niniejszej formacji mundurowej rzadko wyrażają swoje uczucia.
Tendencja tych osób do przystosowania się ukierunkowana jest na submisyjność
i ulęgłość. Sprawność intelektualna kandydatów do Służby Więziennej powinna
kształtować się w górnej granicy przeciętnej. Przyszli strażnicy działu ochrony
muszą osiągać przeciętne wyniki w badaniach na zdolność koncentracji uwagi,
szybkości uczenia się, zasobu słownictwa oraz umiejętności prawidłowego
formułowania myśli na piśmie, a także abstrakcyjnego myślenia. Podczas procesu
rekrutacyjnego do Służby Więziennej należy zwrócić szczególną uwagę na
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wymagania kwalifikacyjne sformułowane w każdej ze sfer jako niezbędne, pożądane
oraz niepożądane. Ostatnie z nich są ważne w odniesieniu do cech
osobowościowych. Proces selekcji do działu ochrony z góry ma charakter selekcji
negatywnej, mającej na celu odrzucenie osób, co do których istnieje podejrzenie, że
nie sprawdzą się w warunkach przyszłej pracy oraz wyselekcjonowaniem tych osób,
które odznaczają się cechami niezbędnymi i pożądanymi, które wpisują się w ramy
wymagań kwalifikacyjnych.18
Po pozytywnym zaliczeniu pierwszego etapu o ustaleniu zdolności fizycznej
i psychicznej do służby, kandydaci otrzymują skierowanie od dyrektora placówki na
badania lekarskie do Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu,
która ma swoją siedzibę w przychodni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we
Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 35-39.19 20 Wraz ze skierowaniem osobom
ubiegającym się o pracę zostają przekazane następujące dokumenty: opinia
psychologiczna z Poradni Zdrowia Psychicznego, wyniki testu sprawności fizycznej.
Ponadto kandydaci muszą przedłożyć przed komisję książeczkę wojskową oraz
zaświadczenie z przechodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej o ich stanie zdrowia
i historii chorobowej. Pracownicy komisji weryfikują wyżej wymienione dokumenty
i na ich podstawie wydają kartę obiegową niezbędną do ustalenie zdolności fizycznej
do służby. Karta obiegowa obejmuje badania laboratoryjne (krew, mocz), zdjęcie
rentgenowskie klatki piersiowej, elektrokardiogram oraz konsultacje u lekarzy
specjalistów. Przyszli funkcjonariusze przechodzą szczegółowe badania u lekarzy
ze specjalnościami z dziedziny chirurgii, ortopedii, chorób oczu, dermatologii,
laryngologii, psychiatrii, chorób wewnętrznych oraz kardiologii (na wniosek lekarza
internisty, po weryfikacji wyników badań laboratoryjnych, RTG oraz EKG). 21 22
W przeprowadzaniu badań specjalistycznych, lekarze opierają się na
rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie
wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do
Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej. 23 Z kompletną kartą
obiegową uczestnik postępowania rekrutacyjnego staje przed Dolnośląską
Rejonową Komisją Lekarską we Wrocławiu, która na podstawie przeprowadzonych
badań oraz dostarczonych dokumentów orzeka o zdolności kandydata do służby
w Służbie Więziennej.
Rekrutacja kandydatów do formacji mundurowej, jaką jest Służba Więzienna,
odbywa się na zasadach selekcji negatywnej, mającej na celu odrzucenie tych
aplikantów, w stosunku do których istnieją podejrzenia, że nie poradzą sobie
w warunkach przyszłej pracy. Jednak jak wynika ze szczegółowej analizy
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, występuje wiele chorób i ułomności, które
nie dyskwalifikują przyszłych funkcjonariuszy w procesie doboru. Z wykazu chorób
i ułomności wnioskujemy, że pozytywne orzeczenie o zdolności do służby mogą
A. Surma, B. Basińska, Kandydaci do..., op. cit.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad
i trybu postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, Dz. U. Nr 186 poz. 1247
20
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 19 grudnia 2014 r. w sprawie siedzib i właściwości
terytorialnej komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Dz.U. 2014
poz. 1895
21
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 19 grudnia 2014 r. w sprawie komisji lekarskich
podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Dz.U. 2014 poz. 1894
22
Ustawa z 28 listopada 2014 r. o komisjach..., op. cit.
23
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykaz..., op. cit.
18
19
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otrzymać osoby, które posiadają schorzenia dotyczące danego obszaru poddanego
badaniom, niewykluczające ich z procesu rekrutacyjnego. Rozpatrując budowę ciała
kandydata do służby, mogą zostać przyjęte osoby z asteniczną budową ciała oraz
otyłością nieupośledzająca sprawności ustroju, a także z odwrotnym położeniem
trzewi bez zaburzeń sprawności ustroju. W obszarze powłok skórnych i węzłów
chłonnych o wydanie pozytywnej opinii komisji lekarskiej mogą ubiegać się osoby
z przewlekłymi chorobami skóry oraz bliznami nieznacznie bądź miernie szpecącymi
i nieupośledzającymi sprawności ustroju, a także z ciałami obcymi wgojonymi
w powłoki zewnętrzne nieupośledzającymi sprawności ustroju. W obrębie narządu
wzroku, do grupy schorzeń kwalifikujących do służby zaliczamy: zniekształcenie
powiek nieupośledzające ich sprawności, przewlekłe choroby brzegów powiek lub
spojówek nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność oka,
obwodowe zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieupośledzające ruchów gałki
ocznej lub powiek, zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieznacznie
upośledzające ruchomość gałki ocznej, nieznaczny oczopląs przy skierowaniu gałek
ocznych w bok, ostrość wzroku jednego oka lub obojga oczu poniżej 0,8 bez korekcji
szkłami, ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi
wklęsłymi do 1,0 D lub wypukłymi do 3,0 D albo cylindrycznymi wklęsłymi lub
wypukłymi do 1,0 D, ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami
sferycznymi wklęsłymi powyżej 1,0 D do 3,0 D lub wypukłymi powyżej 3,0 D do 6,0
D albo cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 1,0 D do 2,0 D, a także
nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw. Analizują kryteria obejmujące narząd
słuchu, wyróżniamy takie choroby i ułomności, jak: wady wrodzone, choroby ucha
zewnętrznego bez niedosłuchu, jednostronne zwężenie lub zamknięcie przewodu
słuchowego, blizny zniekształcające błonę bębenkową upośledzające ruchomość
kosteczek słuchowych, przewlekły nieżyt ucha środkowego bez niedosłuchu, stan
po przebytej antromastoidektomii bez upośledzenia słuchu, stan po wygojonej
jedno- lub obustronnej operacji zachowawczej ucha środkowego z osłabieniem
słuchu lub bez osłabienia słuchu oraz jednostronny niedosłuch dla tonów wysokich.
Kryteria dotyczące jamy ustnej pozwalają na pełnienie służby aplikantom
z chorobami warg i jamy ustnej nieupośledzające mowy i przyjmowania pokarmów
lub nieznacznie upośledzające mowę, zniekształceniem języka i torbielami jamy
ustnej nie lub nieznacznie upośledzające mowę i połykanie, przewlekłymi
zapaleniami
ślinianek
nieznacznie
upośledzające
sprawność
ustroju,
zniekształceniami szczęki lub żuchwy z wrodzonym lub nabytym nieznacznym
upośledzeniem żucia, a także osobom ze stanami po przebytych operacjach kostnokorekcyjnych lub kostno-odtwórczych szczęki lub żuchwy bez upośledzenia żucia.
W badaniach laryngologicznych obejmujących nos, gardło i krtań, pozytywną opinię
lekarską otrzymują rekruci z polipami nosa, skrzywienie przegrody, zwężeniem
nozdrzy (przednich i tylnych) lub przerostem muszli nosowych nieupośledzające lub
nieznacznie upośledzające drożność nosa, zniekształceniem lub zniszczeniem
części nosa nieznacznie szpecące lub nieznacznie upośledzające jego drożność,
przewlekłym nieżytowym zapaleniem zatok przynosowych, przewlekłym suchym
nieżytem nosa nieznacznie upośledzający sprawność ustroju, przewlekłym nieżytem
(zwykły, przerostowy lub zanikowy) gardła lub krtani nieznacznie upośledzający
sprawność ustroju, bliznami i zniekształceniami gardła, krtani lub tchawicy
nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju oraz
wadami wymowy nieznacznie upośledzające zdolność porozumiewania się. Do
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determinantów zdrowotnych w obrębie układu kostno-stawowego (szyja, klatka
piersiowa, kończyny, kręgosłup) oraz czaszki, które nie wykluczają z możliwości
zatrudnienia, klasyfikujemy zniekształcenia obojczyka nieupośledzające sprawności
obręczy barkowej, zniekształcenia lub ubytki kostne klatki piersiowej
nieupośledzające sprawności ustroju, nadliczbowe żebra szyjne, skrzywienia i wady
kręgosłupa wrodzone lub nabyte nieupośledzające sprawności ustroju, inne choroby
kręgosłupa nieznacznie upośledzające sprawność ustroju, zniekształcenia kości
miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach i po stanach
zapalnych) bez upośledzenia sprawności, skróty kończyny dolnej od 1 cm do 2 cm,
dawno przebyty rzut choroby reumatycznej bez zmian sprawności ustroju, stopę
płaską lub wdrążoną bez upośledzenia sprawności, zniekształcenia palców stóp
nieutrudniające noszenia obuwia i chodzenia, brak czwartego lub piątego palca ręki
dominującej lub brak jednego dowolnego palca ręki niedominującej, z wyjątkiem
kciuka, częściowe braki palców rąk bez upośledzenia chwytu, a także ograniczenia
ruchów palców rąk lub ich przykurcz bez upośledzenia chwytu. W obrębie czaszki
wyróżniamy jedynie zniekształcenia nieupośledzające czynności układu
nerwowego. Przechodząc do układów oddechowego oraz krążenia, należy
wyszczególnić takie jednostki chorobowe, jak śródmiąższowe zwłóknienie płuc i inne
rzadkie choroby płuc nieupośledzające, ubytki tkanki płucnej po zabiegach
operacyjnych nieupośledzające wydolności oddechowo-krążeniowej, wady serca
i wielkich naczyń całkowicie skorygowane, zespół wypadania płatka zastawki
mitralnej niepowodujące zaburzenia sprawności fizycznej. Schorzenia w obszarze
układu trawiennego, pozytywnie weryfikowane przez rejonowe komisje lekarskie, to
ciała obce wgojone w narządy jamy brzusznej nieupośledzające lub nieznacznie
upośledzające sprawność ustroju, zrosty otrzewnej nieupośledzające sprawności
ustroju, przewlekły nieżyt żołądka, dwunastnicy lub jelit bez upośledzenia
sprawności ustroju, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, przebyte
owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy bez nawrotów i powikłań, stan po operacji
pęcherzyka żółciowego (dróg żółciowych) bez zaburzeń sprawności ustroju,
bezobjawowe nosicielstwo HbsAg, HCV, ozdrowieńcy po wirusowym zapaleniu
wątroby (WZW) bez uszkodzenia wątroby i nosicielstwa antygenu Hbs. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, kategorię zdolności do służby może
otrzymać osoba, która w układzie moczowy i płciowy posiada choroby i ułomności
obejmujące wady rozwojowe nerek lub nerkę ruchomą nieupośledzającą sprawności
ustroju, zwężenie cewki moczowej nieutrudniające oddawania moczu, spodziectwo
lub wierzchniactwo niepowodujące zaburzeń w oddawaniu moczu, zniekształcenia
prącia znacznego stopnia, żylaki powrózka nasiennego nieupośledzające
sprawności ustroju, wodniaki jądra, powrózka nasiennego lub torbiele najądrza
nieupośledzające sprawności ustroju, brak lub zanik jednego jądra, wady rozwojowe
układu płciowego żeńskiego nieznacznie upośledzające sprawność ustroju,
zaburzenia hormonalne cyklu miesiączkowego z nieznacznym upośledzeniem
sprawności ustroju, zestarzałe pęknięcia lub blizny krocza nieupośledzające
sprawności ustroju, nieprawidłowe położenie macicy nieupośledzające sprawności
ustroju, nieprawidłowe położenie macicy z częściowym upośledzeniem sprawności
ustroju oraz ostre i podostre stany zapalne narządów płciowych bez zmian
anatomicznych. Pracę w niniejszej służbie może podjąć także osoba z chorobą
tarczycy bez zmian czynności gruczołu z wolem lub bez nieupośledzające
sprawności ustroju, zaburzeniami czynności jajnika lub jądra oraz niedokrwistością
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niedoborową. Choroba nowotworowa, także nie skreśla kandydata podczas doboru,
o ile nie upośledza ona sprawności ustroju. Z wykazu chorób zakaźnych wynika, że
bez problemu o pracę mogą ubiegać się osoby zakażone wirusem HIV,
z zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, innymi wirusowymi zakażeniami,
pojedynczymi zwapnieniami lub niewielkimi zwłóknieniami po przebytym procesie
gruźliczym, pymrosty i zgrubienia opłucnej nieupośledzającym sprawności
oddechowo-krążeniowej. Kandydaci z negatywnymi objawami ze strony układu
nerwowego mogą liczyć na pozytywny wynik badania neurologicznego tylko
w przypadku objawów szczątkowych po przebytych chorobach organicznych lub
urazach ośrodkowego układu nerwowego bez wyraźniejszych zaburzeń mózgowordzeniowych lub z nieznacznymi zaburzeniami, które ze względu na umiejscowienie
bądź mechanizmy wyrównawcze nie upośledzają sprawności ustroju. Ministerstwo
Sprawiedliwości wprowadza bardzo restrykcyjne normy dotyczące stanu
psychicznego, które wykluczają ze zdolności do służby wszystkie osoby posiadające
jakiekolwiek zaburzenia bądź choroby psychiczne.24
Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie
gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej. 25
Streszczenie
Praca w Służbie Więziennej wiąże się ze stałym narażeniem na różnego
rodzaju urazy fizyczne bądź psychiczne, a także wymaga od funkcjonariuszy pełnej
dyspozycyjności oraz służby w 12 godzinnym systemie zmianowym. Od
funkcjonariuszy wymaga się stałej i pełnej sprawności psychofizycznej. Biorąc pod
uwagę powyższe kryteria, kandydaci i funkcjonariusze Służby Więziennej powinni
spełniać wysokie wymogi zdrowotne podczas przyjęcia, ale także przez cały okres
trwania służby.
Przyjmując powyższe okoliczności, celem zasadniczym niniejszych badań jest
analiza uwarunkowań zdrowotnych predysponujących kandydatów do pracy
w Służbie Więziennej na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
Właściwy dobór kandydatów do służby zapewniają komisje lekarskie
podlegające Ministrowi Spraw Wewnętrznych, które weryfikują stan zdrowia
przyszłych funkcjonariuszy oraz orzekają o konieczności ich przyjęcia.
Podstawowym dokumentem, które wyznaczają reguły działania komisji lekarskich
oraz określają zasady i tryb orzekania jest ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.
o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
które opiera się na postawie kilku aktów prawnych. Wystawienie opinii o zdolności
fizycznej i psychicznej do pracy opiera się na podstawie wykazu chorób i ułomności
zawartego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
Proces rekrutacji kandydatów do Służby Więziennej z założenia ma charakter
selekcji negatywnej, której celem jest odrzucenie aplikantów, w stosunku do których
istnieją podejrzenia, że nie poradzą sobie w warunkach przyszłej pracy. Istnieje
jednak wiele chorób i ułomności, które nie dyskwalifikują przyszłych funkcjonariuszy
w procesie doboru. Wykaz chorób i ułomności, które determinują wydanie przez
rejonową komisję lekarską pozytywnego orzeczenia o zdolności do służby,
przedstawiono w niniejszej pracy.
24
25

