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WSTĘP
Szanowni Czytelnicy,
przed Wami 18 numer Przeglądu Naukowo-Metodycznego, a w nim artykuły
z takich dziedzin wiedzy, jak bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo
narodowe, pedagogika i zarządzanie.
Autor pierwszego artykułu w dziale Bezpieczeństwa wewnętrznego, Marek
ZAWARTKA, wskazuje na jedną z największych bolączek współczesnego sportu,
a mianowicie zjawisko chuligaństwa stadionowego i omawia szczegółowo
zagadnienie prawnych uregulowań zwiększających poczucie bezpieczeństwa
w trakcie imprez masowych, ze szczególnym uwzględnieniem meczy piłki nożnej
rozgrywanych na stadionach piłkarskich. Autor próbuje również odpowiedzieć na
pytanie, „czy dotychczasowe działania w Polsce i w innych państwach Unii
Europejskiej w zakresie zapobiegania agresywnym zachowaniom pseudokibiców
są skuteczne i efektywne”. Doskonałym podsumowaniem przeprowadzonej przez
niego analizy dokumentów jest zapis Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
z 20 marca 2009 r., mówiący, że „Rozwiązania problemu chuligaństwa
stadionowego nie można upatrywać tylko i wyłącznie w ostrzejszym prawie,
zwiększonej liczbie zakazów czy sprawniej działającej Policji lub nałożeniu więcej
obowiązków na organizatorów imprez. Potrzeba jest społecznego wysiłku
obejmującego dom, szkołę, środowisko lokalne na rzecz przywrócenia wartości
i autorytetów, a to wymaga wieloletniej pracy wykraczającej poza stadiony
sportowe.”
Autorzy kolejnego artykułu, Łukasz SZARPAK i Magdalena Anna DEC
omawiają rolę wybranych służb i podmiotów ratowniczych podczas wypadków
drogowych. Przypominają, że zapobieganie wypadkom drogowym nie należy
jedynie do służb i podmiotów ratowniczych (np. Państwowej Straży Pożarnej,
Państwowego Ratownictwa Medycznego),
ale wymaga także podjęcia
interdyscyplinarnych działań administracji (w takim samym stopniu rządowej jak
i samorządowej) oraz podmiotów zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa.
Podkreślając wagę wysokiej efektywności i profesjonalizmu w działania służb
i podmiotów ratowniczych, wskazują na system zarządzający zdarzeniem podczas
akcji ratowniczej (ICS), który umożliwia przeprowadzenie sprawnej akcji
ratowniczej.
Dział Bezpieczeństwa narodowego otwiera artykuł Teresy TRUŚ i Małgorzaty
BIADACZ-MAREK, ukazujący problem transportu kolejowego i sieci kolejowej
w Polsce i Europie. Badaczki podkreślają istotną rolę kolei w transporcie lądowym,
zwłaszcza w kontekście tranzytowego położenia Polski pomiędzy Europą
Wschodnią i Zachodnią. Omawiają kolejno takie zagadnienia, jak m.in.:
organizacja kolejowych przewozów towarowych, przepisy prawa w przewozie
kolejowym czy zasady przeładunku i przewozów. Stawiaja one również hipotezę,
że polskie PKP Cargo zaczyna odgrywać coraz większą rolę w przewozach
europejskich.
Z kolei Zbigniew Pietras i Wioletta Rudnicka-Bykowska w swoim tekście
przedstawiają prognozy zagrożeń systemów IT pod względem liczby,
procentowego rozkładu zagrożeń wirusami, piractwa komputerowego oraz
nadużyć internetowych, w tym: kradzieży informacji oraz niszczenia i zniszczenia
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a także zmiany informacji (szczególnie tych istotnych). Autorzy zwracają uwagę na
fakt kluczowego znaczenia tych systemów dla zachowania ciągłości pracy
przemysłu, usług, a nawet dla istnienia całych skupisk ludzkich oraz podkreślają
konieczność priorytetowego traktowania bezpieczeństwa systemów IT.
Z przedstawionych przez nich danych wynika, że rozmiary zagrożeń internetowych
wzrosły w ciągu minionego roku aż o 240% (sic!); co gorsza, wzrosła nie tylko ilość
złośliwego oprogramowania, ale również zakres jego oddziaływania. Aby te
alarmujące statystyki miały szansę się zmniejszyć, proponują inne podejście do
bezpieczeństwa:
„zamiast
mówić
o
bezpieczeństwie
organizacji,
lepiej postawić sobie za cel zmniejszanie ryzyka do minimum. (…)”
W dziale Pedagogiki polecamy ciekawe rozważania Magdaleny GIERCARZBORKOWSKiej nt. edukacji domowej w odniesieniu do polityki oświatowej we
współczesnym świecie. Autorka przedstawia krańcowo różne podejścia
współczesnych państw do edukacji domowej. Omawia najgłośniejsze przypadki
szykan, kar i odseparowania dzieci od rodziców, chcących je edukować w domu
i dowodzi, że m.in. w Szwecji i w Niemczech gwarantowane w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka prawo rodziców do decydowania o rodzaju wychowania
i edukacji, ich dziecka, pozostaje martwą literą prawa. Przedstawia także tolerancję
państwa wobec tego typu edukacji na przykładzie Wielkiej Brytanii, Rosji
i Tajwanu. Ostatni fragment tekstu poświęcony jest analizie warunków do rozwoju
idei edukacji i możliwości jej praktykowania na terenie Polski.
W tym samym dziale Rafał PILAREK, opisuje stereotypy etniczne a postawy
uczniów szkół średnich w odwołaniu do badań na terenie Polski, Białorusi
i Kanady. Autor tekstu odwołuje się do najbardziej istotnych pojęć związanych
z pojęciem tolerancji etnicznej oraz przedstawia założenia projektu badawczego,
w którym udział wezmą uczniowie polskich szkół średnich z Polski, Białorusi
i Kanady.
Z kolei Anna PIERZCHAŁa bada rolę specyficznych relacji zależności
pomiędzy nauczycielem (przewodnikiem) i jego wychowankiem dla rozwoju
autonomii jednostki. W odniesieniu do psychologicznej koncepcji analizy
transakcyjnej badaczka analizuje symbiozę na gruncie edukacyjnym zarówno w jej
wymiarze jawnym, jak i ukrytym, określa jej następstwa i możliwe przyczyny.
Charakterystyka zjawiska posłużyła Autorce za inspirację do nakreślenia
możliwych dróg przeciwdziałania symbiozie, którą uznano za istotną barierę
edukacyjną.
Odmienne zagadnienie prezentują w swoim artykule Anna ROSZMANN,
Marcelina SKRZYPEK-CZERKO, Agnieszka KRUK, Aleksandra GAWORSKAKRZEMIŃSKA i Jarosław SŁAWEK. Grupa badaczy omawia funkcjonowanie w
GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM projektu COHAB jako przykładu
nowoczesnej metody nauczania. Na czym polega ów projekt? Otóż, jak piszą
badacze, Katedra Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest
jednym z partnerów projektu COHAB „Coordination and integration of higher
education and the labour market around the South Baltic Sea” finansowanego
z Programu Południowy Bałtyk (www.cohab.eu). Projekt rozpoczął się
w 2011 roku i potrwa do czerwca 2014 roku. W projekcie współpracuje 7 partnerów
z 5 europejskich państw. Projekt COHAB ma na celu kontynuację oraz
rozszerzenie programów rozwoju i integracji krajów nadbałtyckich (EUSBSR)
zapoczątkowanych w 2006 roku przez Komisję Europejską, rozszerzenie oraz
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wzmocnienie istniejącej współpracy w zakresie edukacji, dotyczącej dziedziny
pedagogiki oraz pielęgniarstwa. Cele swoje chce osiągnąć poprzez zastosowanie
najnowocześniejszej technologii w zakresie wideokonferencji oraz sprzętu
Smartbord. Projekt ma na celu identyfikację barier i możliwości w zakresie
mobilności studentów pielęgniarstwa i pedagogiki. Poprzez program pilotażowy,
który obejmuje wyjazdy studyjne, letnią szkołę oraz kurs nauczania przy
zastosowaniu wideokonferencji i e-learningu, członkowie projektu będą mieli
możliwość praktycznego wykorzystania nowoczesnej technologii w praktyce
edukacyjnej.
W dziale Zarządzania Aneta Parkes charakteryzuje kilka form doskonalenia
zawodowego, tj. coaching, mentoring i sponsoring. Doskonalenie zawodowe
rozumiane jest tu jako proces podnoszenia i rozwijania kwalifikacji czyli część
procesu rozwoju pracowników.
Także i w tym dziale Elżbieta RADOCHOŃSKA-WASIEWICZ omawia rolę
zasobów ludzkich w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw.
Joanna FARYSEJ
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Marek ZAWARTKA
Uniwersytet Jagielloński
PRAWNE UREGULOWANIA ZWIĄZANE Z OGRANICZENIEM AGRESYWNYCH
ZACHOWAŃ PSEUDOKIBICÓW NA IMPREZACH MASOWYCH ORAZ W
ZWIĄZKU Z ICH ORGANIZACJĄ
Rozkwit bandytyzmu na polskich stadionach datuje się na lata 90. ubiegłego
wieku, kiedy to stadiony były przestarzałe, a policja słabo wyszkolona, dzięki temu
pseudokibice mieli ułatwioną drogę do wyładowywania swojej agresji podczas
zawodów sportowych. Do porządku dziennego weszły tzw. ustawki, które choć
początkowo odbywały się z dala od stadionów i policji, szybko stały się nawykiem
1
bez względu na miejsce pobytu chuliganerii. Wzrost ilości zachowań wandalizmu
i niewłaściwa organizacja imprez masowych, luki prawne, były przyczynami wielu
tragedii rozegranych na stadionach piłkarskich. Zachowania pseudokibiców przez
wszystkie lata, kiedy nie przykładano odpowiedniej wagi do zabezpieczania
imprez, urosły do rangi problemu. Współczesnemu sportowi, zwłaszcza tym
jego dziedzinom, które gromadzą na widowniach tłumy, towarzyszy zjawisko
chuligaństwa stadionowego. Grupa ludzi, zwanych pseudokibicami lub
szalikowcami, może stanowić duże zagrożenie dla przeprowadzenia sportowej
imprezy masowej. Odznacza się ona wyjątkowo agresywnymi formami
zachowania, takimi jak: brutalność, wandalizm i wulgaryzm językowy, a
kibicowanie określonej drużynie stanowi czynnik grupowej tożsamości (mało
istotny jest wynik sportowy natomiast liczy się to, czy dana grupa potrafi się
wyróżnić wobec innych tego typu grup kibiców). Dla tych ludzi sam mecz nie jest
formą rozrywki, ale okazją do wyrażenia swojej nienawiści do innych kibiców oraz
służb porządkowych i zdobycia respektu wobec siebie i grupy, którą reprezentują.
Celem niniejszego artykułu jest analiza regulacji prawnych mających wpływ
na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych, a w szczególności
meczy piłki nożnej rozgrywanych na stadionach piłkarskich oraz próba odpowiedzi
na pytanie, czy dotychczasowe działania w Polsce i w innych państwach Unii
Europejskiej w zakresie zapobiegania agresywnym zachowaniom pseudokibiców
są skuteczne i efektywne.
Podczas gdy w Europie problemem bezpieczeństwa na imprezach
sportowych zajęto się w 1985 roku, w Polsce pierwszy dokument regulujący
sprawy imprez masowych wprowadzono w 1997 roku. W latach 90. na Wyspach
Brytyjskich działały już „Banning Order”, czyli zakazy stadionowe, a osoby z tymi
2
zakazami objęte zostały dodatkowymi środkami prewencyjnymi. Rok po
uchwaleniu Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych, działalność chuliganów nie maleje. Świadczą o tym wydarzenia ze
Słupska czy katowickiego Spodka. Bezkarni w Polsce chuligani przenieśli się także
poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. W 2007 roku kibole Legii, podczas meczu
1

2

Piłkarskie zadymy i milicja [dok. elektr] http://www.forum.milicja.waw.pl/viewtopic.php?t=685 (pobrano
15.05.2012 r.)
Football
(Offences
and
Disorder)
Act
1999,
London
[dok.
elektr]
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/21/contents (pobrano 23.10.2011 r.)
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pucharu UEFA w Wilnie, zdemolowali stadion. Rok później pseudokibice w białoczerwonych barwach wszczęli awanturę w Bratysławie. Podobny przypadek
wydarzył się w Kownie w 2011 roku podczas towarzyskiego meczu Litwa –
3
Polska.
Powierzenie w 2007 roku Polsce i Ukrainie organizacji trzeciej najważniejszej
imprezy sportowej na świecie – Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej wymusiło
podniesienie bezpieczeństwa imprez masowych, a w naszym kraju zmianę
ówczesnego prawa. Uczyniono to w 2009 roku, uchwalając Ustawę z dnia
20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, która zmieniała swoją
TM
poprzedniczkę z 1997 roku. Niecały rok przed UEFA EURO 2012 znowelizowano
obowiązującą ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009
roku, której głównym celem jest umożliwienie skutecznej walki ze zjawiskiem
chuligaństwa stadionowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas turnieju
TM
UEFA EURO 2012 , którego Polska była współorganizatorem.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Ministerstwem
Sprawiedliwości, opracowało pakiet zmian legislacyjnych m.in. pod kątem EURO
2012. Nowelizacja zmieniła łącznie 10 ustaw oraz 5 kodeksów m.in.: ustawę
o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks wykroczeń, ustawę o Policji, Kodeks
karny, ustawę o broni i amunicji, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono w przepisach karnych dla osób
naruszających ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych oraz popełniających
przestępstwa i wykroczenia w związku z ich organizacją, są następujące:
- rozszerzono zakres obowiązywania zakazu klubowego – obecnie dotyczy
on również imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny
organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora, czyli tzw. meczów
wyjazdowych;
- sądy mogą orzec obowiązek stawiennictwa w czasie trwania imprezy
w jednostce policji lub w miejscu wskazanym przez właściwego
komendanta policji;
- wojewoda może natychmiast przerwać imprezę masową, gdy jej dalszy
przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu uczestników albo mieniu
w znacznych rozmiarach, a działania organizatora są niewystarczające do
zapewnienia bezpieczeństwa;
- kara ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 2 tys. zł będzie
groziła osobie, która w czasie trwania masowej imprezy sportowej
przebywa będzie w sektorze innym, niż wskazany na bilecie wstępu i nie
opuszcza tego sektora /miejsca/ mimo wezwania;
- kara graniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 2 tys. zł będzie
groziła także osobie, która podczas imprezy masowej używa elementu
odzieży lub przedmiotu uniemożliwiającego lub utrudniającego jego
rozpoznanie;
- odpowiedzialność karna członków służb porządkowych lub informacyjnych
przekraczających lub niedopełniających swoich obowiązków, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej;

3

www.polskieradio.pl
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możliwość spożywania niskoprocentowych napojów alkoholowych
(o zawartości nie większej niż 3,5%), za wyjątkiem imprez masowych
podwyższonego ryzyka.
Od 13 stycznia 2012 roku weszły w życie kolejne przepisy wynikające
z ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych
innych ustaw. Zaostrzone zostały m.in. sankcje karne dla osób zagrażających
bezpieczeństwu imprezy masowej oraz rozszerzony został zakres obowiązywania
zakazu stadionowego również na mecze wyjazdowe.
Większość nowych przepisów ustawy weszła w życie 12 listopada 2011 roku.
Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje zmiana dotycząca sposobu orzekania
obowiązku osobistego stawiennictwa w razie orzeczenia przez sąd środka karnego
w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Zgodnie z nowym brzmieniem
przepisu, sąd może orzec obowiązek stawiennictwa w czasie trwania imprezy
w jednostce policji lub w miejscu wskazanym przez właściwego komendanta policji.
Od 13 stycznia 2012 roku obowiązują wszystkie nowe przepisy wprowadzone
ustawą o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych
innych ustaw. Rozszerzony został zakres obowiązywania zakazu klubowego –
będzie on dotyczył również imprez masowych przeprowadzanych z udziałem
drużyny organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora, czyli tzw. meczów
wyjazdowych. Przyznano również dodatkowe uprawnienia kontrolne wojewodom.
Wojewoda może natychmiast przerwać imprezę masową w sytuacji, gdy jej dalszy
przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu uczestników, a działania organizatora są
niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa.
Równocześnie zaostrzone zostały również sankcje karne dla osób
zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej.
Przykładowo od 13 stycznia 2012 roku w przypadku niewykonania polecenia
porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, czy regulaminu imprezy, obiektu,
grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny, nie niższej niż 2 tys. zł.
Taka sama sankcja grozi osobie, która w czasie trwania masowej imprezy
sportowej przebywa w sektorze innym, niż wskazany na bilecie wstępu i nie
opuszcza tego sektora mimo wezwania.
Karze ograniczenia wolności albo grzywnie nie niższej niż 2 tys. zł podlega
również osoba, która podczas imprezy masowej używa elementu odzieży lub
przedmiotu uniemożliwiającego lub utrudniającego rozpoznanie osoby.
Sankcja karna została także nałożona na członków służb porządkowych lub
informacyjnych przekraczających lub niedopełniających swoich obowiązków
powodujących zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej.
Odpowiedzialnością karną zostały obarczone także osoby, które w trakcie
imprezy prowokują kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu.
Również od 13 stycznia 2012 roku uprawnieni przedsiębiorcy, posiadający
specjalne zezwolenia, mogą podczas imprez masowych sprzedawać i podawać
napoje o niskiej zawartości alkoholu. Sprzedaż i podawanie niskoprocentowych
napojów alkoholowych na imprezach masowych będą się mogły odbywać
wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez przedsiębiorców
posiadających
zezwolenie wydane na podstawie przepisów ustawy
z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
-
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Osoby uczestniczące w imprezie masowej będą mogły kupić jedynie napoje
o niskiej zawartości alkoholu (nie więcej niż 3,5% zawartości). Niskoprocentowe
napoje alkoholowe można podawać jedynie w opakowaniach, które nie stwarzają
zagrożenia. Niedozwolone więc są opakowania wykonane m.in. ze szkła i metalu.
Napoje alkoholowe o zawartości poniżej 3,5% nie będą również sprzedawane, ani
podawane na imprezach masowych podwyższonego ryzyka. Nadal uczestnicy
imprezy masowej nie będą mogli wnosić własnych napojów alkoholowych. Każdy,
kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, odpowiada za
wykroczenie.
Napój alkoholowy to każdy produkt przeznaczony do spożycia zawierający
więcej niż 0,5% alkoholu etylowego.
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz
niektórych innych ustaw weszła w życie 12 listopada 2011 roku.
Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów 31 maja 2011 roku,
a 22 września 2011 roku nowelizację podpisał prezydent Bronisław Komorowski.
Z kolei przestępstwa uregulowane w poniżej spenalizowanych artykułach
w kodeksie karnym przedstawić można następująco:
Art. 244. KK
Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska,
wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu
do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę
masową, obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych
środowiskach lub miejscach, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie
z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu
zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca
pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu
orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
Art. 244a. § 1. KK
Kto nie stosuje się do orzeczonego w związku z zakazem wstępu na imprezę
masową obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu lub obowiązku
stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez
właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby skazanej albo ukaranej,
komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji, w czasie
trwania imprezy masowej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 254. KK
§ 1. Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy
wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem gwałtownego zamachu jest śmierć człowieka lub
ciężki uszczerbek na zdrowiu, uczestnik zbiegowiska określony w § 1, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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Art. 255. KK
§ 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa
skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
§ 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie
do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
Art. 256. KK
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa
lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje,
utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub
przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo
będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego
w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej,
edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek
przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
Art. 257. KK
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu
jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej
bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 260. KK
Kto przemocą lub groźbą bezprawną udaremnia przeprowadzenie
odbywanego zgodnie z prawem zebrania, zgromadzenia lub pochodu albo
takie zebranie, zgromadzenie lub pochód rozprasza, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 261. KK
Kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu
upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, podlega grzywnie
4
albo karze ograniczenia wolności.
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych zaś, w swoich unormowaniach
określa następujące przestępstwa:

4

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
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Art. 58.
1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub
niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją
wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240
stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje wymogów i warunków
bezpieczeństwa określonych w art. 5 ust. 2 lub w art. 6 ust. 1, podlega
grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, jak i odmowa, wydawana
jest w drodze decyzji przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwych
ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.
W
przypadku
wyrażenia
zgody,
zezwolenie
wskazuje
warunki
przeprowadzenia imprezy masowej i w przypadku ich nieprzestrzegania
organizator imprezy masowej popełnia przestępstwo.
Art. 58 przewiduje ponadto, że przestępstwo zachodzi, gdy organizator
imprezy masowej, nie zachowuje warunków bezpieczeństwa do których jest
zobowiązany przez ustawę.
Zgodnie z nią organizator zapewnia:
1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa
budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony
przeciwpożarowej;
2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi
służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
3) pomoc medyczną;
4) zaplecze higieniczno-sanitarne;
5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd
pojazdom służb ratowniczych i Policji;
6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi
udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do
zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczogaśniczych;
8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy
masowej.
3. Tej samej karze podlega, kto będąc członkiem służby porządkowej lub
służby informacyjnej, przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając
obowiązków powoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej.
Czynność sprawcza występku z art. 58 ust. 3 może polegać na działaniu
niezgodnym z prawem /uprawnienia służby porządkowej i służby informacyjnej
precyzuje art. 20 ustawy o B I M/, jak i na zaniechaniu działania /obowiązki służby
porządkowej i służby informacyjnej precyzuje art. 22 ustawy o B I M/, w wyniku
którego doszło do zagrożenia bezpieczeństwa imprezy masowej.
Art. 59.
1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 1999r. Nr 53, poz. 549,
z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne
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lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega
grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1,
5
chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
Bronią jest:
1) broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa
i sygnałowa;
2) broń pneumatyczna;
3) miotacze gazu obezwładniającego;
4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub
zdrowiu:
a) broń biała w postaci:
- ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
- kastetów i nunczaków,
- pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału
lub zawierających wkładki z takiego materiału,
- pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego
materiału, imitujących kij bejsbolowy,
b) broń cięciwowa w postaci kusz,
c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii
elektrycznej.
Wyroby pirotechniczne to wyroby zawierające jeden lub kilka materiałów
pirotechnicznych, przeznaczone do uzyskiwania efektów pirotechnicznych, w tym
widowiskowych, a materiały pożarowo niebezpieczne to:
a) gazy palne,
b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),
c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
e) materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne,
f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
g) materiały mające skłonności do samozapalenia,
h) materiały inne niż wymienione w lit. a-g, jeśli sposób ich składowania,
przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie
pożaru.
Materiały wybuchowe to substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo
mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej
temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia
6
w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym.

5

6

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009, nr 62, poz. 504
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 1999, nr 53, poz. 549 z późn. zm.)
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Art. 60.
1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki
nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe,
albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza,
podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
1a. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub
na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu
osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Przestępstwo to może być popełnione wyłącznie z zamiarem bezpośrednim,
co wynika ze słów: „wdziera się”, i „wbrew żądaniu nie opuszcza”. Czynność
sprawcza polegać może na działaniu („wdarcie się”), jak i zaniechaniu („wbrew
żądaniu nie opuszcza”). „Wdarcie się” oznacza wejście w dowolny sposób,
wszelkie formy przedostania się na teren, na którym rozgrywane są zawody
sportowe, w tym mecz piłki nożnej. Nie jest konieczne by sprawca użył w tym
celu siły fizycznej, przemocy, groźby, może bowiem uciec się do podstępu
i pod fałszywym pozorem wejść na teren, na którym rozgrywane są zawody
sportowe udając np. członka służby porządkowej lub informacyjnej, dziennikarza,
sanitariusza, etc.
Popełnienie czynu z art. 60 ust. 1 i 1a ustawy przez zaniechanie polega na nie
opuszczeniu terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe, w tym mecz piłki
nożnej, wbrew żądaniu osoby do tego uprawnionej. Dla bytu tej formy sprawczej
występku z art. 60 ust. 1 i 1a obojętne jest, czy sprawca znalazł się na tym terenie
legalnie, nie chcąc go następnie opuścić, czy też nielegalnie. Nieopuszczenie
terenu zawodów sportowych staje się bezprawne od chwili dotarcia do sprawcy
żądania osoby uprawnionej do opuszczenie terenu, na którym rozgrywane
są zawody sportowe. Żądanie, o którym mowa w art. 60 ust. 1 i 60 ust. 1a, to
stanowcze i wyraźne wyrażenie woli przez osobę do tego uprawnioną. Osobą
uprawnioną do wyrażenia takiego żądania jest członek służby porządkowej lub
służby informacyjnej, jak również funkcjonariusz Policji lub Żandarmerii Wojskowej.
2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić
zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających
na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny,
równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega
grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Czynność sprawcza w przypadku tego typu czynu zabronionego polega
na zakłóceniu, w niebezpieczny sposób, przebiegu imprezy masowej,
w szczególności zaś na zakłóceniu jej przebiegu poprzez rzucenie przez sprawcę
przedmiotu mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie bądź obiekcie, gdzie taka impreza się odbywa.
Zakłócenie to naruszenie porządku, wywołanie niepokoju, zamieszania. Jest to
przestępstwo formalne – bezskutkowe, czyli skutek nie należy do ustawowych
znamion przestępstwa gdyż nie jest jego integralną częścią składową, ale powstałe
w przyszłości skutki mają znaczenie dla wyboru rodzaju kary i jej wymiaru.
Odpowiedzialność za ten występek ma miejsce nawet wtedy, gdy w wyniku
zachowania sprawcy żadna szkoda nie nastąpiła. Możliwa jest odpowiedzialność
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sprawcy za przestępstwo z art. 60 ust. 2 ustawy i art. 288 § 1 lub 2 k.k. w zw. z art.
11 § 2 k.k. Jeżeli na skutek zachowania sprawcy doszło do uszczerbku na zdrowiu
człowieka, należy rozważać jego odpowiedzialność z art. 60 ust. 2 ustawy
i art. 156, 157 lub 217 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., w zależności od rodzaju
zaistniałych skutków. Ustawodawca nie definiuje pojęcia przedmiotu mogącego
stanowić zagrożenia dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających
na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa. Ponad wszelką
wątpliwość mówiąc o takim przedmiocie prawodawca odwołuje się do jego cech,
a nie sposobu jego użycia. Chodzi tutaj o przedmioty niebezpieczne same w sobie,
jak nóż, butelka, raca, petarda, kamień, rolka z kasy fiskalnej, bateria z telefonu,
moneta, itp.
3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu
trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby
porządkowej lub służby informacyjnej.
Sprawca musi zdawać sobie sprawę z tego, że podejmując określone
zachowanie narusza w ten sposób nietykalność cielesną członka służby
7
porządkowej lub służby informacyjnej. Strona woluntatywna
zamiaru
bezpośredniego występuje w postaci chęci uderzenia członka tych służb bądź też
w inny sposób naruszenia jego nietykalności cielesnej. Z kolei znamię godzenia się
sprawcy na popełnienie czynu zabronionego z art. 60 ust. 3 ustawy należy przyjąć
wówczas, gdy: 1) miał on świadomość wysokiego stopnia prawdopodobieństwa,
że podejmując określone zachowanie narusza w ten sposób nietykalność
cielesną członka służb, 2) nie podjął żadnych czynności zmniejszających stopień
prawdopodobieństwa popełnienia takiego czynu. Jest to przestępstwo formalne.
W pojęciu naruszenia nietykalności cielesnej mieszczą się wszelkie możliwe
sposoby ingerencji sprawcy oddziałujące na ciało członka służby porządkowej lub
służby informacyjnej, które nie są przez niego akceptowane, np. kopnięcie,
zadanie ciosu ręką, głową, kijem, oblanie cieczą, podstawienie nogi, oplucie,
przytrzymanie, ciągnięcie za ubranie, szarpanie. Kilkakrotne naruszenie
nietykalności cielesnej członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, jeżeli
stanowiło realizację z góry powziętego zamiaru, będzie stanowić jedno
przestępstwo popełnione w ramach czynu ciągłego (art. 12 k.k.). W przypadku
następowania po sobie naruszenia nietykalności cielesnej kilku członków tego
rodzaju służb mamy do czynienia z realnym zbiegiem przestępstw, który stanowić
może ciąg przestępstw, o którym mowa w art. 91 § 1 k.k. Naruszenie nietykalności
cielesnej członka służby porządkowej lub służby informacyjnej może być
połączone z jego znieważeniem. Mamy wówczas do czynienia z rzeczywistym
zbiegiem przepisów art. 60 ust. 3 ustawy z przepisem art. 216 k.k., którego
konsekwencją jest przyjęcie kumulatywnej kwalifikacji prawnej (art. 11 § 2 k.k
4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1-3, używa
elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem
uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega
grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
7