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykaz..., op. cit.
Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie..., op. cit.
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Summary
Working in the Prison Service is associated with constant exposure to different
kinds of physical and psychological injuries, and also requires employees to full
availability and service in 12-hour shifts. Of officers required constant and full
physical and mental fitness. Taking into account the above criteria, the candidates
and the Prison Service officers should meet high standards of health during
recruitment, but also for the entire duration of the service.
The aim of the study is to analyze the health conditions that predispose
candidates to work in the Prison Service under the applicable regulations.
Proper selection of candidates for the service provide medical boards to the
Minister of Internal Affairs, which verify the health of future officers and make
judgments about the need for their adoption. The main document that set the rules
for the operation of medical committee and establish the principles and procedure
of adjudication is Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich
podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, supported by several
pieces of legislation. Feedback left for physical and mental ability to work is based
on the basis of the list of diseases and deficiencies contained in the Regulation
of the Minister of Justice.
The process of recruitment of candidates for the Prison Service Foundation
is a negative selection, the purpose of which is to reject applicants, in respect
of which there is reason to suspect it will cope in the conditions of future work. But
there are many diseases and infirmities, that does not disqualify the future officers
in the selection process. The list of diseases and infirmities that determine the
adoption by the provincial medical commission of a positive decision on the ability
of the service are presented in this article.
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ZAKAŻENIA I ZATRUCIA POKARMOWE ZAGROŻENIEM BEZPIECZEŃSTWA
ZDROWOTNEGO LUDNOŚCI EUROPY I POLSKI
Wstęp
W powszechnej świadomości choroby zakaźne stanowią zamknięty rozdział
w historii cywilizacji. Niektóre choroby (np. ospę prawdziwą)1 udało się eradykować.
Ponadto, współcześnie dominuje zachorowalność i umieralność na choroby
cywilizacyjne (m.in. na choroby układu krążenia, cukrzycę, nowotwory złośliwe).
Jednakże śledząc doniesienia medialne, w szczególności w okresie wakacyjnym,
nieustannie powraca problem bakteryjnych zakażeń i zatruć pokarmowych.
Zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego wynika przede wszystkim ze specyfiki
tych chorób. Dlatego też oprócz identyfikacji indywidualnych przypadków
zachorowań, istotna staje się identyfikacja sytuacji epidemiologicznej w przestrzeni
Europy i Polski.
Celem opracowania jest analiza zachorowalności ludności Europy i Polski na
bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe, w podziale na poszczególne państwa
europejskie, grupy krajów Unii Europejskiej oraz w podziale na województwa dla
obszaru Polski w latach 2000-2012. Analizą zostały objęte następujące choroby:
salmonellozy (A02.0), czerwonka bakteryjna/szigeloza (A03), zatrucia gronkowcowe
(A05.0), zatrucia jadem kiełbasianym/botulizm (A05.1).
Charakterystyka wybranych zakażeń i zatruć pokarmowych
Zatrucia i zakażenia pokarmowe definiuje się jako „wszystkie zachorowania
spowodowane lub przypuszczalnie spowodowane spożyciem żywności lub wody
zawierającej zakaźny lub toksyczny dla człowieka czynnik chorobotwórczy”.2
W obrębie zatruć pokarmowych wyodrębnia się intoksykacje (działanie toksyny
przy braku obecności żywych patogenów) oraz infekcje (obecność żywych
patogenów), które dzielą się na toksykoinfekcje (uwalnianie w żywym organizmie
toksyn) i infekcje inwazyjne (przedostanie się komórek mikroorganizmów do
układów, narządów czy też tkanek).3 Nawiązując do przedstawionego podziału,
w artykule omówione zostały intoksykacje (zatrucia gronkowcowe i botulizm) oraz
toksykoinfekcje (salmonelloza i czerwonka bakteryjna). Oprócz bakterii
chorobotwórczych i toksyn (m.in. egzotoksyny i endotoksyny), przyczyną