Strona woluntatywna – brak zamiaru realizacji znamion typu czynu zabronionego; sprawca nie chce
zrealizować znamion przedmiotowych typu czynu zabronionego oraz nie można stwierdzić, iż na
realizację tych znamion się godzi.
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Art. 60 ust. 4 przewiduje typ kwalifikowany przestępstw opisanych w ust. 1-3
tego przepisu, sankcjonując opisane w nich zachowania grzywną nie mniejszą niż
240 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
Przepis ten uzależnia swoje zastosowanie od użycia przez sprawcę opisanych
powyżej zachowań elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem
uniemożliwiania lub utrudnienia jego rozpoznania.
Art.61.
Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje
kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy, podlega grzywnie
nie mniejszej niż 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.
Przestępstwo to może być popełnione tylko z winy umyślnej, w zamiarze
bezpośrednim ze względu na znamię czasownikowe „prowokuje”. Sprowadza się
ono bowiem do oddziaływania na psychikę innych osób (kibiców) poprzez
wzywanie ich lub podburzanie, w różny sposób, do podejmowania zachowań
zagrażających bezpieczeństwu w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. Na
stronę podmiotową tego przestępstwa składa się zamiar wywołania u odbiorcy
decyzji podjęcia działań zagrażających bezpieczeństwu w miejscu i w czasie
trwania imprezy masowej. Strona przedmiotowa czynu zabronionego
z art. 61 ustawy polega na prowokowaniu kibiców do działań zagrażających
bezpieczeństwu w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. Prowokować
to wywoływać, podburzać do czegoś, nakłaniać. Prowokowanie odbywa się
najczęściej przez wznoszenie okrzyków, które mają nakłonić adresatów (kibiców)
do podjęcia działań zagrażających bezpieczeństwu w miejscu i w czasie trwania
imprezy masowej. Dotychczas zakaz ten obejmował jedynie spikera zawodów
sportowych. Począwszy od 13 stycznia 2012 roku prowokację kibiców będzie
można zarzucić każdemu, a więc także piłkarzom, trenerom, czy nawet innym
kibicom. Sankcją za takie działanie będzie grzywna (nie mniejsza niż 180 stawek
dziennych) albo kara ograniczenia wolności.
Zmiana przepisu jest wielce pożądana. Opierając się na dotychczasowych
doświadczeniach można wskazać na liczne zachowania osób innych niż spiker,
które w sposób jednoznaczny prowokują kibiców i wywołują wzmożoną agresję na
trybunach. Ostentacyjne gesty piłkarzy drużyny przeciwnej w stronę kibiców (np.
po zdobytej bramce) w sposób istotny potęgują agresję i niepożądane zachowania
uczestników imprezy. Także działania podejmowane przez tzw. „gniazdowych”
(osób wyposażonych w mikrofon, które odpowiadają za doping na trybunach
i najczęściej stoją tyłem do boiska) mogą nosić znamiona prowokacji zwłaszcza,
gdy zachęcają do działania niezgodnego z przepisami.
Dla bytu tego występku nie jest istotne, czy prowokowanie jest skierowane do
nieoznaczonej grupy kibiców, czy też wobec wąskiej ich grupy. Prowokowanie nie
musi dotyczyć podburzania do określonego przestępstwa czy wykroczenia,
wystarczy że dotyczy działań zagrażających bezpieczeństwu w miejscu i w czasie
trwania imprezy masowej. Prowokowanie jest przestępstwem bezskutkowym. Do
jego dokonania nie jest konieczne wystąpienie skutku, w postaci podjęcia przez
odbiorców jego zachowania, czyli kibiców, działań zagrażających bezpieczeństwu
w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. Sposób zachowania kibiców, którzy
byli prowokowani ma jednak wpływ na wymiar kary.
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Zasady zwiększenia odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone
w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, przedstawiają się następująco:
Art. 62.
Jeśli sprawca ukarany lub skazany za czyny zabronione, o których mowa
w art. 54-61, w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania lub skazania, popełnia ponownie
podobne umyślne wykroczenie lub przestępstwo, sąd może wymierzyć karę do
górnej granicy jej ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.
Zasady prowadzenia postępowania w trybie przyspieszonym są z kolei
przedstawione poniżej:
Art. 64.
Postępowanie w sprawach o przestępstwa określone w art. 59-61 prowadzi
się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa
w rozdziale 54a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), o ile zachodzą przesłanki do
8
rozpoznania sprawy w tym postępowaniu.
W kodeksie wykroczeń także oczywiście ujęte są przepisy regulujące
wykroczenia związane z podejmowaną w niniejszym artykule problematyką.
Przedstawiają się one następująco:
Art. 49. KW
§ 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie
Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 50. KW
Kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego
organu, podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 50a. KW
§ 1. Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie
niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar
użycia go w celu popełnienia przestępstwa, podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek
przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, choćby nie stanowiły własności
sprawcy.
Pismo AP-5736/10/12/JKA Wydz. Prewencji KWP w Krakowie – procedury
dotyczące zatrzymania przedmiotów, których posiadanie w miejscu publicznym
w myśl art. 50a KW jest zabronione:

8

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009, nr 62, poz. 504
z późn. zm.), op. cit.

24

_________________________________________________________________________________

-

jeśli w trakcie prowadzonych czynności, policjant ujawni ww. wykroczenie,
zatrzymanie przedmiotów jest obligatoryjne, a decyzję o ich przepadku
podejmie sąd zgodnie z przepisami w terminie 7 dni od daty zajęcia,
dlatego też niezwłocznie należy o dokonaniu zajęcia powiadomić sąd, który
w oparciu o dostarczony materiał dowodowy wyda stosowne
postanowienie. Podstawa prawna: art. 30 §1-5 KW, art. 48 §1-6 KPW, art.
50 §1-2 KW oraz zarządzenie Nr 323 KGP z dnia 26 marca 2008 r.
rozdział 3 §19;

Art. 52. KW
§ 1. Kto:
1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu nie
zakazanego zgromadzenia,
2) zwołuje
zgromadzenie
bez
wymaganego
zawiadomienia
albo
przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego
lub przedstawiciela organu gminy,
4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba
lub organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący lub przewodniczący
zgromadzenia,
5) bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały
wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia – podlega karze aresztu do
14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
Art. 66 § 1. KW
§ 1. Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub
w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ
ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
Można dodać jeszcze:
Art. 124.
§ 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną
do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty
równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu
poprzedniego.
Art. 143.
§ 1. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie
z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza
lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon,
oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie
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służące do utrzymania czystości lub ławkę, podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty
równowartości wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia do stanu
9
poprzedniego.
Trzeba dodać w tym miejscu, że w ustawie o bezpieczeństwie imprez
masowych także określone są pewne wykroczenia dotyczące podejmowanego
problemu. Przedstawiają się one następująco:
art. 54
1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie
ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej
przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
Przedmiotem ochrony tego wykroczenia jest porządek i bezpieczeństwo
imprezy masowej. Mamy tutaj do czynienia z wykroczeniem powszechnym, które
można popełnić umyślnie. Członkowie służby porządkowej działają na rzecz
bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy
masowej (art. 19 ust. 1 ustawy). Członkowie służby informacyjnej działają
na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez
informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych (art. 19 ust. 2
ustawy). W ramach przyznanych przez ustawodawcę kompetencji służby
porządkowe i informacyjne są uprawnione do wydawania poleceń porządkowych
osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie
z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku
niewykonania tych poleceń do – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej.
Niepodporządkowanie się tym poleceniom stanowi o istocie wykroczenia
z art. 54 ust. 1 ustawy. O niewykonaniu polecenia należy mówić, gdy jego adresat
nie czyni tego, co w ramach polecenia porządkowego, wydanego na podstawie
ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej, nakazali mu
członkowie służby porządkowej lub informacyjnej. Polecenie porządkowe to nakaz
zachowania wydany uczestnikowi lub uczestnikom imprezy masowej przez członka
służby porządkowej lub służby informacyjnej, w tym również jej organizatora oraz
spikera. Polecenie takie powinno być wydane wprost konkretnemu uczestnikowi
imprezy masowej, części uczestników takiej imprezy (np. kibicom z jednego
sektora) lub wszystkim jej uczestnikom, np. przez porządkowego czy spikera.
Nie sposób traktować jako polecenia porządkowego np. znaku, piktogramu
zakazującego osobom nieupoważnionym wstępu na określony teren znajdujący
się w obszarze obiektu, na którym odbywa się impreza masowa, gdyż nie odnosi
się do konkretnego uczestnika takiej imprezy. Nie stanowi także wykroczenia
z art. 54 ust. 1 ustawy odmowa poddania się czynnościom, o których mowa
w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, do przeprowadzenia których, obowiązane są
służby porządkowe. Jedyną sankcją dla osób, które odmówiły poddania się tym
czynnościom może być utrata możliwości wejścia na imprezę masową.

9

Ustawa z dnia 20 maja 1970 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. 1971, nr 12, poz. 114 z późn. zm.)
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2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania:
1) imprezy masowej przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla
publiczności;
2) masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż
wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym
do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo
wezwania osoby uprawnionej.
Ust. 2 tego przepisu taką samą karę przewiduje dla osób, które w czasie
trwania imprezy masowej przebywają w miejscu nie przeznaczonym dla
publiczności, przebywają w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub
innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej. Mamy
tutaj do czynienia z wykroczeniem powszechnym, które można popełnić umyślnie
oraz nieumyślnie. Miejsca nie przeznaczone dla publiczności powinny zostać
określone w regulaminie obiektu (terenu), na służbach informacyjnych spoczywa
natomiast obowiązek niedopuszczenia osób uczestniczących w imprezie masowej
do tego rodzaju miejsc (art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy), jak również weryfikacja
zgodności miejsca przybywania osoby, z miejscem na dokumencie uprawniającym
do wejścia.
Art. 55.
Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię
Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
W przypadku, gdy działania porządkowe podejmowane w miejscu i czasie
trwania imprezy masowej przez służby porządkowe są nieskuteczne, organizator
lub kierownik do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej występuje do Policji
o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem
(art. 22 ust. 4 ustawy). W sytuacji, gdy impreza masowa jest przeprowadzana
na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych,
podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
wystąpienie takie kierowane jest do Żandarmerii Wojskowej (art. 22 ust. 5 ustawy).
W takiej sytuacji prawo wydawania poleceń porządkowych, w miejscu i w czasie
trwania imprezy masowej, osobom naruszającym porządek publiczny mają
funkcjonariusze Policji lub Żandarmerii Wojskowej. Niepodporządkowanie się tym
poleceniom skutkuje odpowiedzialnością z art. 55 ustawy.
Art. 56.
Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej
napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej
niż 2000 zł.
Jest to wykroczenie powszechne. Art. 8 ust. 2 ustawy zakazuje wnoszenia na
imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące m.in. napojów
alkoholowych, z zastrzeżeniem art. 8a znowelizowanej ust. o BIM. Naruszenie tego
zakazu skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenie z art. 56 ustawy. Ustawa
nie zawiera definicji napoju alkoholowego. Pojęcie to definiuje art. 46 ust. 1 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
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alkoholizmowi, który za napój taki uznaje produkt przeznaczony do spożycia
zawierający alkohol etylowy w stężeniu przekraczającym 0,5% alkoholu etylowego
w 100 gr. płynu.
Nowelizacja ustawy o BIM z dnia 31 sierpnia 2011 r. wprowadza art. 8a.
mówiący wprost, że na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej
podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie
napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. Odbywać się
to jednak może tylko w miejscach do tego wyznaczonych, przez podmioty
do tego uprawnione, po spełnieniu warunków dotyczących opakowań w których
prowadzona jest sprzedaż.
W świetle znowelizowanego art. 8, wnoszenie alkoholu niezależnie od jego
stężenia, w dalszym ciągu uznawane jest za wykroczenie z art. 56.
W przypadku tego przepisu istnieje możliwość orzeczenia środka karnego
wskazanego w art. 30 k.w. w postaci przepadku przedmiotów. W razie wniesienia
a następnie posiadania napoju alkoholowego czyn taki traktować należy jako jedno
wykroczenie.
Art. 57.
Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej
bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą
w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż
2 000 zł.
W celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom związanym z imprezami
masowymi oraz ich zwalczania gromadzi się i przetwarza informacje dotyczące
bezpieczeństwa tego rodzaju imprez (art. 35 ust. 1 ustawy), a organem
administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania
informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym
meczów piłki nożnej, jest Komendant Główny Policji (art. 36 ust. 1 ustawy), który
gromadzi i przetwarza informacje dotyczące imprez masowych innych niż masowe
imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej (art. 36 ust. 2 ustawy).
Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania Komendantowi Głównemu
Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych są m.in. związki
sportowe, organizatorzy, właściciele obiektów, na terenie których organizowane
są masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, organizatorzy turystyki,
krajowi przewoźnicy organizujący krajowy transport zbiorowy (art. 39 ustawy),
a także kluby sportowe, podmioty zarządzające rozgrywkami, organizatorzy
masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, instytucje zagraniczne,
związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym (art. 38 ustawy w zw. z art. 39
ustawy).
Informacje dotyczące bezpieczeństwa imprezy masowej przekazuje się za
pomocą środków komunikacji elektronicznej albo bezpośrednie doręczenie
do najbliższego komisariatu lub komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji
(art. 42 ust. 1 ustawy). Podmioty zobowiązane przekazują informacje na kartach
rejestracyjnych (art. 42 ust. 2 ustawy). Wykroczenie, o którym mowa w tym
przepisie popełnić można przez zaniechanie (nieprzekazanie informacji) lub przez
działanie (podanie informacji nieprawdziwej).
10

T.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 167, poz. 1231, ze zm.
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Art. 57a.
Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu
odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia
rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej
niż 2000 zł.
Art. 57a. był przedmiotem rozważań Biura Prawnego KGP /pismo
PP-503/495/11/RL/ GSzP. Opinia prawna przedstawia się w sposób następujący:
Sankcją przedmiotowego przepisu dotknięta jest każda osoba, która
w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży
lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania
osoby. Przepis stanowiący o wykroczeniu może mieć zastosowanie do szeregu
stanów faktycznych. Za element odzieży może być uznana każda jej część, a za
przedmiot każda rzecz mogąca być zdefiniowana jako przedmiot. W tym
kontekście transparent lub flaga, w tym także „sektorówka”, jeżeli zostaną użyte
w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby mogą być
uznana za przedmiot, o którym mowa w art. 57a, a działanie osoby używającej
takiego przedmiotu jako wyczerpujące znamiona czynu zabronionego tym
przepisem. Choć najtrudniejszym w aspekcie pociągnięcia do odpowiedzialności
za ten czyn wydaje się wykazanie i udowodnienie zamiaru uniemożliwienia lub
utrudnienia w istotny sposób rozpoznania osoby przez użycie „sektorówki”.
Podmiotem wykonawczym wykroczenia z art. 57a może być każda osoba
uczestnicząca w masowej imprezie sportowej używająca elementu odzieży lub
przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania
jakiejkolwiek osoby /nie tylko siebie, ale i osób, osoby obok/
Zasady prowadzenia trybu przyspieszonego w sprawach o wykroczenia
przedstawiają się zaś następująco, według podobnej procedury jak w przypadku
przestępstw, o czym pisałem powyżej.
Art. 63.
Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 54-57a prowadzi
się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa
w rozdziale 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 roku Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).
Na bazie analizowanych uregulowań prawnych można w ramach
podsumowania wyprowadzić następujące wnioski:
1. Warunkiem skutecznej walki z patologiami na polskich stadionach
piłkarskich jest stworzenie właściwego oprzyrządowania prawnego oraz
jego konsekwentne stosowanie, przestrzeganie i egzekwowanie.
2. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na stadionach podjęte
w naszym kraju są nieskuteczne oraz nieefektywne gdyż pochłaniają duże
nakłady finansowe i nie rozwiązują problemów.
3. Organizator imprezy masowej o charakterze sportowym powinien
prowadzić długofalowy proces wychowawczy, mający na celu
wypracowanie modelu współpracy z sympatykami klubu i kibicami, aby
słowa „fair play” na boisku i trybunach były praktycznym odbiciem
określonych i wymaganych podstaw poprawnego zachowania widowni.
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4. W świetle występujących trudności związanych z opanowaniem
chuligaństwa stadionowego na niwie działań legislacyjnych oraz
funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za zabezpieczenie imprez
masowych
należy
uruchamiać
instytucjonalnie
przedsięwzięcia
profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży, które ukierunkowane zostałyby na
zapobieganie powstawaniu negatywnych antyspołecznych zachowań.
5. Rozwiązania problemu chuligaństwa stadionowego nie można upatrywać
tylko i wyłącznie w ostrzejszym prawie, zwiększonej liczbie zakazów czy
sprawniej działającej Policji lub nałożeniu więcej obowiązków na
organizatorów imprez. Potrzeba jest społecznego wysiłku obejmującego
dom, szkołę, środowisko lokalne na rzecz przywrócenia wartości
i autorytetów, a to wymaga wieloletniej pracy wykraczającej poza stadiony
11
sportowe.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest analiza regulacji prawnych mających wpływ na
zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych, a w szczególności
meczy piłki nożnej rozgrywanych na stadionach piłkarskich oraz próba odpowiedzi
na pytanie czy dotychczasowe działania w Polsce i w innych państwach
Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania agresywnym zachowaniom
pseudokibiców są skuteczne i efektywne.
Ostatnie nowelizacje głównie pod kątem EURO 2012, ale także oczywiście dla
szerszego zastosowania znowelizowanych dla bezpieczeństwa przepisów,
zmieniły łącznie 10 ustaw oraz 5 kodeksów m.in.: ustawę o bezpieczeństwie
imprez masowych, kodeks wykroczeń, ustawę o policji, kodeks karny, ustawę
o broni i amunicji, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Najważniejsze zmiany jakie wprowadzono w przepisach karnych dla osób
naruszających ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych oraz popełniających
przestępstwa i wykroczenia w związku z ich organizacją zostały opisane
w niniejszym artykule.
Summary
The purpose of this paper is to analyze the legal regulations to assure safety
during mass events, in particular football matches played in football stadiums and
attempt to answer the question whether the current activities in Poland and other
European Union countries to prevent aggressive behavior hooligans are efficiently
and effective.
The recent amendments primarily for Euro 2012, but also of course for the
wider application of revised safety rules, changed a total of 10 bills and five codes:
the law on mass events security, code violations, police law, the penal code, the
law on firearms and ammunition, a code of conduct in cases of misconduct.
The most important changes have been made in criminal law for those who
violate the law on mass events security and committing offenses in connection with
the organization described in this article.