1

2

3

W 1980 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała, iż ospa prawdziwa uległa eradykacji. Termin
„eradykacja” oznacza fakt, iż dana choroba nie występuje już powszechnie w środowisku.
H. Stypułkowska-Misiurewicz, Zatrucia i zakażenia pokarmowe, (w:) Kostrzewski, Magdzik,
Naruszewicz-Lesiuk (red.), Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku.
Warszawa 2001, s. 467
K. Czaczyk, Mikrobiologiczne i inne biologiczne zanieczyszczenia żywności, (w:) Gawęcki, Krejpcio
(red.), Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Poznań 2014, s. 26
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bakteryjnych zatruć pokarmowych mogą być również wirusy (rota wirusy,
adenowirusy i enterowirusy) i mikotoksyny, które produkowane są przez pleśnie.4
Od wielu lat w Polsce dominującym czynnikiem chorobotwórczym są bakterie
rodzaju Salmonella.5 Najczęściej występującymi są gatunki S. enterica, serotypy
S. enteritidis i S. typhimurium.6 Salmonellozy natomiast są to „choroby powodowane
odzwierzęcymi „niedurowymi” pałeczkami Salmonella tj. innymi niż Salmonella Typhi
i Paratyphi”.7 Źródłem zakażenia jest surowe mięso, drób, surowe mleko i jaja. 8
M. Olszyńska-Krowicka (2012) wymienia następujące postacie kliniczne:
- żołądkowo-jelitową, z okresem wylęgania 8-38 h, zwykle 8-12 h;
- narządową lub ogniskową (zapalenia: dróg żółciowych, układu moczowego,
płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, wsierdzia, stawów, ropnie: wątroby,
śledziony, płuc, nerek, macicy, jajników, tarczycy i skóry);
- uogólnioną – septyczną i durową.9
Enterotoksyna gronkowcowa wytworzona w pokarmie (przeważnie bogatego
w cukry proste lub przygotowywanego przez osobę zakażoną) przez gronkowca
złocistego (Staphylococcus aureus) jest przyczyną gronkowcowych zatruć
pokarmowych, występujących przeważnie w ciepłej porze roku.10
Botulizm (zatrucie jadem kiełbasianym) jest również wywoływany toksyną.
Laseczki jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum) wytwarzają neurotoksynę,
której rodzaje A, B (występujące w mięsnych lub jarzynowych produktach
konserwowanych), E (występujący w konserwach rybnych) i F (pojedyncze zatrucia)
są chorobotwórcze dla człowieka.11
Czerwonka bakteryjna jest zakaźną chorobą bakteryjną, występującą
epidemicznie na obszarach dotkniętych m.in. głodem, pogorszonymi warunkami
bytowymi czy też niedoborami żywieniowymi. 12 Czynnikiem etiologicznym czerwonki
jest pałeczka Shigella, którą można zakazić się m.in. poprzez bezpośredni kontakt
z osobą chorą oraz zakażone kałem pokarmy. 13
Podsumowując powyższe rozważania należy podkreślić, iż pomimo dominacji
zakażeń i zatruć pokarmowych związanych z pałeczką Salmonella, istotny
L. Szponar, H. Turlejska, Przyczyny i objawy zatruć pokarmowych, (w:) Gawęcki, Roszkowski (red.),
Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. 3. Warszawa 2009, s. 332
5
M.P. Czarkowski, M. Rosińska, M. Sadkowska-Todys, Zachorowania na choroby zakaźne i pasożyt nicze, (w:) Wojtyniak, Goryński, Moskalewicz (red.), Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej
uwarunkowania. Warszawa 2012, s. 213
6
M. Olszyńska-Krowicka, Inne salmonellozy, (w:) Dziubek (red.), Choroby zakaźne i pasożytnicze.
Warszawa 2012, s. 148
7
E. Gonera, Salmonelozy, (w:) Kostrzewski, Magdzik, Naruszewicz-Lesiuk (red.), Choroby zakaźne
i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku. Warszawa 2001, s. 349
8
H. Stypułkowska-Misiurewicz, Zatrucia i zakażenia pokarmowe, (w:) Kostrzewski, Magdzik,
Naruszewicz-Lesiuk (red.), Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku.
Warszawa 2001, s. 467
9
M. Olszyńska-Krowicka, Inne salmonellozy, (w:) Dziubek (red.), Choroby zakaźne i pasożytnicze,
Warszawa 2012, s. 148-149
10
Z. Dziubek, Zakaźne zatrucia pokarmowe, (w:) Dziubek (red.), Choroby zakaźne i pasożytnicze.
Warszawa 2012, s. 397-398
11
Z. Dziubek, Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm), (w:) Dziubek (red.), Choroby zakaźne
i pasożytnicze. Warszawa 2012, s. 126
12
H. Stypułkowska-Misiurewicz, Czerwonka bakteryjna, (w:) Kostrzewski, Magdzik, Naruszewicz-Lesiuk
(red.), Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku. Warszawa 2001, s. 186
13
M. Olszyńska-Krowicka, Czerwonka bakteryjna, (w:) Dziubek (red.), Choroby zakaźne i pasożytnicze.
Warszawa 2012, s. 151-152
4
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w kwestiach bezpieczeństwa epidemiologicznego jest monitoring pozostałych
czynników chorobotwórczych.
Sytuacja epidemiologiczna w Europie
Analizę sytuacji epidemiologicznej w Europie dokonano na podstawie bazy
danych European Health for All database (HFA-DB).14 Rysunek nr 1 przedstawia
zapadalność (na 100 000 osób) w zakresie zatruć i zakażeń pokarmowych. W latach
2000-2012, na obszarze Unii Europejskiej nastąpił spadek wartości analizowanego
współczynnika z 143,74 na 82,80. Należy zauważyć, iż we wschodniej części Unii
Europejskiej, w latach 2003-2005 nastąpił istotny wzrost zachorowalności (2005 rok
– wartość 173,19). Średnia wartość współczynnika zapadalności dla tego obszaru
wyniosła 139,03.
Rysunek nr 1: Zatrucia i zakażenia pokarmowe ogółem w Europie w latach 2000-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WHO HFA-DB, http://data.euro.
who.int/hfadb/ (pobrano 20.03. 2015 r.)

Zróżnicowanie przestrzenne w zakresie zapadalności na zatrucia i zakażenia
pokarmowe w 2012 roku, przedstawia rysunek nr 2. Ze względu na występujące
braki danych w bazie HFA-DB, opracowany kartogram przedstawia wyłącznie
„wycinek”
sytuacji epidemiologicznej.
Jednakże
niekorzystna
sytuacja
epidemiologiczna zarysowuje się w krajach sąsiadujących z Polską oraz w Norwegii.

14

http://data.euro.who.int/hfadb/ (pobrano 20.03.2015 r.)
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Rysunek nr 2: Zapadalność na zatrucia i zakażenia pokarmowe ogółem w Europie
w 2012 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WHO HFA-DB, udostępnionych na
stronie http://data.euro.who.int/hfadb/, (pobrano 20.03.2015 r.), zgeneralizowany do skali
1:60 000 000 i zmodyfikowany na odwzorowanie stożkowe, równopolowe Albersa,
z południkiem środkowym 20°00' na potrzeby artykułu, plik wektorowy udostępniony na
stronie http://www.naturalearthdata.com/, (pobrano 20.03.2015 r.), w skali 1:10 000 000,
(Made with Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.).15

Rysunek nr 3 przedstawia natomiast analizę sytuacji epidemiologicznej na
podstawie liczby ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych. Jest to istotna analiza, gdyż
zgodnie z literaturą przedmiotu wraz z liczbą osób, które zachorowały, może
w niektórych przypadkach służyć jako kryterium produkcji i jakości żywności.16 Na
rysunku uwidaczniają się fluktuacje roczne w zachorowalności. Ponadto liczba
ognisk zatruć z zakażeń pokarmowych jest największa w krajach turystycznie
utożsamianych z atrakcjami kulinarnymi. Najmniej ognisk odnotowywana jest
natomiast w krajach skandynawskich. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce, pod
względem ilościowym ma charakter przejściowy pomiędzy krajami Europy
Zachodniej a Europy Wschodniej. Należy jednakże podkreślić, że różnice pomiędzy
poszczególnymi krajami mogą również wynikać z odmienności gromadzenia danych
epidemiologicznych.

15
16

Długość opisu źródła wynika z narzuconej formy cytowania przez http://www.naturalearthdata.com/
B. Wojtyniak, P. Goryński (red.), Najważniejsze elementy sytuacji zdrowotnej w Polsce. Porównanie
międzynarodowe. Warszawa 2002, s. 13
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Rysunek nr 3: Ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych w wybranych krajach
europejskich w latach 2000-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WHO HFA-DB, udostępnionych na
stronie http://data.euro.who.int/hfadb/, (pobrano 20.03.2015 r.)

W bazie danych European Health for All database (HFA-DB) gromadzone są
również statystyki dotyczące zapadalności na salmonellozy ogółem, co przedstawia
rysunek nr 4. Jak wynika z rysunku nr 4, od 2000 roku na obszarze Europy oraz
Polski odnotowywany jest spadek zachorowalności na salmonellozy. Jednakże
w latach 2003-2005 nastąpiła stabilizacja sytuacji epidemiologicznej. Średnia
wartość współczynnika zachorowalności w Unii Europejskiej wyniosła 37,93,
natomiast dla części wschodniej UE, była ona prawie dwukrotnie wyższa i wyniosła
65,76. W Polsce średnia współczynnika z analizowanego okresu była wyższa
o wartość 2,61 na 100 000 osób. Dla lat 2011 i 2012 występuje brak danych w bazie
HFA-DB. Rysunek nr 5 przedstawia natomiast zróżnicowanie przestrzenne
współczynnika zapadalności. W szczególności uwidacznia się obszar Europy
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.
Rysunek nr 4: Zapadalność na salmonellozy ogółem (A02) w latach 2000-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WHO HFA-DB, udostępnionych na
stronie http://data.euro.who.int/hfadb/, (pobrano 20.03.2015 r.)
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Rysunek nr 5: Zapadalność na salmonellozy ogółem w Europie w 2010 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WHO HFA-DB, udostępnionych na
stronie http://data.euro.who.int/hfadb/, (pobrano 20.03.2015 r.), zgeneralizowany do skali 1:60
000 000 i zmodyfikowany na odwzorowanie stożkowe, równopolowe Albersa, z południkiem
środkowym 20°00' na potrzeby artykułu, plik wektorowy udostępniony na stronie
http://www.naturalearthdata.com/, (pobrano 20.03.2015 r.), w skali 1:10 000 000, (Made with
Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com)

Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne zachorowalności na wybrane
bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe w Polsce
Analizę zróżnicowania czasowego i przestrzennego zachorowalności,
w podziale na województwa, dokonano w oparciu o statystyki prowadzone przez
Narodowym Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Terytorialne zróżnicowanie zachorowalności na bakteryjne zatrucia pokarmowe
oraz jej zmienność w czasie, przedstawia rysunek nr 6. We wszystkich
województwach, w badanym okresie nastąpił istotny spadek wartości współczynnika
zachorowalności, przeciętnie o 60% (w porównaniu z 2001 rokiem). Od dwunastu
lat w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim odnotowuje
się najwyższe współczynniki zapadalności, natomiast najniższe w województwie
wielkopolskim.
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Rysunek nr 6: Zapadalność na bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A02.0; A05)
w Polsce, w podziale na województwa, w latach 2001-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia
w Polsce” z lat 2001-2012, publikowanych przez Państwowy Zakład Higieny, Instytut
Naukowo-Badawczy – Zakład Epidemiologii oraz Główny Inspektorat Sanitarny –
Departament Przeciwepidemiczny i Oświaty Zdrowotnej, na stronie http://www.pzh.
gov.pl/oldpage/ epimeld/index_p.html, (pobrano 20.03.2015 r.). Dane opracowano
w programie Linked Micromaps, Version 1.0.3. October 2012, Surveillance Research
Program, National Cancer Institute.17

Szczegółową analizę w podziale na poszczególne jednostki chorobowe
przedstawiają rysunki nr 7-10. W zróżnicowaniu przestrzennym zapadalności na
salmonellozy (rysunek nr 7), uwidacznia się podział na zachodnią i wschodnią część
Polski. Niekorzystna sytuacja epidemiologiczna występuje w województwach:
lubelskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, natomiast najkorzystniejsza
w województwach na południu kraju, tj. śląskim, dolnośląskim oraz opolskim.
Podobnie jak analizując zakażenia i zatrucia pokarmowe ogółem, we wszystkich
województwach, w badanym okresie nastąpił spadek wartości współczynnika
zapadalności na poziomie ok. 61%.

17

Długość opisu źródła wynika z narzuconej formy cytowania przez autorów analizowanych biuletynów
oraz autorów oprogramowania Linked Micromaps.
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Rysunek nr 7: Zapadalność na salmonellozy (A02.0) w Polsce, w podziale na
województwa, w latach 2001-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia
w Polsce” z lat 2001-2012, publikowanych przez Państwowy Zakład Higieny, Instytut
Naukowo-Badawczy – Zakład Epidemiologii oraz Główny Inspektorat Sanitarny –
Departament Przeciwepidemiczny i Oświaty Zdrowotnej, na stronie http://www.pzh.
gov.pl/oldpage/ epimeld/index_p.html, (pobrano 20.03.2015 r.). Dane opracowano
w programie Linked Micromaps, Version 1.0.3. October 2012, Surveillance Research
Program, National Cancer Institute

Jak wynika z rysunku nr 8, średnia wartość współczynnika zapadalności na
szigelozę w Polsce nie przekracza wartości 2,00 na 100 000 osób. Ponadto nie
zarysowuje się istotna tendencja w rozkładzie przestrzennym, w dwóch
analizowanych przedziałach czasowych. Rozkład jest stochastyczny.
Rysunek nr 8: Zapadalność na czerwonkę bakteryjną/szigeloza (A03) w Polsce,
w podziale na województwa, w latach 2001-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia
w Polsce” z lat 2001-2012, publikowanych przez Państwowy Zakład Higieny, Instytut
Naukowo-Badawczy – Zakład Epidemiologii oraz Główny Inspektorat Sanitarny –
Departament Przeciwepidemiczny i Oświaty Zdrowotnej, na stronie http://www.pzh.
gov.pl/oldpage/ epimeld/index_p.html, (pobrano 20.03.2015 r.). Dane opracowano
w programie Linked Micromaps, Version 1.0.3. October 2012, Surveillance Research
Program, National Cancer Institute
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Rysunek nr 9 przedstawia sytuację epidemiologiczną w zakresie zapadalności
na zatrucia gronkowcowe. Województwa północnej części Polski charakteryzują się
najwyższą zachorowalnością na analizowane zatrucia. Średnia wartość
analizowanego współczynnika w latach 2001-2006, w województwie
zachodniopomorskim była wyższa o wartość 8,10 na 100 000 osób od średniej
krajowej. Jest to spowodowane m.in. faktem, iż w 2001 oraz 2005 roku, w tym
województwie współczynniki wyniosły odpowiednio wartość 13,89 oraz 17,77. Od
dwunastu lat najniższa zachorowalność występuje w województwach wielkopolskim
oraz lubuskim.
Rysunek nr 9: Zapadalność na zatrucia gronkowcowe (A05.0) w Polsce, w podziale na
województwa, w latach 2001-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia
w Polsce” z lat 2001-2012, publikowanych przez Państwowy Zakład Higieny, Instytut
Naukowo-Badawczy – Zakład Epidemiologii oraz Główny Inspektorat Sanitarny –
Departament Przeciwepidemiczny i Oświaty Zdrowotnej, na stronie http://www.pzh.
gov.pl/oldpage/ epimeld/index_p.html, (pobrano 20.03.2015 r.). Dane opracowano
w programie Linked Micromaps, Version 1.0.3. October 2012, Surveillance Research
Program, National Cancer Institute

Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na botulizm przedstawia rysunek
nr 10. Średnia wartość współczynnika dla Polski nie przekracza wartości 0,2 na
100 000 osób. W analizowanym okresie najwyższe współczynniki odnotowały
województwa: opolskie i kujawsko-pomorskie. W pięciu województwach sytuacja
epidemiologiczna była ustabilizowana (pozycje 1-5 na rysunku).
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Rysunek nr 10: Zapadalność na zatrucia jadem kiełbasianym/botulizm (A05.1)
w Polsce, w podziale na województwa, w latach 2001-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia
w Polsce” z lat 2001-2012, publikowanych przez Państwowy Zakład Higieny, Instytut
Naukowo-Badawczy – Zakład Epidemiologii oraz Główny Inspektorat Sanitarny –
Departament Przeciwepidemiczny i Oświaty Zdrowotnej, na stronie http://www.pzh.
gov.pl/oldpage/ epimeld/index_p.html, (pobrano 20.03.2015 r.). Dane opracowano
w programie Linked Micromaps, Version 1.0.3. October 2012, Surveillance Research
Program, National Cancer Institute.

Podsumowanie
Reasumując, obecnie niekorzystna sytuacja epidemiologiczna w zakresie
zapadalności na zatrucia i zakażenia pokarmowe występuje na obszarze państw,
które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Ponadto obszar Europy
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej w 2010 roku charakteryzował się najwyższymi
współczynnikami zachorowalności. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce,
analizowana na podstawie liczby ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych, ma
charakter przejściowy pomiędzy krajami Europy Zachodniej a Europy Wschodniej.
Trzy województwa: pomorskie, lubelskie oraz kujawsko-pomorskie,
we wszystkich analizowanych jednostkach chorobowych zaliczają się do grup
województw o wysokich współczynnikach zapadalności. We wszystkich
województwach salmonellozy dominują w strukturze zachorowalności, natomiast
zachorowalność na czerwonkę bakteryjną, w przestrzeni ma cechy rozkładu
stochastycznego.
W podsumowaniu należy również podkreślić, iż prowadzenie monitoringu
wszystkich czynników etiologicznych zakażeń i zatruć pokarmowych, umożliwia
zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologiczno-sanitarnego w ramach prowadzonej
polityki zdrowotnej.
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę zachorowalności ludności Europy i Polski na
bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe, w tym na salmonellozy (A02.0),
czerwonkę bakteryjną/szigeloza (A03), zatrucia gronkowcowe (A05.0) oraz zatrucia
jadem kiełbasianym/botulizm (A05.1), w podziale na poszczególne państwa
europejskie, grupy krajów Unii Europejskiej oraz w podziale na województwa dla
obszaru Polski, w latach 2000-2012.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż niekorzystna sytuacja
epidemiologiczna występuje na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej
i Wschodniej, natomiast w Polsce w województwie pomorskim, lubelskim i kujawskopomorskim. Głównym czynnikiem determinującym istotną zmienność przestrzenną
oraz dominującym w strukturze zapadalności są salmonellozy.
Summary
The work presents the analysis of the incidence of foodborne infection and
intoxication including salmonellosis (A02.0), shigellosis (A03), foodborne
staphylococcal intoxication (A05.0) and botulism (A05.1) in European and Polish
population, in the division into European countries, groups of the European Union
countries and voivodships, in years 2000-2012.
The work states, that the epidemiological disadvantage in analysed dieases
is in the East Central Europe and Eastern Europe and in voivodships: pomorskie,
lubelskie and kujawsko-pomorskie in Poland.
Moreover, the work states that in the structure of the incidence salmonelloses
dominate and they are determining the significant spatial changeability.
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Małgorzata SIKORA-GACA
Politechnika Koszalińska
Marta GIERSZ
Uniwersytet Gdański
RECENZJA PUBLIKACJI ZBIOROWEJ MOŁDAWIA I UNIA EUROPEJSKA –
OD WSPÓŁPRACY DO INTEGRACJI, POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ BEATY
PISKORSKIEJ I MARCINA KOSIENIOWSKIEGO
W roku 2014 nakładem Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ukazała się publikacja zbiorowa pod redakcją Beaty Piskorskiej i Marcina
Kosieniowskiego, zatytułowana Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do
integracji. Materiał został wydany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera
w Polsce. Publikacja składa się ze wstępu, 12 tematycznie ułożonych części,
wykazu skrótów oraz noty o autorach i redaktorach; zarówno od strony
merytorycznej, jak i technicznej została przygotowana niezwykle starannie. Jest ona
efektem konferencji, która odbyła się 21 października 2013 r. w Instytucie Nauk
Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, a o randze przedsięwzięcia
i wydanego opracowania świadczy między innymi zebrane przez redaktorów grono
ekspertów i znawców zagadnienia.
Celem publikacji, całkiem zresztą słusznym i metodologicznie uzasadnionym,
była analiza stanu współpracy Mołdawii z Unią Europejską (s. 9), szczególnie istotna
w kontekście wyborów parlamentarnych, które miały miejsce w listopadzie 2014
roku. Należy podkreślić, iż autorzy i redaktorzy podczas prac nad publikacją nie znali
jeszcze wyników wspomnianej konfrontacji wyborczej, która potwierdziła szereg, jak
się okazało, trafnie postawionych hipotez. Ponadto recenzowany materiał dotyczy
problematyki aktualnej dla państwa mołdawskiego. Ukazał się w tym samym roku,
co podpisanie umowy stowarzyszeniowej i na tą chwilę jest to jedyne, tak
kompleksowe opracowanie zagadnień w zakresie relacji Mołdawia – UE na polskim
rynku wydawniczym. Szczególnie na uznanie zasługuje fakt, iż redaktorzy zaprosili
do współpracy licznych praktyków – m.in. ambasadorów: Iurie Bodruga i Wiktora
Rossa czy Krzysztofa Kolanowskiego, co jeszcze bardziej podnosi wartość
merytoryczną prezentowanego opracowania.
Jak już wspomniano, publikacja składa się z 12 tematycznie ułożonych analiz,
które otwierają rozważania dotyczące współpracy inicjowanej między Mołdawią i UE,
autorstwa Ambasadora Mołdawii w Polsce – Iurie Bodruga. W materiale
otwierającym publikację zbiorową przedstawiono nie tylko europejskie aspiracje
Mołdawii, ale i korzyści, jakie płyną w kierunku tego państwa dzięki eurointegracji
(s. 10, 15-18).
W kolejnym materiale, którego autorem jest Wiktor Ross – pierwszy ambasador
RP w Mołdawii, możemy zapoznać się z wnioskami na temat dwóch dekad
mołdawskiej transformacji (s. 10, 19-21). Wiktor Ross porusza tak istotny
i jednocześnie niedoceniany w polskiej literaturze wątek ideologii mołdawianizmu 1