11

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009, nr 62, poz. 504
z późn. zm.), op. cit.
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Łukasz SZARPAK, Magdalena Anna DEC
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
ROLA WYBRANYCH SŁUŻB I PODMIOTÓW RATOWNICZYCH PODCZAS
WYPADKÓW DROGOWYCH
Wypadki drogowe dla wielu osób utożsamiane są tylko i wyłącznie z ludzkimi
tragediami. Należy pamiętać, iż poza ich ofiarami – w tym zabitymi, rannymi
i inwalidami = to również uszkodzone środki komunikacyjne. Wynika z tego, iż
pojęcie wypadku drogowego obejmuje poza bezpośrednim uszkodzeniem ciała
człowieka również będące następstwem zdarzenia skutki społeczne i gospodarcze.
Zapobieganie wypadkom drogowym nie leży jedynie w gestii służb
i podmiotów ratowniczych (np. Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego
Ratownictwa Medycznego), co więcej, wymaga podjęcia interdyscyplinarnych
działań administracji (w takim samym stopniu rządowej jak i samorządowej) oraz
podmiotów zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa.
Motoryzacja stanowi, w świecie współczesnym, „koło zamachowe” dla rozwoju
społecznego. Z drugiej zaś strony rodzi wiele problemów natury społecznoekonomicznej. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji corocznie
publikuje raporty dotyczące wypadków drogowych. Zestawienie tychże wypadków
za okres 2008-2010 zostało zobrazowane na rycinie nr 1.
Rycina nr 1: Wypadki drogowe w okresie 2008-2010 w Polsce; opracowanie na
podstawie Biura Ruchu Drogowego KGP, Warszawa 2010

2008

2009

2010
62097
56046

49054

48952

44196
38832

5437 4572 3907
wypadki

zabici

ranni

Z powyższego wykresu wynika, iż pomimo spadkowego trendu liczby
wypadków drogowych, wskaźniki zabitych i rannych są nadal wysokie, a tym
samym tematyka prewencyjna w kontekście wypadków drogowych pozostaje nadal
aktualna.
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Podstawowe pojęcia
Podejmując rozważania dotyczące postępowania wybranych służb oraz
podmiotów ratowniczych w wypadkach drogowych, warto sprecyzować kilka
podstawowych pojęć z danego zakresu, w tym pojęcie bezpieczeństwa oraz samą
klasyfikację wypadków.
Bez zapewnienia bezpieczeństwa, ewolucja społeczna nie byłaby możliwa.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo stanowi fundament każdego ludzkiego działania.
Potwierdzenie powyższego stwierdzenia możemy odnaleźć chociażby w piramidzie
potrzeb Maslowa, w której bezpieczeństwo stanowi drugie miejsce w hierarchii
potrzeb człowieka (ryc. nr 2).
Rycina nr 2: Piramida potrzeb wg Maslowa

W literaturze naukowej definicja bezpieczeństwa, z uwagi na jej ogromny,
wszechogarniający zakres, nie jest jednoznaczna, zaś samo postrzeganie
bezpieczeństwa jest ograniczone jedynie przez pragnienia każdego człowieka, dla
którego zagrożeniem jest jego niespełnienie.
Terminem „wypadek drogowy” określane jest zdarzenie w ruchu, w wyniku
którego doszło do śmierci człowieka lub naruszenia czynności narządów ciała bądź
rozstroju zdrowia przynajmniej jednej osoby, nie licząc sprawcy, trwający dłużej
1
aniżeli siedem dni.
Z uwagi, że „wypadek wypadkowi nie równy”, w nomenklaturze ratowniczej
używa się pojęć zdarzenia pojedynczego, mnogiego bądź masowego. Pojęcia te
stosowane są zależnie od liczby poszkodowanych osób.
W przypadku zdarzenia pojedynczego, poszkodowana osoba może otrzymać
pomoc w pełnym zakresie – bez zbędnej zwłoki czasowej.
1

Kodeks karny z komentarzem. Gdańsk 2003, s. 952
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Zdarzenie mnogie to zdarzenie, w którym liczba poszkodowanych jest
większa niż jeden, jednakże wszystkie osoby wymagające natychmiastowych
działań ratowniczych (grupa czerwona – w dalszej części artykułu omówienie
zagadnienia segregacji) są właściwie zaopatrywane.
Największe implikacje dla służb ratowniczych stanowi zdarzenie masowe,
które powoduje przeciążenie systemu ratowniczego i zmusza ratowników
do kompromisów medycznych, gdyż liczba poszkodowanych wymagających
natychmiastowych działań ratowniczych (grupa czerwona) przekracza możliwości
podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia w danej fazie akcji
ratowniczej.
Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej w wypadkach drogowych
W myśl polskiego ustawodawstwa, akcją ratowniczą z udziałem podmiotów
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) – w skład którego wchodzi
między innymi Państwowa Straż Pożarna oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne
– dowodzi najstarszy rangą strażak przybyły na miejsce zdarzenia (Kierujący
Działaniami Ratowniczymi – KDR). Do jego obowiązków należy dokonanie
podziału terenu działania na strefy w zależności od stopnia niebezpieczeństwa.
Ponadto zezwala personelowi medycznemu na prowadzenie działań w strefie
obejmującej miejsce zdarzenia, po uprzednim ustaleniu, czy nie występuje
2
w tej strefie zagrożenie dla zdrowia i życia ratowników. Podczas wypadków
drogowych wyznaczane są najczęściej dwie strefy: Strefy niebezpieczeństwa
(Strefa bezpośredniego zagrożenia) oraz Strefa bezpieczna (Strefa pośredniego
zagrożenia).
Z uwagi, iż niejednokrotnie na miejsce zdarzenia jako pierwsze – przed
zespołami Państwowego Ratownictwa Medycznego – przybywają zespoły
Państwowej Straży Pożarnej, wymaga się od strażaków – ratowników, właściwego
3,4
wyszkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Do głównych zadań strażaków – ratowników, na miejscu zdarzenia, możemy
zaliczyć wspomniane powyżej wyznaczanie stref zagrożenia, lądowiska dla
śmigłowca, miejsca zgrupowania poszkodowanych chodzących, jak również
obszaru pomocy medycznej dla osób ciężej rannych.
Ratownicy PSP (na co należy zwrócić szczególną uwagę) nie są uprawnieni
do realizacji transportu medycznego, jednak wyjątkiem jest przemieszczanie
poszkodowanych na prośbę personelu zespołów ratownictwa medycznego.
Strażacy – ratownicy są natomiast zobowiązani do ewakuacji poszkodowanych ze
strefy zagrożenia.
W przypadku zdarzenia masowego – kiedy liczna poszkodowanych
wymagających natychmiastowego podjęcia działań medycznych przewyższa
możliwości podmiotów ratowniczych – strażacy mogą dokonywać wstępnej

2

3

4

R.D. Zane, A.L. Prestipino, Implementung the Hospital Emergency Incident Command System: an
integrated delivery system’s experience. Prehosp. Disaster.Med. 2004; 19(4), s. 311-17
Ł. Szarpak, Zintegrowany system ratownictwa elementem bezpieczeństwa państwa, (w:) Katastrofy
naturalne i cywilizacyjne. Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Lądowych im. gen. T. Kościuszki. Wrocław 2011, s. 127-138
M. Madziała, Ł. Szarpak, Wypadki w komunikacji drogowej jako problem ratownictwa XXI wieku, (w:)
Na ratunek, 2/2012, s. 32-37
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segregacji w celu właściwego wykorzystania niewystarczających sił i środków
(więcej na temat segregacji w dalszej części artykułu).
Poza bezpośrednim udzielaniem pomocy przedmedycznej osobie
poszkodowanej w wypadku, strażacy zobowiązani są również do prowadzenia
wszelkich innych czynności związanych z ratownictwem technicznym,
ratownictwem chemicznym czy też ratownictwem ekologicznym (ryc. nr 3).
Rycina nr 3: Strażak podczas rozsypywania sorbentu

Rola Ratownictwa Medycznego w wypadkach drogowych
W myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – ratownictwo
medyczne stanowi system powołany w celu realizacji zadań Państwa polegających
na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego
5
zagrożenia zdrowotnego.
Po przybyciu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
najważniejszą kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa członkom zespołu
ratunkowego. O ile, w przypadku zarządzania całą akcją ratunkową, osobą
koordynującą wszelkie działania jest Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR),
o tyle w przypadku prowadzenia akcji działań medycznych, osobą taką jest
Koordynator Medycznych Działań Ratowniczych (KMDR). Powinna to być
osoba z największym doświadczeniem w organizacji zabezpieczenia medycznego
w tego typu zdarzeniach. Odpowiada ona za oszacowanie zdarzenia oraz
potrzeb, zgłoszenia zapotrzebowania na dodatkowe zespoły ratownictwa
medycznego, sprzętu medycznego czy też zadysponowanie Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

5

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; Ł. Szarpak,
M. Orzechowska, Rozwój ustawodawstwa z zakresu ratownictwa medycznego w Polsce, (w:) Prawo
i Medycyna, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, 1/2010 (38, vol.12); Ł. Szarpak, Organizacja
pomocy medycznej w wypadkach masowych i katastrofach, (w:) Bezpieczeństwo Kryzysowe, red.
Mieczysław Koziński, Fundacja PRO POMERANIA. Gdańsk 2010, s. 240-52
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Najbardziej doświadczony członek pierwszego przybyłego na miejsce
zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego winien przeprowadzić triage
w przypadku zdarzeń masowych. Triage, zwany również segregacją, jest
systemem umożliwiającym służbom ratowniczym segregację poszkodowanych
w wypadku masowym w zależności od stopnia ich poszkodowania oraz rokowań
na przeżycie kolejnych 24 godzin. System opiera się na przypisywaniu priorytetów
pilności zabezpieczenia i ewakuacji pacjentów w stanie bezpośredniego
zagrożenia zdrowia i/lub życia w zależności od stanu ich zdrowia i odniesionych
obrażeń (wzór karty segregacyjnej przedstawia rycina nr 4).
Rycina nr 4: Wzór karty segregacyjnej

W celu łatwiejszej identyfikacji poszkodowanych znajdujących się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego, priorytety te znajdują odzwierciedlenie również
w kolorze opasek zakładanych przyznawanych poszkodowanym w procesie
segregacji (ryc. nr 5). Zgodnie z jednym z systemów segregacyjnych (START)
wyróżnia się cztery priorytety, co obrazuje tabela nr 1.
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Rycina nr 5: Opaski segregacyjne

Tabela nr 1: Stopnie pilności wg systemu START
PRIORYTET

KOD KOLORYSTYCZNY

Natychmiastowa

Czerwony

Opóźniona

Żółty

Wyczekująca

Zielony

Zmarli

Czarny

OPIS
Poszkodowani wymagający
natychmiastowej pomocy ratującej
życie (ABC)
Poszkodowani niewymagający
natychmiastowej pomocy ratującej
życie, którym ta pomoc może być
udzielona w późniejszym terminie
Poszkodowani, którzy wymagają
niewielkiej pomocy, bądź nie
wymagają jej wcale

Pacjenci wymagający najpilniejszej pomocy medycznej są transportowani
w kolejności wyznaczonej przez KMDR do odpowiednich ośrodków leczniczych
celem dalszej diagnostyki, zaopatrzenia medycznego i leczenia.
Zastosowanie systemu zarządzania zdarzeniem podczas akcji
ratowniczej
Żadna akcja ratunkowa, pomimo zastosowania najnowszego sprzętu
i wykwalifikowanego personelu, nie będzie sprawnie i efektywnie przebiegać bez
zapewnienia bezpieczeństwa ratownikom oraz koordynacji i rzetelnego przepływu
informacji pomiędzy służbami. Widząc tę potrzebę, w celu zwalczania pożarów
lasów w Kalifornii w latach 70. ubiegłego wieku, utworzono zespół złożony
z przedstawicieli władz lokalnych, stanowych i federalnych, pod nazwą
FIRESCOPE. Zespół ten opracował system zarządzania zdarzeniem (ang. Incident
6
Command System ICS). Utworzenie ICS było swoistą odpowiedzią na słabości
systemu ratunkowego, wynikające z analizy wypadków masowych i katastrof:
6

I. Gayle, M. Brian, Incident Command Systems: Because Life Happens. School Business Affairs,
2011; v77 n 5, s. 8-10
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zła komunikacja spowodowana różnorodną terminologią bądź używaniem
niewłaściwej terminologii przez różne służby;
brak ustandaryzowanej struktury zarządzania, która pozwoliłaby na
integrację służb, wydawanie spójnych dla wszystkich jednostek rozkazów
a tym samym pozwalałaby sprawować należyty nadzór nad działaniami
ratowniczymi, zwiększając ich efektywność;
brak odpowiednio wyszkolonego personelu;
brak systematycznie uaktualnianych planów działania na wypadek zdarzeń
masowych i katastrof.
Analizując system ICS można wyodrębnić kilka podsystemów (komponentów),
które połączone razem stanowią optymalne rozwiązanie dla prowadzenia
7
wszelkiego rodzaju akcji ratunkowych. ICS nie jest więc ścisłym schematem
postępowania, natomiast obrazuje nam pewien kierunek, zgodnie z którym
powinniśmy działać, zaś poprzez swoją plastyczność, a co za tym idzie możliwość
dodawania kolejnych komponentów – w postaci służb niezbędnych do opanowania
akcji ratunkowej – daje nam możliwość zaadaptowania go do wszystkich rodzajów
wypadków (ryc. nr 6). Coraz częściej akcje ratownicze, również w Polsce
przebiegają z zachowaniem zasad ICS co niewątpliwie pozytywnie wpływa na
efektywność akcji ratowniczych, a tym samym zwiększa szanse przeżycia
poszkodowanych.
Rycina nr 6: Schemat systemu zarządzania zdarzeniem

Koordynator
Rzecznik
prasowy
Straż
Pożarna

Policja

Służby
specjalne

Służby
medyczne

Służby
porządkowe

...

System ICS został zaprojektowany tak, aby:
być przydatny dla zarządzania przy użyciu wszystkich procedur,
schematów postępowania dla każdej możliwej sytuacji kryzysowej;
pozwalać na włączanie w swoje struktury różnych formacji, które mogą być
pomocne w likwidacji skutków sytuacji kryzysowej;
tworzyć zaplecze logistyczne i administracyjne dla personelu;
8
uniemożliwić dublowanie podejmowanych czynności przez różne służby.

7

8

D.P. Moynihan, The Network Governance of Crisis Response: Case Studies of Incident Command
Systems. Journal of Public Administration Research & Theory; Oct2009, Vol. 19 Issue 4, s. 895-915
A. Chen, Li.J. Chen, During-incident process assessment in emergency management: Concept and
strategy. Safety Science; Jan2012, Vol. 50 Issue 1, s. 90-102
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Podsumowanie
Ogrom ofiar poszkodowanych w wypadkach drogowych sprawia, iż działania
ratownicze – przeprowadzane niejednokrotnie w niesprzyjających warunkach
– muszą cechować się wysoką efektywnością, a tym samym pełnym
profesjonalizmem osób zatrudnionych w służbach i podmiotach ratowniczych.
Zarówno omówieni w pracy strażacy – ratownicy, jak również personel ratownictwa
medycznego, zmuszeni są do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Jednakże z uwagi na fakt, że zarówno Państwowa Straż Pożarna i Państwowe
Ratownictwo Medyczne podlegają pod dwa różne resorty, często pojawiają się
niejasności oraz nieporozumienia we współdziałaniu tych podmiotów, wynikające
z odmiennych procedur postępowania. Wspomniany powyżej system zarządzania
zdarzeniem wydaje się być rozwiązaniem na wszystkie bolączki służb i podmiotów
ratowniczych związanych z kompetencjami i podległością służb ratowniczych.
Streszczenie
Ciągły postęp cywilizacyjny niesie za sobą nie tylko poprawę dobrobytu.
Obserwowany rozwój motoryzacji jest nierozerwalnie związany ze wzrostem
wypadków w transporcie lądowym. Zapewnienie bezpieczeństwa ludności na
terenie kraju należy do obowiązków Państwa. W tym celu powołany został
niespełna 18 lat temu Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Artykuł traktuje
o roli wybranych podmiotów ratowniczych (PSP i PRM) i działań ratowniczych
podejmowanych przez te służby i podmioty ratownicze w trakcie zabezpieczenia
wypadków drogowych.
Summary
The continuous progress of civilization entails not only improve welfare.
Observed the development of the automotive industry is inextricably linked with the
increase in land transport accidents. Ensuring the security of the population in the
country is the responsibility of the State. For this purpose, was established nearly
18 years ago, National Rescue Firefighting. This paper discusses the role of
selected entities rescue (Fire brigade, EMS) and rescue operations undertaken by
these departments and entities in the protection and rescue of road accidents.
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Teresa TRUŚ, Małgorzata BIADACZ-MAREK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
TRANSPORT KOLEJOWY. SIEĆ KOLEJOWA W POLSCE I EUROPIE
Transport kolejowy, albo inaczej – koleje żelazne, powoli odzyskują pozycję
jednego z głównych przewoźników towarowych. Doświadczenia wykazują, że
szczególnie w transporcie na dalsze odległości oraz przewóz towarów masowych,
stają się z powrotem domeną kolei. W szczególności wszędzie tam, gdzie
autostrady stały się drogami płatnymi i wraz z powolnym, ale systematycznym
wzrostem cen paliw.
Podstawą jest oczywiście sieć kolejowa, czyli podstawowa część
infrastruktury kolei. Zachodnia Europa posiada w zasadzie dobrze rozwiniętą sieć
kolejową z tym jednak, że tylko część linii spełnia standardy możliwości szybkiego
przewozu ciężkich ładunków.
W zasadzie, w ostatnim czasie nie buduje się już linii kolejowych. Modernizuje
się natomiast główne szlaki kolejowe, dostosowując je do dużych szybkości
pociągów.
W technologii przewozów kolejowych funkcje europejskiego lidera pełni
zdecydowanie Francja. Rozwiązania technologiczne, stosowane w tym kraju,
należą do najnowocześniejszych na świecie.
Francja posiada obok ogólnych, wydzielone linie kolejowe sieci TGV. Obecnie
kursują po tych liniach wyłącznie superszybkie (do 360 km/h) pociągi pasażerskie.
Buduje się w tej chwili cztery składy towarowych ekspresów. TGV, które będą
mogły przewozić standardowe kontenery z analogiczną szybkością. Pierwsze
składy superszybkich towarowych TGV mają kursować od atlantyckiego portu
Hawr przez Paryż na południe przez Lyon, Tuluzę do Marsylii. Jeżeli eksperyment
się powiedzie, a rozpocząć ma się w 2011 roku, to zapewne towarowe TGV będą
też poruszać się po pozostałych wydzielonych torach tej kolei.
Również Niemcy prowadzą prace doświadczalne nad przewozem kontenerów
z szybkością około 250 km/h. Na razie między Hamburgiem i Bremą na południe
do Stutgartu, Monachium, przez inne wielkie miasta. Zainteresowane są tego typu
przewozem między innymi wielkie koncerny samochodowe BMW (Monachium),
oraz Mercedes-Benz (Stuttgart).
Polska kolej nigdy nie należała do najbardziej rozwiniętych. Jeżeli spojrzy się
na mapę polskich sieci kolejowych, to wyraźnie jest widoczny podział państwa na
zabory, które trwały aż 123 lata.
Najgęściej sieć rozwinięta jest w byłym zaborze pruskim, czyli na Ziemiach
Zachodnich, Północnych i szeroko rozumianym Śląsku. Słabiej rozwinięta jest sieć
kolejowa w byłym zaborze austriackim, czyli w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim.
Natomiast zupełnie słabo w byłym zaborze rosyjskim, czyli Wschodniej Polsce. Tu
jest część odpowiedzi na pytania o słynny, nie tylko historyczny i tradycyjny,
1
podział na Polskę A i Polskę B.

1

E. Januła, T. Truś, Kolej-niechciane dziecko Śląska, (w:) Transport i komunikacja, nr 3/2008

44

_________________________________________________________________________________

Polska posiada znakomite położenie tranzytowe między Europą Zachodnią
a umownie zwanym terytorium postradzieckim. Tu właśnie transport kolejowy
powinien odgrywać znacznie większą rolę niż ma to miejsce obecnie.
Przez nasze terytorium przebiega pięć tranzytowych linii kolejowych
w układzie Wschód-Zachód. Przepustowość poszczególnych linii jest różna,
stan techniczny generalnie mało zadawalający, ale wykorzystanie głównie wskutek
nie docenienia transportu kolejowego jest zdecydowanie niedowartościowane. Tym
niemniej, są to dwutorowe magistrale, których mądre wykorzystanie powinno być
przemyślane i w konsekwencji, linie udrożnione.
Z kolei w układzie Północ-Południe, Polska dysponuje czterema magistralnymi
liniami kolejowymi. Podobnie jak równoleżnikowe, te południkowo przebiegające
linie również są niedoinwestowane technicznie.
Wymienione i inne linie mają przed sobą dużą perspektywę w zakresie
transportu zarówno cargo jak i pasażerskiego. Muszą jednak zostać
doinwestowane. Dotyczy to w pierwszym rzędzie torowisk, ale również wiaduktów,
mostów, przepustów i innych bynajmniej nie peryferyjnych urządzeń kolejowych.
Generalnej przebudowy wymaga również sieć trakcyjna. Może nie tyle
przewody i słupy, ale bezwzględnie wszystkie urządzenia typu stacje i podstacje
transformatorowe. Chodzi po prostu o zmianę prądu ze stałego na zmienny,
napięcia itd. Kiedyś Układ Warszawski podjął decyzję, że nasze koleje nie mogą
korzystać z kompatybilnych z Zachodem sieci trakcyjnych. Prąd stały używany
w naszych liniach kolejowych jest prądem drogim. Ponieważ występują znaczące
spadki napięć, stąd konieczność podtrzymania napięcia, budowa dużej ilości stacji
transformatorowych itd. Im wcześniej się to zrobi, tym lepiej dla całej naszej
ekonomii, nie tylko transportu.
Problem sieci kolejowych w Europie to dziś dwie podstawowe kwestie:
zróżnicowany system zasilania lokomotyw (jak wyżej);
zróżnicowanie systemów sterowania ruchem na szlakach (systemy
automatyki).
Stosowanie lokomotyw dwusystemowych podwyższa koszty, bo tego typu
lokomotywy są o około 65% droższe od jednosystemowych. Natomiast wymiana
lokomotyw na granicach pociąga stratę czasu i zwiększa koszty.
Sterowanie ruchem pociągów wymaga zasadniczego ujednolicenia.
Europejski System Sterowania Ruchem kolejowym ERTMS jest budowany na kilku
głównych korytarzach europejskiego ruchu kolejowego:
Aachen – Hanower – Berlin – Poznań – Warszawa – Małaszewicze
I tu
odcinek polski ma być zrealizowany do 2014 roku;
Drezno – Praga – Wiedeń – Bratysława – Budapeszt, do 2020 roku;
Neapol – Rzym – przełęcz Brenner – Norymbergia – Hanower – Hamburg
– Kopenhaga – Sztokholm, do 2020 roku;
Rotterdam – Kolonia – Bazylia – Turyn – Mediolan – Triest, do 2016 roku.
Zakłada się, że możliwości techniczno-eksploatacyjne szlaków, po
zamontowaniu jednolitego systemu sygnalizacji, zwiększą przepustowość
poszczególnych linii o około 35%.
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Rysunek nr 1: Lokomotywa uniwersalna z przeznaczeniem do ruchu pasażerskiego
i towarowego. Lokomotywa EU 07

Rysunek nr 2: Lokomotywa EP 09

Rysunek nr 3: Lokomotywa ET 22
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Organizacja kolejowych przewozów towarowych w Polsce
W ciągu około 15 lat wykrystalizowała się ilość przewoźników cargo w naszym
kraju. Usługi przewozowe wykonuje 27-28% zarejestrowanych i posiadających
licencje przewoźników. Większość z nich to przewoźnicy niszowi. Praktycznie
wykrystalizowała się grupa czterech wiodących przewoźników na polskim rynku
kolejowym „cargo”. Są to: PKP Cargo SA, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa,
Sp. z o.o., Grupa CTL Logistics SA, oraz DB Schenker SA.
Wiodącym przewoźnikiem kolejowym na polskim rynku transportowym jest
PKP Cargo, czyli wydzielona część taboru i lokomotyw z dawnego strukturalnego
molocha PKP. Aktywizacja i marketing zlokalizowane są głównie w siedzibie spółki
w Warszawie, natomiast w ramach grupy, działalność prowadzi aktualnie
16 zakładów przewozów towarowych oraz 12 zakładów taboru. W chwili obecnej
firma dąży do konsolidacji poprzez likwidację i łączenie zakładów przewozu
i taborów w większe. Docelowo planuje się, że firma będzie mieć nie więcej niż
7-8 zakładów przewozowych oraz taką samą liczbę zakładów taboru.
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa jest pewnego rodzaju monopolistą,
a zarazem podmiotem zarządzającym przeszło 400 kilometrowej długości
odcinkiem, szerokotorowej linii (1520 mm). Jest to fragment dłuższej linii
szerokotorowej, jedną z trzech strategicznych linii szerokotorowych, które miały
biec przez polskie terytorium z ZSRR do ówczesnego NRD.
LHS kończy swój bieg na stacji w oddalonym o 25 kilometrów od Katowic
Sławkowie, gdzie zbudowano stację przeładunkową. Wąskim gardłem
rozwijających się dość prężnie przewozów na LHS jest sytuacja, że stacja
w Sławkowie ma bardzo słabe technicznie połączenia z liniami normalnotorowymi
2
(1435 mm) przez Sosnowiec Południowy oraz Maczki – Jaworzno.
Rosnąca w siłę grupa CTL Logistic to przewoźnik kolejowy, który w ciągu
kilkunastu lat zdążył dojść do wielkości prawie 30% przewozów wykonywanych
przez prywatnych przewoźników. W chwili obecnej posiada 15 spółek
przewozowych. Ma także 8 dużych terminali przeładunkowych na stacjach
granicznych Polski ze Wschodem. Przewozy w tych przedsiębiorstwach odbywają
się w składach całopociągowych w relacji bocznica – bocznica.
DB Schenker jest polskim odgałęzieniem niemieckich towarowych linii
kolejowych. Ten podmiot wszedł na polski rynek przewozowy dopiero w 2001
roku, ale jest już dzisiaj bardzo znaczącym przewoźnikiem. Świadczy usługi
kompleksowe, bo obok taboru kolejowego posiada również znaczący park
samochodowy, w tym oczywiście samochody do przewozu kontenerów,
chłodnie itp.
W tym aspekcie Polskie Linie Kolejowe, które są formalnym właścicielem
infrastruktury transportowej, stoją przed bardzo trudnym zadaniem. To właśnie ten
podmiot zapewnia rozkład jazdy ułożony pod zamówienie przewoźnika kolejowego
i sprzedaje trasę pociągu na podstawie umowy o udostępnianie linii kolejowej
w konkretnej relacji.
Prawo do korzystania z infrastruktury kolejowej ma tylko przewoźnik, który
dysponuje odpowiednią licencją. Żeby ją uzyskać, przewoźnik musi wykazać, że
dysponuje odpowiednim taborem, wykwalifikowanym personelem itd. Dopiero
wtedy może zawrzeć umowę z PLK.
2