1

Zob. B. Zdaniuk, Linie podziałów politycznych w Republice Mołdawii – aspekt tożsamościowy, (w:)
Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, M. Kosieniowski
(red.), s. 177-191
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(s. 19), który oprócz projektów romanizare i transnistrion stanowi trzeci wymiar
mołdawskiej tożsamości narodowej. Autor zwraca również uwagę na specyficzny dla
byłych republik systemu nakazowo-rozdzielczego „egoizm elit politycznogospodarczych” (s. 20), co jest przesłanką do szerszej dyskusji nie tylko nad rolą elit
biznesu w polityce, ale i nad zjawiskiem korporacjonizmu, trybalizmu czy podziałów
socjo-politycznych różnego szczebla. 2 Wskazano również na podjęte przez Rosję
działania federalizacyjne, zawarte w planie pokojowym dla Naddniestrza, tzw. Planie
Kozaka (s. 20) czy potencjalne zagrożenia wynikające z aktywizacji ruchów
prorosyjskich (s. 21). Rozważania te, w kontekście wyników rywalizacji wyborczej
z listopada 2014 r. i zwycięstwa Socjalistów Igora Dodona nabierają aktualnego
wymiaru. Oczywiście autor w trakcie konstruowania swojej analizy nie posiadał tych
informacji, co jeszcze bardziej podkreśla jej rzetelność i trafność. Wskazano
jednocześnie na „rys charakterystyczny mołdawskich elit” (s. 21), a więc ich
skłonność do „imitacji realnych działań, bez podpierania się faktycznymi
osiągnięciami”. Jako przykład wskazano hasło europeizacji, które przez lata
używane było niewspółmiernie do rzeczywistego kursu polityki zagranicznej
państwa mołdawskiego.
W części trzeciej Rober Ratajczyk analizuje prawnoustrojowy wymiar integracji
Mołdawii z Unią Europejską (s. 10, 23-30). Porusza zatem „problematykę związaną
z analizą stanu prawnego mołdawskiego systemu konstytucyjnego w świetle
ewentualnego przystąpienia tego kraju do UE” (s. 23). Pod uwagę wzięto system
konstytucyjny obejmujący terytorium pozostające pod kontrolą władz w Kiszyniowie,
co jest oczywiście uzasadnione z uwagi na funkcjonowanie autonomii gagauskiej
i quasi-państwa naddniestrzańskiego. Autor niniejszego rozdziału dokonuje
niezwykle szczegółowej weryfikacji poszczególnych zagadnień. Podejmuje m.in.
problematykę przeniesienia części kompetencji należących do władz państwowych
na rzecz organów międzynarodowych (s. 24). Rozważania zawarte w rozdziale
trzecim są niezwykle cenne, bowiem przy każdym postawionym pytaniu badawczym
autor konstruuje szereg niezwykle trafnych hipotez (s. 25-30), dotyczących nie tylko
nowelizacji Konstytucji, co zatwierdzenia jej w ogólnokrajowym referendum (s. 30).
Na uwagę czytelnika zasługuje materiał opracowany przez Krzysztofa
Kolanowskiego (s. 10, 31-46). Jest to wywód niezwykle uporządkowany, zawierający
strukturę wewnętrzną, co ułatwia czytelnikowi poruszanie się po tak niełatwej
problematyce, jaką są kwestie etniczne i narodowościowe. Autor już na początku
zaznacza, że Mołdawia, to „kraj wielokrotnych obywateli” (s. 31), co oznacza, że fakt
posiadania przez członków społeczeństwa wielu obywatelstw jest czymś,
co wyróżnia Mołdawię spośród innych państw europejskich. „W ostatnich latach
szczególną uwagę zwraca wysoka dynamika osób uzyskujących obywatelstwo
rumuńskie”, co w konsekwencji sprawia, że część społeczeństwa mołdawskiego
wchodzi do UE „tylnimi drzwiami” (s. 31). Oprócz Rumunów liczną grupę
mieszkańców Republiki stanowią obywatele Rosji, Ukrainy czy Bułgarii i to właśnie
im poświęcono myśl przewodnią artykułu. Krzysztof Kolanowski wprowadza do
literatury przedmiotu określenie „obywateli innych państw wśród stałych
mieszkańców Mołdawii”, którzy z uwagi na niekontrolowane Naddniestrze są