E. Januła, T. Truś, Linia transsyberyjska-mity i fakty, (w:) Transport i komunikacja, nr 1/2009
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Przepisy prawa w przewozach kolejowych
Musimy rozróżnić możliwość działalności przewozowej podmiotu wykonywaną
w wyniku zawarcia umowy przewozowej z usługobiorcą. Wtedy regulacje
zawarte są w przepisach kodeksu cywilnego oraz w odrębnej ustawie – Prawo
przewozowe.
Kodeks cywilny jest najważniejszym aktem normatywnym, natomiast jego
zapisy nie doprecyzowują szczegółów przewozów. Stąd Prawo przewozowe, które
jest ustawą precyzującą w szczegółach zagadnienia działalności przewozowej
zarówno w aspekcie pasażerskim jak innym. Ustawa, o której mowa, w zasadzie
dotyczy przewozów krajowych, ale jeżeli prawo międzynarodowe, w szczególności
unijne, nie stanowi inaczej, reguluje również pewne aspekty w zakresie przewozów
międzynarodowych.
W zakresie międzynarodowym, kolejowe przewozy towarowe są regulowane
dwoma aktami prawnymi:
 Konwencją COTIF z dnia 9 maja 1980 roku o międzynarodowym
przewozie kolejami. Konwencja została znowelizowana 3 czerwca 1999
roku, natomiast załącznik B, który zawiera ujednolicone w zakresie
międzynarodowego przewozu kolejami, obowiązuje od 1 lipca 2006 roku;
 Międzynarodową umową z dnia 1 listopada 1951 roku o międzynarodowej
kolejowej komunikacji towarowej (SMGS). Umowie tej nadano tekst
jednolity, obowiązujący od 1 lipca 2005 roku.
Na dzień dzisiejszy konwencja COTIF obejmuje 42 państwa: Europejskie,
Północnoamerykańskie i niektóre Bliskowschodnie, natomiast umowa SMGS
jest ratyfikowana przez 22 państwa. Obejmuje Polskę, Bułgarię, Węgry oraz
państwa WNP, państwa bałtyckie i niektóre państwa Dalekiego Wschodu, w tym
również Chiny.
Treści obu dokumentów są w zasadzie równoległe, tylko umowie SMGS
brakuje uregulowań dotyczących państw Unii Europejskiej.
Komitet Międzynarodowych Przewozów Kolejami (CIT) wydał dokumenty
instrukcyjne, regulujące zapisy w listach przewozowych CIM i CIM/SMGS
w zakresie normatywów wypełniania konkretnych listów przewozowych
w szczególności w zakresie przesyłek przeznaczonych dla dalszego przewozu,
według odmiennego systemu międzynarodowego prawa przewozowego na kolei.
Zasady przeładunku i przewozów
Najbardziej newralgicznym problemem w naszym kraju jest granica
wschodnia. Tu kończy się zasada obowiązywania Konwencji COTIF, jak również
zasad CIM. Następują problemy techniczne ze względu na koniec linii
normalnotorowych (1520 mm). Tu musi nastąpić albo przeładunek na inne wagony
lub też przestawienie skrzyń, czy platform wagonowych na wózki wagonowe
o innej szerokości. To jest problem techniczny oczywiście kosztowny, ale
3
opanowany technologicznie od szeregu lat.
Istnieje również bardzo istotna komplikacja prawna. Ze względu na
konieczność zawarcia nowej umowy przewozu wraz z nowym dowodem nadania
przesyłki.

3

E. Januła, T. Truś, Wojna i komunikacja, (w:) Transport i komunikacja, nr 3/2009
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Istnieje także bardziej dogodna alternatywa, mianowicie zgoda na dalsze
funkcjonowanie listu przewozowego CIM/SMGS, który dokumentuje obie umowy
przewozowe zawarte na podstawie regulacji prawnych w zakresie CIM i SMGS.
Wracając do kwestii technicznych, urządzenia do przeładunku z torów
szerokich na tor normalny i odwrotnie posiada tylko kilka stacji: wspomniany już
uprzednio Sędziszów, oraz największa stacja przeładunkowa w naszym kraju, czyli
Medyka – Żurawica. Natomiast stacja Sławków, na której kończy się przebieg
szerokich torów, jest inwestycją niedokończoną i mimo, że jest to wielka stacja,
technologicznie w pełni sprawny jest tylko pirs rudy żelaza, który w następstwie
jest transportowany przenośnikami taśmowymi do Huty Katowice – dziś Mittal.
Inne towary są przeładowywane przy pomocy nielicznych suwnic, dźwigów
samochodowych, wózków widłowych lub ręcznie. Daleko od pełnego
automatyzmu. Stąd wielkość stacji – choć jest imponująca, absolutnie nie
przekłada się na wykorzystanie jej możliwości przeładunkowych.
Pozostałe stacje przeładunkowe z toru szerokiego na normalny znajdują się
już po wschodniej stronie, są to: Mostiska, białoruskie, Swisłoć i Briest oraz
rosyjskie; Geniusze (częściowo po stronie polskiej) i Nowaja pod Kaliningradem.
W zakresie przeładunku stosuje się różne urządzenia technologiczne, ale
praktyka wykazuje, że najbardziej skuteczną technologią jest przenoszenie skrzyń
ładunkowych lub platform kontenerowych na wózki o innym rozstawie osi. Trzeba
dodać, że prawie wyłącznie tę technologię stosuje się na chińskim odcinku Linii
Transsyberyjskiej, ponieważ Chiny też stosują inną niż Rosja i kraje WNP –
szerokości torów.
W kategoriach prawa, również technologia zmiany wózków klejowych
ułatwiona jest poprzez stosowanie listów przewozowych uwzględniających
zarówno przepisy CIM i umowę SMGS.
Właśnie na tym etapie konieczne jest włącznie podmiotu spedycyjnego.
Spedytor, który posiada cesję uprawnień nadawcy lub odbiorcy, która upoważnia
go do działań w charakterze gestora przesyłki, posiada możliwość weryfikacji stanu
przesyłki, czyli sprawdzenia, w jakim stanie dotarła do stacji granicznej. Spedytor
może nadzorować przeładunek, przeprowadzić wszelkie niezbędne kontrole,
może także wnieść reklamację. Nie tylko na punkcie granicznym, ale
w całokształcie transportu, spedytor sprawuje ogólną kontrolę nad przesyłką. Jeżeli
chodzi o przesyłki o dużej wartości lub ekspresowe, to stosuje się też śledzenie
przebiegu transportu przesyłek przy pomocy GPSu.
Artykuł 774 Kodeksu Cywilnego w kategorii umowy określa przedmiot
przewozu jako rzecz. Natomiast w kolejnych artykułach rzecz przewożona nosi już
nazwę przesyłki. Oba te pojęcia stosowane są w krajowym prawie przewozowym.
Niekiedy też, mówiąc o przesyłce, używa się nazwy towar. Jest to również
poprawna merytorycznie nazwa.
Ważnym jest art. 35 ust. 1. Prawa przewozowego, który dość dokładnie
definiuje przesyłkę towarową, traktując ją jako ogół rzeczy przyjętych do transportu
na podstawie listu przewozowego.
Przesyłka może składać się z kilku rzeczy lub nawet kilku asortymentów. Spis
towarów w konkretnej przesyłce określa i definiuje list przewozowy.
Kolej, dla celów praktycznych, wyróżnia kilka rodzajów przesyłek:
W zależności od liczby użytych wagonów oraz od masy:
o wagonowe;
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o wielowagonowe lub całopociągowe;
W zależności od szybkości przewozów:
o zwyczajne;
o z ustalonym terminem przewozu;
Ze względu na terytorium:
o krajowe;
o międzynarodowe.
Nadawca jest zobowiązany zamówić konkretny przewóz składając
odpowiednie dokumenty w celu zamówienia wagonów. Zwykle termin jest
określony w regulaminie przewozów. Zamówienie, co jest ważne, sporządza się na
odpowiednim druku, który ustala przewoźnik.
Kolejną fazą są czynności ekspedycyjne. Są one zależne od asortymentu,
ale również od możliwości stacji załadunkowej oraz obudowy, np., czy towar jest
w kontenerach, znormalizowanych skrzyniach czy na paletach. Może być też
luzem: węgiel, proszek itp. Przygotowanie techniczne przesyłki należy do
nadawcy, bo on także odpowiada za wszelkie skutki i braki wynikające
z nieodpowiedniego opakowania. Na nadawcy ciąży też obowiązek naprawienia
ewentualnej szkody, gdy towar uszkodzi się podczas transportu, a przewoźnik
udowodni, że było np. złe opakowanie.
Czynności za i wyładunkowe określa art. 43. Prawa Przewozowego. Tutaj też
szczegółowe przepisy określają zarówno normy załadunku jak też zakres
bezpieczeństwa, obciążenia, mocowania ładunku oraz skrajni ładunkowej.
Ważną czynnością jest również ustalenie masy ładunkowej lub ilości (np.
sztuk) ładunku. Te dane muszą być wpisana do listu przewozowego.
Trzeba dodać, że procedury regulowane dokumentami CIM i SMGS
obowiązują w stosunku do konkretnej przesyłki według procedur w kraju nadania.
Jest grupa towarów, która wyklucza się z przewozu koleją. Są to zwykle
ładunki niebezpieczne lub gabarytowo znacznie przekraczające skrajnię. Stąd
też parametry przesyłek określone są szczegółowo w regulaminach przewozu
poszczególnych przewoźników.
Są natomiast w przepisach międzynarodowych określone towary, które
wyłączone są z przewozu w komunikacji międzynarodowej.
Zalicza się do nich:
A. Przedmioty, które są zabronione w przewozie jednego z państw, którego
koleje uczestniczą w przewozie;
B. Przedmioty, których gabaryty lub części eliminują je z przewozu;
C. Materiały wysoce niebezpieczne, których przewóz jest niemożliwy na
podstawie określonych przepisów.
Jeżeli mamy odnieść się do dokumentów CIM i SMGS, trzeba zauważyć, że
ten ostatni formułuje znacznie bardziej rygorystyczne warunki przewozu niż ten
pierwszy, w aspekcie towarów transportu np. na Magistrali Transsyberyjskiej (C).
Warunki te zawarte są najczęściej w regulaminach RID.
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Kolejowy list przewozowy
Umowa zawarta między przewoźnikiem a nadawcą zobowiązuje przewoźnika
do wykonania usługi transportu ze stacji nadania do stacji przeznaczenia.
Następnie przewoźnik winien wydać przesyłkę wskazanemu przez nadawcę
odbiorcy.
W praktyce działania przyjmuje się, że wszystkie te dane zamieszcza się
w kolejowym liście przewozowym. W świetle prawa każdy dokument, który służy
celom transportowym jest listem przewozowym. Może nim i często jest także
dokument elektroniczny. Przewoźnicy stosują w praktyce jednolity list przewozowy
niezależnie, czy zapisany jest w formie tradycyjnej czy też elektronicznej, Ale są
pewne niuanse wynikające ze specyfiki przewoźników, w związku z tym listy
przewozowe stosowane przez poszczególne podmioty nie są zupełnie takie same.
Prawo przewozowe w art. 38 wymaga, żeby w każdym dokumencie
przewozowym bezwzględnie znalazły się podstawowe dane. Do nich należą:
1. Adres i nazwa nadawcy, jego podpis oraz wskazanie placówki, podmiotu
przewożącego;
2. Miejsce przeznaczenia przesyłki oraz adres i nazwa odbiorcy;
3. Określenie: rzeczy, masy, sztuk, oraz sposobu opakowania i oznaczenia;
4. Inne wskazania i oświadczenia, które są wymagane przez konkretną
umowę. Tu muszą być też podane zasady rozliczeń księgowych.
Tak samo obowiązkowo w liście przewozowym należy umieścić dane, które
wynikają z konkretnej umowy. Są to np. świadectwa sanitarne, zaświadczenia
ostatecznego użytkownika, jeżeli przewożona jest np. broń czy amunicja itd.
Najważniejszą funkcją listu przewozowego jest funkcja dowodowa. List
dokumentuje zawarcie umowy przewozowej, przy czym zauważyć należy, że tylko
oryginalny list może być uznany za pełnoprawny dowód.
Problemem związanym z listem przewozowym są taryfy kolejowe. Nie jest to
tylko czysty cennik, ale wszystkie stawki i opłaty przewozowe. Trzeba dodać, że
zarówno przepisy CIM jak i umowa SMGS nie precyzują taryf międzynarodowych.
Są one ustalone na zasadzie umów dwustronnych między właścicielem ładunku
a przewoźnikiem. Tu ma znaczenie długość trasy, rodzaj i ilość ładunku itd. Należy
dodać, że poszczególne podmioty stosują różne, konkurencyjne wobec siebie
taryfy.
Znaczna część przesyłek kolejowych zawarta jest w opakowaniach
kontenerowych. Wszystko, co się da zapakować w kontenery, dzisiaj podróżuje
właśnie w tej formie, bo jest to opakowanie normatywne i bardzo dogodne. Coraz
więcej, także w Polsce, funkcjonuje terminali kontenerowych, zarówno kolejowych
jak i samochodowych. Są wielofunkcyjne typu statek – kolej – samochód.
Przewóz towarów w kontenerach zawiera w sobie też koszty. Ale właśnie
koszty przewozu w kontenerach bardzo łatwo się wylicza. Stąd opłaty za przewóz
w kontenerach zawarte są w tablicach i tabelach a opłaty zależą głównie od
odległości.
Odpowiedzialność przewoźnika za towar
Przewóz towarów powinien odbywać się zupełnie bezkonfliktowo. Czasem
jednak pojawiają się określone trudności w odbiorze przesyłki. Mogą być to
przeszkody obiektywnie, ale również np. spóźnienie pociągu czy np. kradzież
części ładunku.
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Art. 55.1 Prawa przewozowego precyzuje i umożliwia nadawcy umieszczenie
w liście przewozowym dodatkowych wskazówek, co należy robić w chwili
powstania przeszkody w odbiorze. Istnieją ustalone procedury w związku z taką
sytuacją.
Odpowiedzialność przewoźnika jest ogólnie formułowana przez prawo nie
na zasadzie winy, ale raczej ryzyka związanego z wykonywaniem usług
przewozowych. Oczywiście, powstanie szkody musi rodzić kwestie wyrównania
szkody na korzyść pokrzywdzonego.
Z kolei ogólną przesłanką prawa cywilnego jest pokrycie pełnej szkody
materialnej.
Tego typu odpowiedzialność funkcjonuje zarówno w systemie CIM jak
i w warunkach umowy SMGS. Często występuje współodpowiedzialność, bo koleje
w układzie międzynarodowym wykonują usługę przewozu często wspólną.
Występują też okoliczności szczegółowe, które pozwalają przewoźnikowi
na uchylenie się od odpowiedzialności w szczególności materialnej. Tu występuje
pojęcie „siły wyższej”. Są to najczęściej okoliczności wynikające z przyczyn
klimatyczno-meteorologicznych. Kolejne przyczyny to z kolei aspekty właściwości
niektórych towarów.
Dyskusyjną sprawą jest problem okradania przesyłek. Często kontenery
docierają bez plomb i z uszkodzonymi zamkami. Tu można zabezpieczyć się
częściowo poprzez konwój, ale pociąga to za sobą dodatkowe koszty.
Procedury odszkodowania reguluje art. 75 prawa przewozowego oraz kodeks
cywilny. Część odszkodowań wynika z mocy prawa, natomiast często w ramach
umów pisze się również aneksy dotyczące odszkodowań.
Szczególny charakter działalności spedytora kolejowego
Przesyłki kolejowe w całokształcie objęte są definicją przewożenia towarów.
Podmioty przewożące świadczą w związku z tym całokształt usług przewozowospedycyjnych. Przewoźnicy kolejowi muszą być siłą rzeczy powiązani umowami
z firmami akwizycyjnymi oraz podmiotami typowo spedycyjnymi, które zabiegają
o utrzymanie i rozszerzenie wachlarza przewozów. Prowadzą tym samym również
działalność marketingową. Partnerzy takich umów muszą prowadzić działania
4
w kierunku podniesienia konkurencyjności usługowej konkretnego przewoźnika.
Tu też, jak w innych zakresach działalności ekonomicznej, podmioty muszą
być konkurencyjne, czyli przewozić szybciej i taniej od konkurenta. Stąd też coraz
częściej podmioty posługują się infrastrukturą elektroniczną, która upraszcza
i przyśpiesza działalność.
Streszczenie
Transport kolejowy jest w dalszym ciągu podstawowa gałęzią transportu
lądowego. Zupełnie niesłusznie na przełomie XX I XXI wieku dominowały poglądy
o rzekomym zaniku tego środka transportu, zarówno w aspekcie przewozu ludzi,
jak też co szczególnie ważne, towarów w skali masowej. Tak się składa ze Polska
infrastruktura kolejowa, mimo technicznego zapóźnienia należała do najlepiej
rozwiniętych w Europie. Jednak transformacja ustrojowa obeszła się z nią
4