2

Szerzej o mołdawskich oligarchach pisze P. Oleksy, System Mołdawia, „Nowa Europa Wschodnia”
2015, nr 3-4, s. 90-96; K. Całus, Państwo zawłaszczone? Niepewne perspektywy modernizacji
Mołdawii, „Komentarze OSW” 2015, nr 168, s. 1-9
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niepoliczalni. Autor wskazuje również na fakt, iż dużą część mieszkańców
separatystycznej republiki stanowią „obcokrajowcy mieszkający w Mołdawii” (s. 32).
Ze statystyk przedstawionych w artykule wynika, że ok. 22% obywateli mołdawskich
posiada obywatelstwo innego państwa (s. 35), co w konsekwencji nadaje im m.in.
czynne i bierne prawo wyborcze (s. 36) w więcej niż 1 systemie politycznym czy
możliwość bezczasowego pobytu w strefie Schengen (s. 35). Mołdawianie chętnie
sięgają po obywatelstwo innych państw, bowiem poziom zaufania społecznego do
własnego kraju jest bardzo niski (s. 44), a etykieta „najbiedniejszego kraju
europejskiego” intensyfikuje procesy migracyjne. Krzysztof Kolanowski wskazuje też
na brak szczegółowych badań w omawianym zakresie (s. 46), co przekłada się na
trudności w oszacowaniu dokładnego poziomu mołdawskiej migracji (s. 34).
Część piątą stanowi materiał Darii Paprockiej – „Gagauzja w kontekście
procesu integracji Mołdawii z Unią Europejską” (s. 10, 47-57). Jest to interesujące
studium przypadku, porusza bowiem kontekst integracji Mołdawii ze Wspólnotą
z punktu widzenia terytorialnej autonomii gagauskiej. Autorka rozpoczyna
rozważania od stwierdzenia, że „Mołdawia uznawana jest za lidera w procesie
integracyjnym wśród państw Partnerstwa Wschodniego” (s. 47). Jednocześnie
zwraca też uwagę czytelnika na fakt, że w odpowiedzi na Szczyt Partnerstwa
Wschodniego, który odbył się od 28-29.11.2013 r., w lutym 2014 r. w Gagauzji
zorganizowano samozwańcze referendum dotyczące „wektora polityki zagranicznej
Mołdawii”. Jego wynik nie był zaskoczeniem, bowiem za Unią Celną z Rosją
opowiedziało się 94,49% Gagauzów, a za integracją z UE zaledwie 2,69% ogółu
społeczeństwa autonomii, przy 67% frekwencji (s. 47, 48). Ta cześć Republiki
zawsze była prorosyjska. Oddzieliła się od pozostałej części kraju w 1990 roku.,
reagując w ten sposób na ustanowienie języka mołdawskiego ogólnopaństwowym.
Oficjalną autonomię Gagauzja uzyskała w 1994 r., a jej ludność stanowi ok. 5%
obywateli całej Republiki (s. 48-49). Daria Paprocka zwraca uwagę na niezwykle
istotny problem w rozwoju mołdawskiej państwowości, a mianowicie na potrzebę
„uściślenia kompetencji Autonomii Gagauzji i właściwe jej odzwierciedlenie
w mołdawskiej legislacji” (s. 51). Autorka stwierdza również, że Mołdawia musi
zwrócić większą uwagę na mniejszości narodowe poprzez podjęcie działań
mających na celu włączenie ich do debaty publicznej i dialogu politycznego (s. 11,
57). Jest to niezbędne w celu podjęcia dalszych procesów integracyjnych,
szczególnie w kontekście aktualnie istniejącej „trójczłonowej federacji mołdawskogagusko-naddniestrzańskiej” (s. 50), którą więcej dzieli niż łączy.
Autorem szóstego rozdziału zatytułowanego „Mołdawia w europejskiej polityce
bezpieczeństwa. Kontekst regionalny” jest Paweł Świeżak. Autor rozpoczyna swe
rozważania od dość trafnego pytania badawczego, o miejsce Mołdawii
w europejskim systemie bezpieczeństwa (s. 11, 59). Stawia tym samym hipotezę
mówiącą o tym, że „obszar Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego
charakteryzuje się niestabilnością i zamrożonymi konfliktami, które mogą zagrażać
bezpieczeństwu Europy” (s. 11). Błędem było by lekceważenie ich destrukcyjnego
wpływu (s. 59). Paweł Świeżak przedstawia tym samym realistycznotechnokratyczne ujęcie bezpieczeństwa europejskiego (s. 60, 61), prezentując
Mołdawię z jednej strony, jako największą nadzieję Partnerstwa Wschodniego,
a z drugiej przeciwstawiając jej Naddniestrze w roli negatywnej enklawy (s. 61).
Biorąc pod uwagę kwestie zarówno pozytywne, jak i negatywne, bez wątpienia
Republika Mołdawii znajduje się w centrum europejskiej debaty nad
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bezpieczeństwem europejskim (s. 63). Przeszła tym samym ewolucję od „problemu”
po „wyzwanie” na europejskiej mapie bezpieczeństwa (s. 65). Autor słusznie dodaje,
że potencjalne, pomyślne uregulowanie kwestii naddniestrzańskiej może stać się
wzorcem dla innych konfliktów w obszarze Europy Wschodniej i Kaukazu
Południowego (s. 65), co niejako samoistnie podkreśla istotną rolę Mołdawii
we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
Rozdział siódmy, którego autorem jest Jakub Pieńkowski, został poświecony
granicy rumuńsko-mołdawskiej, a więc aspektom infrastrukturalnym zewnętrznej
granicy Unii Europejskiej (s. 11, 67-82). Omówiono zatem kwestie transgraniczne
pasa terytorialnego o długości 621,3 km, którego do 2010 r. po stronie mołdawskiej
„strzegły” zbudowane w czasach radzieckich zasieki z drutu kolczastego (s. 68).
Autor wskazuje, na aktualnie występujące problemy komunikacyjne, w tym
szczególnie na brak mostów i funkcjonowanie tylko dziewięciu przepraw przez rzekę
Prut, co niesamowicie utrudnia transport osób i towarów z dalszej części Europy,
uniemożliwiając jednocześnie płynne przekraczanie granicy w obie strony (s. 70).
Tylko jeden z trzech mostów kolejowych na granicy rumuńsko-mołdawskiej służy do
ruchu pasażerskiego. Jakub Pieńkowski wskazuje również na potrzebę budowy
czarnomorskiego ciągu autostradowego, który połączyłby m.in. Bukareszt z Odessą.
Podkreśla, że w „Mołdawii nie ma ani jednego kilometra autostrady, a ich budowa
w Rumunii przebiega bardzo wolno” (s. 71). Wśród pozostałych problemów
infrastrukturalnych autor wymienia również transgraniczne połączenia kolejowe,
w których potrzeba zmiany podwozia jest sporym utrudnieniem. W Mołdawii
funkcjonuje bowiem odziedziczony po czasach radzieckich rozstaw szyn 1520 mm,
a w Rumunii wynosi on 1435 mm. Ta różnica ogranicza zatem przewozy tranzytowe
między państwami (s. 73) i uniemożliwia na tę chwilę połączenie Mołdawii
z europejskim systemem kolejowym (s. 74). Autor porusza również problem żeglugi
na granicznym Prucie (s. 75), o czym i Rumunia i Mołdawia dyskutują od połowy lat
90. XX w. (s. 76). W 2011 r. między Bukaresztem a Kiszyniowem podpisano umowę
o utworzeniu specjalnego funduszu w wysokości 100 mln euro, finansowanego
przez Rumunię, którego celem będzie rozwój tej dziedziny (s. 77). W 2012 r. oba
państwa utworzyły wspólną komisję ds. transportu wodnego, a także
zintensyfikowały działania w zakresie ochrony środowiska (s. 79). Współpraca
z Rumunią w zakresie kwestii transgranicznych i rozbudowy może w przyszłości
pomóc Mołdawii w dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i energii elektrycznej. Państwo
to jest bowiem na tę chwilę pozbawione własnych surowców energetycznych
i zmuszone do całkowitego ich importu (s. 80). Podjęcie próby dywersyfikacji
i uniezależnienia od monopolu Gazpromu, poprzez m.in. budowę 43 kilometrowego
interkonektora gazowego między Jassami a Ungheni o mocy przesyłowej 1,5 mld
m3 gazu rocznie, pozwoli na połączenie mołdawskiej i rumuńskiej sieci gazowej.
Trzy mołdawskie elektrownie zaspokajają tylko 20% zapotrzebowania w energię
elektryczną. Brakującą energię Mołdawia kupuje od elektrowni ukraińskich
i naddniestrzańskiej (s. 81). Autor podkreśla, że po przełomie politycznym, który
nastąpił w Mołdawii w 2009 r., kiedy do władzy doszły ugrupowania prozachodnie,
prace nad poprawą infrastruktury na granicy mołdawsko-rumuńskiej nabrały
prędkości (s. 81), a pierwsze efekty są już widoczne (s. 82).
Tatiana Abdulina i Taras Zhovtenko podjęli rozważania dotyczące stabilności
politycznej, jako podstawy bezpieczeństwa narodowego. W tym celu posłużyli się
przykładem Rosji i Mołdawii (s. 83-91). Autorzy w materiale „Political Stability as
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a National Security Basis: the Lessons of Russian Federation and Moldova”
dokonują przeglądu rosyjskiej sceny politycznej (s. 84) rozważając problematykę jej
stabilności w różnych ujęciach. Analizują też system polityczny Mołdawii pod kątem
przełomowych zmian z roku 2001 i 2012. Dokonują tym samym charakterystyki
wpływu problemów wewnętrznych i czynników zewnętrznych na kształtowanie się
mołdawskiej państwowości (s. 88). Główna hipoteza badawcza zakłada, że
Mołdawia pozostaje najlepszym przykładem uwieńczonej sukcesem transformacji
w ramach Partnerstwa Wschodniego (s. 11-12).
Rozdział dziewiąty, którego autorem jest Agnieszka Legucka, poświęcono
„Miejscu Mołdawii we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej”
(s. 12, 93-111). Autorka już na samym początku stawia bardzo trafną hipotezę,
w której stwierdza, że Mołdawia zaczęła interesować przywódców europejskich
przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy Zachodniej” (s. 94).
Ponadto krytycznie ocenia dotychczasowe działania Wspólnoty, która przez wiele
lat nie poświęcała uwagi rozwiązywaniu konfliktów w sąsiedztwie, co sprawiło, że to
Rosja stała się gwarantem w Europie (s. 106). Na Mołdawię zwróciła uwagę dopiero
w 2004 r., kiedy zainicjowana została Europejska Polityka Sąsiedztwa. Kontynuacją
tej polityki była podjęta w 2007 r. Synergia Czarnomorska, a w 2009 r. Partnerstwo
Wschodnie (s. 107).
Problematyka Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i misji międzynarodowych Unii
Europejskiej na przykładzie Mołdawii została omówiona przez Pawła Olszewskiego
i Adriana Chojana (s. 12, 113-130). Celem tych przedsięwzięć, zdaniem autorów,
jest nie tylko stabilizacja i utrzymanie pokoju, ale również doradztwo (s. 114).
Autorzy posługując się casusem Ukrainy stwierdzając, że UE jako organizacja
międzynarodowa nie ma obecnie pomysłu na prowadzenie polityki sąsiedztwa,
rozbitej grą interesów rosyjsko-niemiecko-francuskich (s. 115). Swoją analizę
rozpoczynają od ukazania prawnych (s. 119) i teoretycznych (s. 116) aspektów misji
międzynarodowej. Wskazują również główne założenia Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa względem Mołdawii (s. 122), charakteryzują partnerstwo na rzecz
mobilności, którym została objęta Republika, jako wyraz globalnego podejścia UE
do kwestii migracji (s. 123). Począwszy od 1991 r. UE wypłaciła Mołdawii na
implikację unijnych standardów i proces integracyjny ponad 500 mln euro. Krajowy
Program Indykatywny przyniósł Republice kolejne 273 mln euro, w tym 41 na rozwój
polityki wschodniej, a ok. 7 mln na politykę spójności. Autorzy podkreślają też
geopolityczne znaczenie Republiki, zauważając, że leży ona na styku istotnych
politycznych, ekonomicznych i strategicznych wpływów UE, Ukrainy, Rosji czy
Rumunii; jest tym samym miejscem zderzania się różnych, często w istocie
odmiennych interesów (s. 124). W dalszej części materiału przedstawiono
problematykę doradczo-technicznej misji kontroli granicznej w Mołdawii i na Ukrainie
(EUBAM) (s. 126, 127). We wnioskach końcowych autorzy podkreślili, że żadne
z tymczasowych rozwiązań nie są w stanie zastąpić realnej perspektywy
członkostwa Mołdawii w UE (s. 129).
Kolejny rozdział autorstwa Pauli Marcinkowskiej charakteryzuje wyzwania
i efekty współpracy Mołdawii w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa (EPS) (s. 12, 131147). Autorka rozpoczyna rozważania od przedstawienia trudnej sytuacji
ekonomicznej państwa, które w dużym stopniu uzależnione jest od pomocy
podmiotów trzecich (s. 131). Jeszcze w 2004 r. UE nie widziała w Mołdawii partnera,
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co zmieniło się diametralnie wraz z akcesją Rumunii do UE (s. 131, 132).
Przedstawiona w tym rozdziale dość rzetelna analiza podjętej problematyki
przeprowadza czytelnika przez poszczególne aspekty zagadnienia: relacje UEMołdawia przed zainicjowaniem EPS (s. 132-135), zaangażowanie Republiki
w Europejską Politykę Sąsiedztwa (s. 135-137), a także problem Naddniestrzański
(s. 137-139). Scharakteryzowano wsparcie finansowe UE w realizację Planu
Działania dla Mołdawii w ramach instrumentów TACIS czy ENPI (s. 139-140).
Autorka dokonała również oceny realizacji EPS w Mołdawii (s. 140), wskazując na
zauważalny postęp po 2009 r., kiedy to na kanwie „twitterowej rewolucji”
i powtórzonej rywalizacji parlamentarnej władzę objęła Koalicja Sojuszu na rzecz
Integracji Europejskiej (s. 142). Marcinkowska podkreśla znaczenie ewolucji
postrzegania Mołdawii na arenie międzynarodowej, począwszy od państwa bloku
postsowieckiego po sąsiednie (s. 143). Podkreśla tym samym znaczenie
potencjalnych dalszych perspektyw współpracy między Mołdawią a UE (s. 144),
zauważając przy tym sukcesy reformy prawa wyborczego, silny wpływ czynnika
rosyjskiego i niejasność w finansowaniu partii politycznych (s. 146).
Niniejszą publikację zamykają rozważania Beaty Piskorskiej zatytułowane
„Mołdawia w Partnerstwie Wschodnim – instrumenty i ich implementacje”. Autorka
rozpoczyna analizę od lat 90. XX w., podkreślając przy tym, że jednolita polityka
względem Mołdawii została zainicjowana dopiero z inicjatywy Partnerstwa
Wschodniego w 2008 r. (s. 149). Określa Mołdawię, jako succesc story europejskiej
polityki wschodniej (s. 149), „prymusa” Partnerstwa Wschodniego (s. 150). Omawia
m.in. dotychczasową realizację polityki UE wobec Mołdawii, która jeszcze w połowie
lat 90. XX w. postrzegana była przez pryzmat zagrożeń dla stabilności europejskiej
(s. 151). Rzetelnie opracowano tabelę zawierającą uporządkowany chronologicznie
rozwój relacji UE-Mołdawia (s. 154-155). Stwierdzono również, że Mołdawia jest
„ostatnią szansą” dla Wspólnoty na osiągnięcie sukcesu wdrażanego Partnerstwa
Wschodniego, obejmującego Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię
i Ukrainę, stanowiącego jednocześnie główne narzędzie EPS (s. 155). Zdaniem
Autorki Partnerstwo Wschodnie wprowadza nową jakość w relacjach pomiędzy UE
a państwami nim objętymi (159). Omówiono znaczenie Mołdawii – państwa
historycznie i geopolitycznie położonego na rozdrożu Wschodu i Zachodu – dla
Wspólnoty (s. 161). Wskazano również na praktykę funkcjonowania mołdawskiego
systemu politycznego i potrzebę realnego spojrzenia na faktyczny zakres
modernizacji kraju (s. 162), który po 1991 roku ewoluował w kierunku reżimu
hybrydalnego3 (s. 164), demokracji przejściowej czy w kierunku miękkiego
autorytaryzmu. Piskorska podkreśla, że przebieg wyborów powszechnych jest
jednym z najważniejszych kryteriów funkcjonowania instytucji demokratycznych, od
którego UE uzależnia działania wobec swoich sąsiadów (s. 165), dlatego też
w oczekiwaniu na wyniki rywalizacji parlamentarnej z 2014 r. Wspólnota nie mówiła
o członkostwie bezpośrednio, nigdy jednak stanowczo go nie wykluczyła (s. 166).