P .Zalewski i Zespół, Technologia Transportu Kolejowego, Wyd. Komunikacji i Łączności. Warszawa
2004 s. 217-226
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wyjątkowo niekorzystnie. Wiele torowisk i urządzeń zostało zdewastowanych
bezpowrotnie. Odbudowa, częściowa zresztą, rozpoczęła się dopiero po roku
2010.
W transporcie kolejowym cargo dominują na rynku polskim, czterej wielcy
przewoźnicy, ale polskie PKP Cargo odgrywa coraz większa rolę w przewozach
europejskich. Generalnie transport kolejowy odbudowuje swoją dominująca
pozycje w transporcie towarów masowych. Również UE zaczyna w ostatnich latach
doceniać rolę transportu kolejowego.
Summary
Rail transport is still the primary sector of land transport. Completely wrong at
the turn of the twentieth and twenty-first century was dominated by the views of the
alleged failure of the means of transport. Both in terms of transporting people, as
well as most importantly, goods on a mass scale. As it happens with Polish railway
infrastructure, despite the technical backwardness was one of the most developed
in Europe. Yet political transformation walked with her very unfavorably. Many
tracks and facilities were devastated forever. Reconstruction, partial moreover, did
not start until after 2010. In rail transport, cargo dominate the Polish market, the
four big carriers but Polish PKP Cargo is playing an increasingly larger role in the
transport of general European rail rebuilds its dominant position in the transport of
bulk goods. EU also starts in recent years to appreciate the role of rail transport.
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PROGNOZY ZAGROŻEŃ SYSTEMÓW IT
Każdego dnia i prawie na każdym kroku mamy do czynienia z komputerem.
Te pracujące w systemach komputerowych wielkich sieci firmowych, jak również
posiadane na użytek własny w domu są narażone na różnego rodzaju zagrożenia.
Obecnie, w czasach, gdy te systemy mają tak wielkie znaczenie w zapewnieniu
ciągłości pracy przemysłu, usług, a nawet dla istnienia całych skupisk ludzkich,
słowo zagrożenie ma kluczowe znaczenie, a bezpieczeństwo tychże systemów
powinno być traktowane priorytetowo. Codziennie spotykamy wiele przypadków
nieodpowiedzialnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa systemów czy też
zaniedbywania zabezpieczania poufnych informacji. Od czasu do czasu można
przeczytać lub zobaczyć, zazwyczaj w portalach internetowych zajmujących się
bezpieczeństwem, rzadziej w prasie fachowej czy telewizji, zgubne rezultaty takich
zaniedbań.
Firmy coraz poważniej traktują zadanie zabezpieczenia systemów
informatycznych przed groźbami włamań, wykradzenia danych, infekcji ze strony
złośliwego oprogramowania i związanych z tym strat finansowych. Rozmiary
zagrożeń internetowych wzrosły w ciągu minionego roku aż o 240%, wynika
z raportu firmy Panda Software. W poprzednich latach zagrożenia nigdy nie miały
tak wielkiej skali. Wzrosła nie tylko ilość złośliwego oprogramowania, ale również
jego jakość odmiany wirusów i zakres ich niszczycielskiego oddziaływania.
Zarówno korporacyjni, jak i indywidualni użytkownicy powinni zwracać szczególną
uwagę na wykonywanie kopii zapasowych swoich danych, zwłaszcza tych
1
o kluczowym znaczeniu zaleca Aleksander Gostew, analityk Kaspersky Lab.
Nieustanny rozwój i zmiany zachodzące w systemach IT, ujawniane błędy
bezpieczeństwa w stosowanych urządzeniach, oprogramowaniu lub ich
konfiguracji oraz niedoskonałości technologii powodują, że wraz z upływem czasu
niemal wszystkie systemy IT mogą stać się podatne na zagrożenia
bezpieczeństwa.
Dokładna identyfikacja zasobów informacyjnych pozwoli na skuteczną ich
ochronę Można je podzielić na kilka ogólnych grup: informacje właściwe,
algorytmy, oprogramowanie i sprzęt. Informacje właściwe to przetworzone
dane w ramach działalności organizacji, posiadające pewną wartość poznawczą.
Zazwyczaj mają postać zagregowanych i strukturalizowanych zbiorów, którymi
łatwo można zarządzać. Gromadzi się je na bieżąco. Odtworzenie utraconych
informacji przy braku środków zabezpieczających jest bardzo kosztowne,
a czasem wręcz niemożliwe. Algorytmy to metody i procedury postępowania
z określonymi informacjami. Te metody mogą być unikalne w obrębie organizacji,

1

Raport zabezpieczenia antywirusowe są niezbędne, www.gazetaprawna.pl
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ale równie dobrze mogą stanowić tzw. dobro powszechne. Korzystając
z algorytmów można tworzyć nowe informacje lub odtworzyć utracone.
Stąd wartość algorytmów jest zwykle większa niż wartość informacji właściwych.
Oprogramowanie pozwala na realizację oraz automatyzację wykonywania
algorytmów. Oprogramowanie może mieć charakter uniwersalny, seryjny, masowy,
„z pudełka”, ale może również być dedykowane do konkretnych zadań lub
nawet firm, indywidualizowane, „szyte na miarę”. Utrata oprogramowania łączy
się z kosztem zakupu nowego, ewentualnymi sankcjami finansowymi za
złamanie umowy licencyjnej. Wszelkiego rodzaju błędy w oprogramowaniu
mogą powodować różnorodne straty dla organizacji związane z m.in.
morale pracowników, zasobami firmy (czas, pieniądze), realizacją działań
wewnętrznych i zewnętrznych firmy, reputacją, wiarygodnością jako partnera.
Sprzęt, stanowiący platformę działania oprogramowania, dostarcza odpowiednie
zasoby wykorzystywane przez oprogramowanie, którego celem jest realizacja
algorytmów przetwarzających informacje. Awarie sprzętu również powodują koszty,
spadek morale i opóźnienia w wykonywaniu zadań, ale ich skala jest stosunkowo
niewielka i tylko w wyjątkowych wypadkach ma wpływ na długoterminowy sukces
2
firmy.
Niniejsze opracowanie podejmuje próbę prognozy zagrożeń systemów IT
pod względem liczby, procentowego rozkładu zagrożeń wirusami, piractwa
komputerowego oraz nadużyć internetowych, w tym: kradzieży informacji oraz
niszczenia i zniszczenia a także zmiany informacji (szczególnie tych istotnych).
1. Prognoza liczby zagrożeń
3
Dopasowanie liniowej i wielomianowej funkcji regresji dla liczby oszustw
komputerowych (wykres nr 1) kształtuje się na małym poziomie około 46%,
2
wartości współczynnika determinacji liniowej R .
Średnio roczna liczba przestępstw za analizowany okres wynosi 365, czyli
jedno oszustwo na dzień. Biorąc pod uwagę średni roczny przyrost na poziomie
18% można szacować, że liczba oszustw do końca bieżącego roku może
wzrosnąć w przedziale od około 500 do około 570.
Dopasowanie liniowej funkcji regresji dla liczby bezprawnie uzyskanych
informacji (wykres nr 2) kształtuje się na bardzo wysokim poziomie około
90%. Analogiczna sytuacja występuje dla funkcji wielomianowej, która również
jest na wysokim poziomie, około 83% wartości współczynnika determinacji
2
liniowej R .
Dla liczby bezprawnie uzyskanych informacji średnio roczna za analizowany
okres wynosi 274, biorąc pod uwagę średni roczny przyrost na poziomie 23%
można szacować, że liczba oszustw do końca bieżącego roku może wzrosnąć
w przedziale od około 531 do około 650.

2
3

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych – rodzaje zagrożeń, www.egospodarka.pl
Informacje na temat sposobu wyboru funkcji trendu można znaleźć m.in. w pracy M. Osińska,
(red. nauk.), Ekonometria współczesna, Wyd. Dom Organizatora, TNOiK. Toruń 2007, rozdz. 9
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Wykres nr 1: Liczba oszustw komputerowych wraz z prognozą
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Źródło: Z. Pietras oprac. na podst. danych KGP; http://www.policja.pl/portal/pol/4/321/
Przestepczosc_komputerowa.html
Wykres nr 2: Liczba bezprawnie uzyskanych informacji
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321/Przestepczosc_komputerowa.html

Dopasowanie liniowej funkcji regresji dla liczby zniszczeń lub zmiany istotnych
informacji (wykres nr 3) kształtuje się na średnim poziomie około 56%. Analogiczna
4

5

Art. 287. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez
upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przesyłanie informacji lub
zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis na komputerowym nośniku informacji, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.
Art. 267. § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie przeznaczoną, otwierając
zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub
przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada
lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1 lub 2 ujawnia innej
osobie.
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sytuacja występuje dla funkcji wielomianowej, która również jest na średnim
2
poziomie około 58% wartości współczynnika determinacji liniowej R .
Dla liczby zniszczeń lub zmiany istotnych informacji średnio roczna za
analizowany okres wynosi 126, (czyli średnio co drugi dzień roboczy niszczono lub
dokonywano zafałszowania istotnych informacji) biorąc pod uwagę średni roczny
przyrost na poziomie 28% można szacować, że liczba oszustw do końca
bieżącego roku może wzrosnąć w przedziale od około 238 do około 280.
Wykres nr 3: Liczba zniszczeń lub zmiany istotnych informacji
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Źródło: Z. Pietras oprac. na podst. danych KGP; http://www.policja.pl/portal/pol/4/321/
Przestepczosc_komputerowa.html

Dopasowanie liniowej funkcji regresji dla liczby niszczonych danych
informatycznych (wykres nr 4) kształtuje się na bardzo niskim poziomie około 9%.
Dla funkcji wielomianowej, która jest na niskim poziomie około 38% wartości
2
współczynnika determinacji liniowej R .
Dla liczby niszczonych danych informatycznych trudno jednoznacznie
prognozować sytuację przy zachowującym się ogólnie trendzie malejącym należy
sądzić, że coraz lepsze zabezpieczenia oraz zbierane doświadczenia pozwolą na
dalsze zmniejszenie liczby niszczonych danych. Biorąc pod uwagę znaczne
wahnięcia, należy się również poważnie liczyć ze znaczącym wzrostem tego typu
przestępstw.

6

Art. 268. § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis
istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej
zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na komputerowym nośniku informacji, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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Wykres nr 4: Liczba niszczonych danych informatycznych
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Źródło: Z. Pietras oprac. na podst. danych KGP; http://www.policja.pl/portal/pol/4/321/
Przestepczosc_komputerowa.html

Dopasowanie liniowej funkcji regresji dla liczby przypadków naruszenia
bezpieczeństwa teleinformatycznego w polskim Internecie (wykres nr 5) kształtuje
się na średnim poziomie około 66%. Analogiczna sytuacja występuje dla funkcji
wielomianowej, która oscyluje na poziomie około 50% wartości współczynnika
2
determinacji liniowej R .
Dla liczby przypadków naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego
w polskim Internecie, średnio roczna za analizowany okres wynosi ponad 1 000
(czyli średnio ponad 4 przypadki na dzień roboczy). Chcąc prognozować na
najbliższe lata, należałoby uwzględnić zarówno średni roczny przyrost na poziomie
47%, jak również tendencję spadkową od 2005 roku na średnim poziomie
około 21%. Biorąc powyższe pod uwagę, można szacować, że liczba przypadków
naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w polskim Internecie do końca
2013 roku może się wahać w dość znacznym przedziale od około 760 do 2400
przypadków.

7

Art. 269. § 1. Kto, na komputerowym nośniku informacji, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis
o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania
administracji rządowej, innego organu państwowego lub administracji samorządowej albo zakłóca lub
uniemożliwia automatyczne gromadzenie lub przekazywanie takich informacji, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo wymieniając
nośnik informacji lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące automatycznemu przetwarzaniu,
gromadzeniu lub przesyłaniu informacji.
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Wykres nr 5: Liczba przypadków naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego
w polskim Internecie
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Źródło: Z. Pietras oprac. na podst. danych KGP; http://www.policja.pl/portal/pol/4/321/
Przestepczosc_komputerowa.html

2. Prognoza rozkładu zagrożeń
8
W 2010 roku wysłano 107 trylionów maili (90 trylionów roku 2009), dziennie
wysyłano około 294 miliardów maili (247 miliardów w roku 2009) – z tego 262
miliardów maili to spam, czyli 89,1% spośród wszystkich wysłanych maili to spam
(w roku 2009 było to 81%) W czasie 1 roku liczba użytkowników kont pocztowych
na świecie wzrosła do 1,88 miliarda (1,4 w roku 2009), 2,9 miliarda skrzynek
e-mail na koniec roku 2010.
Dopasowanie liniowej funkcji regresji dla rozkładu procentowego SPAM-u
(wykres nr 6) kształtuje się na średnim poziomie około 63%, natomiast dla funkcji
wielomianowej oscyluje na wysokim poziomie około 76% wartości współczynnika
2
determinacji liniowej R .
Dla rozkładu procentowego SPAM-u średnio roczny wzrost za
analizowany okres kształtuje się na poziomie około 23%. Biorąc pod uwagę
średni roczny przyrost na poziomie 22% można szacować, że % SPAM-u do
końca przyszłego roku może się wahać w przedziale od około 23% nawet do
około 45%.