3

W czerwcu 2015 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr Maryana Prokop obroniła
dysertację doktorską nt. ewolucji rosyjskiego i ukraińskiego systemu politycznego, w której to stworzyła
nowatorskie narzędzie badawcze służące do analizy hybrydalności i autorytaryzmu w badanych
podmiotach państwowych. Co prawda hybrydalność systemu pozostaje nadal w politologii kwestią
dyskusyjną, natomiast zainicjowane przez mgr Maryanę Prokop badania zasługują na uznanie.
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Istotnie podkreślono fakt, że dla Mołdawii UE jest najważniejszym partnerem
handlowym, a inwestycje zagraniczne z państwami WNP stanowią zaledwie 10%.
Jako najatrakcyjniejszą ofertę UE autorka określiła reżim bezwizowy (s. 171).
Niniejszy rozdział stał się niejako podsumowaniem całej pracy pod redakcją.
Wskazano bowiem na obszar Mołdawii, jako teren „testowy” dla Unii Europejskiej
(s. 181), jako pewnego rodzaju wyraz siły transformacyjnej Wspólnoty w jej
wschodnim sąsiedztwie (s. 13).
Recenzowana publikacja Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do
integracji, to materiał rzetelny, w sposób istotny prezentujący omawianą
problematykę, w obrębie której proces badawczy należy kontynuować. Beata
Piskorska i Marcin Kosieniowski przedstawili czytelnikom dojrzały materiał naukowy,
niezwykle wartościowy dla badaczy zajmujących się kwestią Mołdawii w różnych
ujęciach.

492
________________________________________________________________________________

493
________________________________________________________________________________

Roman STAWICKI
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
DOSKONALENIE LOKALNE W POLICJI A WSPÓŁPRACA
Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI. EFEKT SYNERGII
RECENZJA KSIĄŻKI AUTORSTWA PROF. ZW. DR HAB. JADWIGI
STAWNICKIEJ
Pod koniec 2015 roku, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego,
ukazała się książka autorstwa prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej poświęcona
współpracy podmiotów zewnętrznych z Policją – w ramach tzw. doskonalenia
lokalnego. Chcąc zainteresować potencjalnych czytelników tą publikacją, pozwolę
sobie przybliżyć postać i dokonania autorki, a także zakres merytoryczny niniejszego
opracowania. Szczególnej uwadze wszystkich, którzy zamierzają skorzystać z tej
oferty wydawniczej, polecam też stronę metodyczną przygotowanych programów
nauczania.
Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka jest pracownikiem naukowym
Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego
w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania. Posiada
znaczący dorobek naukowy, który stanowi sześć monografii, ponad 120 artykułów,
recenzje książek, liczne referaty i odczyty. Na uznanie i podkreślenie zasługuje
podejmowana przez Panią Profesor szeroka aktywność i działalność organizacyjna,
od wielu konferencji aż po uruchomienie nowatorskich studiów, m.in. Komunikacja
promocyjna i kryzysowa, Negocjacje kryzysowe, jak również Bezpieczeństwo
wewnętrzne. Oprócz tego autorka współpracuje z Policją w kilku obszarach:
1. realizacja
projektów:
Debaty
społeczne
jako
forma
dialogu
ze społeczeństwem i kluczowy determinant bezpieczeństwa, Komunikacja
społeczna Policji. Historia, stan obecny i perspektywy oraz Strategia
komunikacji wewnętrznej w Policji;
2. organizacja serii konferencji Komunikacja w sytuacjach kryzysowych;
3. prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów.
Efektem połączenia zainteresowań naukowych z obszerną wiedzą dotyczącą
funkcjonowania Policji jest podjęcie tematu doskonalenia lokalnego funkcjonariuszy
w szerszym kontekście poznawczym, co do tej pory nie było przedmiotem głębszych
analiz czy refleksji. Jest to niezwykle ważne ze względu na znaczenie doskonalenia
lokalnego i zewnętrznego dla funkcjonującego modelu kształcenia zawodowego
policjantów. W tym miejscu pragnę zaakcentować fakt, że system szkolenia
funkcjonariuszy Policji ewoluował kilkukrotnie po transformacji ustrojowej, która
dokonała się w 1989 roku. Dlatego też znaczenie tej formy kształcenia zawodowego
zmieniało się w zależności od struktury szkoleń i ich powiązania z nabywaniem
kwalifikacji zawodowych przez policjantów. Obecnie w modelu znajdują się tylko dwa
szkolenia zawodowe: szkolenie zawodowe podstawowe i szkolenie zawodowe dla
absolwentów szkół wyższych, po ukończeniu których policjanci nabywają
kwalifikacje zawodowe niezbędne do awansowania na wyższe stanowisko
służbowe. Komplementarną rolę wobec nich pełnią różnego rodzaju kursy
specjalistyczne realizowane w ramach doskonalenia zawodowego centralnego
(obecnie funkcjonuje ponad 100 programów kursów specjalistycznych), jak również
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przedsięwzięcia przeprowadzane jako doskonalenie lokalne. Z tego powodu
opracowane programy stanowią komponent wzbogacający ofertę szkoleniową
polskiej Policji, wspierając jednocześnie proces profesjonalnego przygotowania
policjantów do pełnienia codziennej służby na rzecz porządku i bezpieczeństwa
publicznego.
Niniejsza publikacja posiada następującą strukturę wewnętrzną: spis treści,
wstęp, bibliografia, dziesięć rozdziałów (każdy składa się z uwag wstępnych,
programu szkolenia, literatury do rozdziału), zakończenie i wykaz tabel.
Autorka we wstępie zaznacza, że książka zawiera projekty 10 szkoleń
przeznaczonych dla policjantów, które są rezultatem współpracy z Komendą Główną
Policji zainicjowanej jeszcze w 2014 roku. Dotyczyła ona prowadzenia szkoleń
doskonalących umiejętności, kompetencje komunikacyjne i kompetencje społeczne
funkcjonariuszy Policji w dziesięciu obszarach, m.in. kreowania dyskursu
publicznego, kreowania wizerunku Policji przez marketing narracyjny, doskonalenia
umiejętności z zakresu komunikowania się w ramach dyskursu publicznego, a także
efektywnej komunikacji wewnętrznej. W dalszej części tej interesującej publikacji
znajduje się ujęcie definicyjne szkolenia na gruncie literatury przedmiotu (w tym
przywołano autorów: M. Armstronga, M. Łaguna, A. Pocztowskiego,
Z. Dobrowolskiego). Następnie Pani Profesor stwierdza, że Konieczne jest zatem
stałe monitorowanie, diagnozowanie oraz prognozowanie zmian zachodzących
w środowisku zewnętrznym organizacji oraz dostosowanie do nich działań
wewnętrznych organizacji z uwzględnieniem rodzajów potrzeb szkoleniowych,
związanych z celami Policji lub z indywidualnymi potrzebami policjantów, a także
wynikających z zakresu działania jednostki lub komórki. Niewątpliwie jest to
wskazanie trzech poziomów rozpoznawania potrzeb szkoleniowych w Policji, które
stanowią kluczowy determinant projektowania szkoleń.
Autorka przybliża czytelnikom również problematykę doskonalenia
zawodowego, organizowanego centralnie, lokalnie oraz przez podmioty zewnętrzne.
Odwołując się do rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2007 r. Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków odbywania
szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz.
877, z późn. zm.) stwierdza, iż jego celem jest w szczególności nabywanie,
aktualizowanie, rozszerzenie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych
policjanta, wymaganych przy wykonywaniu przez niego zadań i czynności
służbowych, a także uzyskanie przez niego dodatkowych uprawnień, w tym
uprawnień instruktorskich.
Każdy rozdział książki rozpoczyna się od wstępu, który stanowi nie tylko
wprowadzenie do „szkolenia”, ale niekiedy zawiera rozważania merytoryczne
o charakterze naukowym będące podbudową nowatorskich działań Policji, np. (…)
proponuję dla debat organizowanych przez Policję nazwę interdebata. (…) Debaty
organizowane przez Policję nie są dyskusjami panelowymi, ani plenarnymi, nie jest
to także debata oksfordzka, ani dyskusja z zaproszonym gościem. Zawierają cechy
debat różnego typu, koncentrując się na takich cechach, które umożliwiają
racjonalne komunikowanie się podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
i porządek publiczny ze społeczeństwem poprzez działania ingracjacyjne tychże
podmiotów aż po polemiczną dyskusję z uczestnikami debat. Dodatkowo układ
logiczny, umiejętna argumentacja oraz piękna polszczyzna niewątpliwie posiadają
duży walor motywacyjny dla czytelników.
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Programy „szkolenia” składają się z założeń organizacyjno-programowych,
treści kształcenia oraz bogatej literatury przedmiotu dla danego rozdziału. Założenia
organizacyjno-programowe określają cel szkolenia, grupę docelową, liczebność
grupy szkoleniowej i czas trwania. Ponadto zawierają tabelę przedsięwzięć
z czasem ich realizacji, jak również tabelę ilustrującą podział na bloki i tematy
ze wskazanym czasem potrzebnym do ich przeprowadzenia. Z kolei treści
kształcenia dzielą się na bloki, tematy i zagadnienia. Oprócz tego w programach
umiejscowione są sugestie dotyczące metod, a także wskazówki do realizacji. Każdy
blok kończy się sformułowaniem celów do osiągnięcia. Ogromne znaczenie ma fakt,
iż po części teoretycznej (przekazie wiedzy) następuje część ćwiczeniowa
(kształcenie umiejętności). Z całą pewnością mocną stroną programów jest ich
płaszczyzna merytoryczna. W tym zakresie bardzo trudno byłoby zaproponować
jakiekolwiek uzupełnienie czy dodanie nowych treści. Każdy program został
dogłębnie przemyślany i może być realizowany samodzielnie albo w połączeniu
z innymi, stanowiąc konglomerat dydaktyczny.
Dokonując prezentacji proponowanych szkoleń, autorka wyodrębnia
poszczególne treści kształcenia i wskazuje realizowane w ich ramach bloki
tematyczne:
1. Szkolenie Kreowanie dyskursu publicznego (przygotowanie, prowadzenie
i ewaluacja debat społecznych):
1.1. Mechanizmy kształtowania debaty publicznej.
1.2. Organizacja debaty.
1.3. Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów.
1.4. Argumentacja w debatach.
1.5. Część ćwiczeniowa – symulacja debaty.
Po zakończeniu tego szkolenia kursant będzie umiał kreować dyskurs
publiczny poprzez przygotowanie, prowadzenie i ewaluację debat społecznych.
2. Szkolenie Kreowanie wizerunku Policji przez marketing narracyjny:
2.1. Zagadnienia ogólne. Komunikacja interpersonalna.
2.2. Marketing. Wybrane zagadnienia.
2.3. Istota marketingu narracyjnego.
2.4. Zasady marketingu narracyjnego w praktyce.
2.5. Symulacja sytuacji z zastosowaniem zasad marketingu narracyjnego.
Budowanie własnych scenariuszy opartych na doświadczeniu.
Po zakończeniu szkolenia kursant będzie umiał promować wizerunek Policji
poprzez marketing narracyjny.
3. Szkolenie Efektywna komunikacja wewnętrzna (z elementami zarządzania
narracyjnego):
3.1. Komunikacja interpersonalna. Zagadnienia ogólne.
3.2. Celowość działań komunikacyjnych.
3.3. Błędy i bariery komunikacyjne.
3.4. Przekonywanie i wpływanie w procesie komunikacji.
3.5. Elementy marketingu narracyjnego.
3.6. Symulacja sytuacji komunikacyjnych (narada, odprawa służbowa,
debata wewnętrzna.
Po zakończeniu szkolenia kursant będzie umiał efektywnie komunikować się
wewnątrz organizacji.
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4. Szkolenie Doskonalenie umiejętności z zakresu komunikowania się
w ramach dyskursu publicznego:
4.1. Omówienie podstawowych pojęć.
4.2. Regulacje prawne zasad udzielania informacji środkom masowego
przekazu.
4.3. Rzecznik – dziennikarz jako uczestnicy interakcji.
4.4. Część ćwiczeniowa – symulacja sytuacji rozmów z mediami.
Po zakończeniu szkolenia kursant będzie umiał prowadzić dialog
z dziennikarzem, udzielać informacji mediom oraz uczestniczyć w dyskursie
publicznym.
5. Szkolenie Doskonalenie umiejętności w zakresie negocjowania
kryzysowego:
5.1. Pojęcie negocjacji policyjnych i kryzysowych.
5.2. Sposoby prowadzenia negocjacji kryzysowych.
5.3. Charakterystyka wybranych taktyk i technik negocjacyjnych.
5.4. Modele negocjacji w sytuacjach kryzysowych.
5.5. Aspekt pragmalingwistyczny negocjacji kryzysowych. Wybrane
aspekty.
5.6. Inne zagadnienia negocjowania kryzysowego.
Po zakończeniu szkolenia kursant będzie umiał prowadzić negocjacje
kryzysowe oraz reagować w sytuacjach konfliktowych.
6. Szkolenie Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych:
6.1. Działania profilaktyczne. Informacje ogólne.
6.2. Programy profilaktyczno-edukacyjne. Budowa, realizacja, ewaluacja.
6.3. Strategie komunikacyjne w działaniach profilaktycznych Policji.
6.4. Promowanie bezpieczeństwa poprzez debaty społeczne.
6.5. Część ćwiczeniowa.
Po zakończeniu szkolenia kursant będzie umiał prowadzić działalność
w obszarze profilaktyczno-edukacyjnym.
7. Szkolenie Prowadzenie rozmowy przełożonego z podwładnym
z uwzględnieniem relacji asymetrii i interpersonalnej teorii akomodacji:
7.1. Komunikacja interpersonalna.
7.2. „Rozmowa SWI” – zagadnienia teoretyczne.
7.3. „Newsletter SWI” – zagadnienia teoretyczne.
7.4. Ćwiczenia.
Po zakończeniu szkolenia kursant będzie umiał prowadzić rozmowy w relacji
przełożony – podwładny.
8. Szkolenie Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych funkcjonariusza
Policji w zakresie reagowania na agresję werbalną i niewłaściwe
zachowania:
8.1. Komunikacja interpersonalna. Zagadnienia ogólne.
8.2. Agresja werbalna – formy i funkcje.
8.3. Ćwiczenia.
Po zakończeniu szkolenia kursant będzie umiał reagować na agresję werbalną
i niewłaściwe zachowania.
9. Szkolenie Wybrane aspekty analizy wiarygodności zeznań świadków
z uwzględnieniem zapobiegania zjawisku transferu negatywnego
w kontekście analizy lingwistycznej wypowiedzi:
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9.1. Kryteria oceniania wiarygodności zeznań (wybór zagadnień).
9.2. Przesłuchanie świadka (wybrane zagadnienia).
9.3. Analiza lingwistyczna wypowiedzi.
9.4. Część ćwiczeniowa.
Po zakończeniu szkolenia kursant będzie umiał zapobiegać zjawisku transferu
negatywnego poprzez analizę.
10. Szkolenie Profilowanie językowe nadawcy komunikatu:
10.1. Podstawy teoretyczne do zajęć praktycznych.
10.2. Zajęcia praktyczne. Analiza komunikatów nadawcy (sprawców)
przeprowadzona przez uczestników szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia kursant będzie umiał opracować profil językowy
sprawcy.
Konstrukcja książki jest właściwa i nadaje jej przejrzystość oraz porządkuje
zawarte w niej treści. Na szczególne słowa uznania zasługuje umiejętne połączenie
teorii o charakterze interdyscyplinarnym z praktyką pracy policyjnej. Podkreślenia
wymaga jeszcze jeden fakt, że trudno porównać dzieło Pani Profesor z inną książką,
gdyż ma ono charakter innowacyjny. Na rynku wydawniczym brakuje podobnych
publikacji.
Wydaje się, iż odbiorcami tego typu literatury powinni być nie tylko policjanci,
ale również funkcjonariusze pozostałych służb, którzy realizując swoje zadania mają
bezpośredni kontakt ze społeczeństwem. Oprócz tego książka może stanowić
przydatny materiał dla nauczycieli realizujących zajęcia w tzw. klasach
mundurowych lub m.in. na kierunkach związanych z bezpieczeństwem
wewnętrznym oraz narodowym.