8

http://ittechblog.pl/2011/01/13/rok-2010-w-liczbach (pobrano 29.06.2011 r.)
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Wykres nr 6: Rozkład procentowy SPAM-u wraz z prognozą
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Źródło: Z. Pietras oprac. na podst. Raport CERT Polska 2010, Analiza incydentów
naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne, http://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_
2010.pdf, s. 28

Dosyć pozytywne zjawisko można zaobserwować w przypadku rozkładu
procentowego skanowania, gdzie mamy wybitnie tendencję malejącą.
Dopasowanie liniowej funkcji regresji dla rozkładu procentowego skanowania
(wykres nr 7) kształtuje się na wysokim poziomie około 89%, natomiast dla
funkcji wielomianowej oscyluje na bardzo wysokim poziomie 96% wartości
2
współczynnika determinacji liniowej R .
Dla rozkładu procentowego skanowania średnio roczny spadek za
analizowany okres kształtował się na poziomie około 32% (r/r). Biorąc to pod
uwagę można prognozować, że % skanowania do końca przyszłego roku może się
wahać w przedziale do około 10%, przyjmując w tej kategorii zjawisko marginalne.
Wykres nr 7: Rozkład procentowy skanowania wraz z prognozą
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Źródło: Z. Pietras oprac. na podst. Raport CERT Polska 2010, Analiza incydentów
naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne, http://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_
2010.pdf, s. 28
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Pozytywne zjawisko zachodzi również w przypadku rozkładu procentowego
sklasyfikowanego złośliwego oprogramowania, gdzie mamy również do czynienia
z tendencję malejącą.
Dopasowanie liniowej funkcji regresji dla rozkładu procentowego
sklasyfikowanego złośliwego oprogramowania (wykres nr 8) kształtuje się na
bardzo niskim poziomie około 19%, natomiast dla funkcji wielomianowej oscyluje
2
na średnim poziomie 57% wartości współczynnika determinacji liniowej R .
Dla rozkładu procentowego sklasyfikowanego złośliwego oprogramowania
średnio roczny spadek za analizowany okres kształtował się na poziomie około
8-9% (r/r). Uwzględniając ten fakt można prognozować, że % sklasyfikowanego
złośliwego oprogramowania do końca przyszłego roku może się obniżyć do około
1,5%, przyjmując i w tej kategorii raczej zjawisko marginalne.
Wykres nr 8: Rozkład procentowy sklasyfikowanego złośliwego oprogramowania wraz
z prognozą
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Źródło: Z. Pietras oprac. na podst. Raport CERT Polska 2010, Analiza incydentów
naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne, http://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_
2010.pdf, s. 28

Niepokojącym zjawiskiem może się okazać kradzież tożsamości
i podszywania się, gdzie od 2003 roku mamy do czynienia z tendencję wzrostową.
Dopasowanie liniowej funkcji regresji dla rozkładu procentowego kradzieży
tożsamości i podszywania się (wykres nr 9) kształtuje się na bardzo wysokim
poziomie około 97%, natomiast dla funkcji wielomianowej oscyluje również na
2
bardzo wysokim poziomie 98% wartości współczynnika determinacji liniowej R .
Dla rozkładu procentowego kradzieży tożsamości i podszywania się, średnio
roczny wzrost za analizowany okres kształtował się na poziomie około 16% (r/r),
uwzględniając ten fakt można prognozować, że % kradzieży tożsamości
i podszywania się do końca przyszłego roku może znacząco wzrosnąć do poziomu
około 50%, przyjmując i w tej kategorii raczej zjawisko niebezpieczne.
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Wykres nr 9: Rozkład procentowy dla kradzieży tożsamości i podszywania się wraz
z prognozą
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naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne, http://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_
2010.pdf, s. 28

3. Zakończenie i wnioski
Największe niemieckie banki w tajemnicy wymieniły w zeszłym roku, ze
względów bezpieczeństwa, co trzeci bankomat. To efekt plagi złodziei kradnących
pieniądze z kart kredytowych. W 2010 roku okradli aż 200 tysięcy Niemców.
W świetle przeprowadzonych analiz i ocen można z dużym
prawdopodobieństwem stwierdzić, że należy się liczyć z utrzymującą się
tendencją:
a) wzrostową w liczbie:
oszustw komputerowych;
bezprawnie uzyskanych informacji;
zniszczeń lub zmiany istotnych informacji;
przypadków naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w polskim
Internecie;
b) malejącą w liczbie:
niszczonych danych informatycznych.
Analizując i oceniając rozkład procentowy możemy się liczyć z trendem:
a) wzrostowym w rozkładzie procentowym dla:
SPAM- u;
dla kradzieży tożsamości i podszywania się;
b) malejącą w rozkładzie procentowym dla:
a) skanowania;
b) sklasyfikowanego złośliwego oprogramowania.
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Takiego stanu rzeczy z punktu działalności logistycznej możemy upatrywać
przede wszystkim:
a) w stawianych sobie celach przez przestępców (nowa kategoria –
materializm);
b) w edukacji poznawania nowych technik sposobów;
c) w starzeniu się sprzętu wykorzystywanego w organizacjach (przedsiębiorstwach, bankach, biurach projektowych laboratoriach, itp. ośrodkach);
d) w szkoleniach i ćwiczeniach w celu utrzymania właściwej wysokiej
sprawności;
e) w zwiększającej się liczbie internautów:
koniec 2000 roku liczba korzystających z Internetu to około 361 mln
osób, liczba ludności 6 124 mln osób – średnio co 17 obywatel ziemi
miał dostęp do sieci;
w grudniu 2008 roku około 1,0 miliard użytkowników powyżej 15 roku
życia, liczba ludności 6 707 mln osób – średnio co 6 obywatel ziemi
(6,7) miał dostęp do sieci;
do końca 2010 roku liczba internautów przekroczyła 2,0 miliardy, liczba
ziemian 7 000 mln – średnio co 4 obywatel ziemi (3,5) miał dostęp do
sieci;
f) w ciągłych modernizacjach na sieciach (w organizacja produkcyjnych
i usługowych dostęp do sieci bez ograniczeń),
g) w braku właściwych rozwiązań legislacyjnych.
Digitalizacja gospodarki, wraz ze wszystkimi możliwościami i korzyściami,
niesie jednak za sobą konieczność zmagania się z dotychczas nieznanymi
zagrożeniami. Ich źródło tkwi w specyfice najistotniejszego zasobu, jakim stała się
informacja. Z tego powodu organizacje kładą coraz większy nacisk na szeroko
rozumiane bezpieczeństwo systemów informatycznych. Najsłabszym ogniwem
w łańcuchu zabezpieczeń jest człowiek. Dlatego bardzo ważne dla bezpieczeństwa
organizacji jest ustawiczne uświadamianie pracownikom o możliwych
zagrożeniach. Przy projektowaniu zabezpieczeń specjaliści ds. bezpieczeństwa
stosują trzy zasady zakładające, że o skuteczności zabezpieczeń decyduje
najsłabsze ogniwo łańcucha zabezpieczeń, bezpieczeństwo nigdy nie jest pełne,
komuś trzeba zaufać. Dlatego zamiast mówić o bezpieczeństwie organizacji,
lepiej postawić sobie za cel zmniejszanie ryzyka do minimum. Dbałość
o bezpieczeństwo jest procesem ciągłym, nie mającym końca. Nieustannie należy
uaktualniać systemy za pomocą najnowszych programów korygujących luki
w zabezpieczeniach, szukać słabości środowiska informatycznego oraz wdrażać
najlepsze systemy zabezpieczeń. Potrzeba ochrony danych jest nie tylko potrzebą
globalną ale wchodzi z zakres potrzeb rozumianych jako podstawowe potrzeby,
w tym wypadku bezpieczeństwa, będące w piramidzie potrzeb A. Maslowa
koniecznymi do prawidłowej egzystencji człowieka.
Streszczenie
Każdego dnia i prawie na każdym kroku napotykamy komputery. Te,
wykorzystywane do pracy w dużych sieciach korporacyjnych, jak i te do użytku
domowego. Wszystkie komputery są narażone na wiele różnych zagrożeń.
Każdego dnia dowiadujemy się o nowych przypadkach nieodpowiedzialnego
podejścia do systemów ochrony i zaniedbań w ochronie informacji poufnych.
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Obecnie prawie każdego dnia możemy przeczytać lub obejrzeć wiadomości na
temat katastrofalnych skutków takich zaniedbań. W dzisiejszych czasach, kiedy
te systemy są tak ważne w zapewnianiu ciągłości przemysłu, usług, a nawet
egzystencji całych grup ludzi, słowo "zagrożenie" jest kluczowe, a ochronie tych
systemów powinien być przypisany najwyższy priorytet.
Summary
Every day and almost at every turn we encounter computers. Those, working
in the large corporate networks as well as for personal use at home. All computers
are exposed to many various threats. Every day we learn of new cases of
irresponsible approach to systems security or neglect in protecting confidential
information. Now almost every day we can read or watch news about the
disastrous results of such negligence. Currently, in time when these systems are
so important in ensuring continuity of industry, services, and even the existence of
entire groups of people, the word threat is crucial, and the security of these
systems should be given highest priority.
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Magdalena GIERCARZ-BORKOWSKA
Dolnośląska Szkoła Wyższa
EDUKACJA A BEZPIECZEŃSTWO RODZINY – BIEGUNY WOLNOŚCI

1

Szwecja, siedmioletni Domenic siedzi w fotelu na pokładzie samolotu; jest tuż
przed startem. Wybiera się wraz z rodzicami do Indii, skąd pochodzi Annie, matka
chłopca. Nagle na pokład wchodzą uzbrojeni policjanci i zabierają dziecko
rodzicom. Wyprowadzają Domenica na zewnątrz. Odtąd rodzice mogą widywać
syna raz na dwa tygodnie.
Wbrew pozorom nie jest to początek filmu sensacyjnego – to dramat. Tyle że
nie filmowy, a rzeczywisty. Trwa nie dwie godziny, ale już przeszło trzy lata,
a scenariusz nie kończy się happy endem. To prawdziwa historia Domenica
Johansson’a i jego rodziny – chłopca, który od 26 czerwca 2009 roku do dziś
2
(IV 2013) do niej nie powrócił.
Na widzenia z synem co dwa tygodnie pozwalano rodzicom przez kilka
pierwszych miesięcy, później jednak ograniczono te spotkania do jednej godziny
co pięć tygodni, by w końcu w 2010 roku zupełnie pozbawić dziecko kontaktów
z rodzicami, a rodzicom odebrać możliwości widywania się z synem.
Można by przypuszczać, że szwedzki rząd „w ostatniej chwili” uchronił
Domenica od złych rodziców. Czy chłopiec był bity przez rodziców? Nie – jego
rodzice, Annie i Christer, są kochającymi rodzicami, od których otrzymał wiele
miłości. Pewnie nadużywali oni alkoholu, pomyśli ktoś. Nic takiego jednak nie
zarzucono tym ludziom. Może nie dbali o dziecko, głodzili je? Ale przecież
wówczas stwierdzono by zły stan jego zdrowia, a jest odwrotnie – badania
pokazały, że chłopiec był zupełnie zdrowy. Czy więc był brudny i sprawiał wrażenie
porzuconego? To również mylny trop – Domenic był wówczas dzieckiem
zadbanym, otoczonym opieką i troską rodziców. Cóż więc się stało?
Otóż rodzice Domenica nie posyłali go do szkoły. Ach, więc nie dbali o jego
rozwój! – ktoś wreszcie rozwiąże „filmową” zagadkę. Jednak i ta konstatacja jest
błędna – rodzice Domenica dbali o jego rozwój może nawet bardziej niż robią to
inni rodzice, ośmielili się jednak zrezygnować w tej mierze z pomocy szwedzkiego
państwa i kształcić synka we własnym zakresie. Ze względu na osobiste
zaangażowanie w działania pomocowe dla krajów ubogich, Annie i Christer
zamierzali wyjechać do pracy w Indiach i tam kształcić Domenica. I ta właśnie
„wina” rodziców spowodowała, że rząd szwedzki odebrał dziecko od rodziców
w imię jego „dobra”.
Rodzina Domenica, jak wiele innych rodzin na całym świecie chciała
praktykować edukację domową, czyli taką formę nauczania i wychowania, w której
rodziny nie korzystają z oferowanego przez państwo systemu edukacji.
Wychowanie dziecka w rodzinie jest naturalnym procesem rozwojowym,
1

2

Wszystkie informacje dotyczące poszczególnych osób i ich losów zawarte w tekście pochodzą z ich
bezpośrednich wypowiedzi wygłoszonych podczas Global Home Education Conference w Berlinie
w dniach 31.10 – 04.11.2012 roku oraz z materiałów HLSDA i ROHUS zamieszczonych na stronach
internetowych tych stowarzyszeń
http://www.nkmr.org/english/dominic_johansson_case_home-schooled_boy_snatched_from_plan
e.htm
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uzasadnionym
biologicznie, logicznie i społecznie oraz historycznie
udokumentowanym. Tak właśnie wzrastały wszystkie dzieci do momentu, kiedy
państwa wprowadziły systemy oświatowe i obowiązek szkolny. Tak też uczą się
współcześnie setki tysięcy (lub nawet miliony) dzieci żyjące w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Rosji, Tajwanie czy na Węgrzech oraz
w wielu innych krajach. Szwedzki rząd jednak należy do tych „demokratycznych”
państw, w których poszanowanie praw obywatelskich, praw dziecka i człowieka
uznaje się za słuszne do momentu, gdy rodzice nie chcą zrezygnować z oferty
szwedzkiego szkolnictwa.
Rodziny zainteresowane edukacją domową traktowane są we współczesnej,
3
mieniącej się demokratyczną, Szwecji niezwykle wrogo. Jak pokazuje powyższy
przykład praktyki, jakie są stosowane wobec tych rodzin, są niehumanitarne
i z pewnością nie służą dobru dziecka, ani rodziny jako takiej. Odizolowanie
dziecka od rodziców i utrzymywanie tej separacji przez lata, tylko dlatego, że
rodzice chcieli we własnym zakresie wychowywać i edukować własne dziecko
wydaje się nie do pomyślenia w XXI wieku na terenie Europy. A jednak takie
właśnie historie dzieją się teraz, wcale nie tak daleko od Polski. Sąd Najwyższy
Stanów Zjednoczonych Ameryki porównał odebranie praw rodzicielskich
i pozbawienie dziecka rodziny przez Sąd Rodzinny do sytuacji, w której Sąd Karny
orzeka karę śmierci. Szwedzkie służby socjalne zdają się jednak nie dostrzegać tej
analogii i z sukcesem (skutecznie) nadużywają swoich uprawnień.
Z prawnego punktu widzenia edukacja domowa możliwa jest w Szwecji
„w szczególnych przypadkach”. W praktyce oznacza to zablokowanie korzystania z
tej możliwości, bowiem żadne uzasadnienia rodziców nie są uznawane za
wystarczające, by zaliczyć je do tej „szczególnej” kategorii.
– Chciałbym zobaczyć choć jedną szwedzką rodzinę, która zdołała udowodnić
te „szczególne okoliczności” – mówi Jonas Himmelstrand ze Szwedzkiego
Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Domowej „ROHUS” w marcu 2012 roku
4
podczas konferencji w Irlandii . Kilka miesięcy po tych słowach szwedzka rodzina
Namdar po przeprowadzonej batalii zyskała prawo do edukacji domowej
z powodów religijnych. Rabbi Alexander i jego żona Leah praktykują judaizm
i z tego względu zawnioskowali o zgodę na edukację domową i z sukcesem
doprowadzili w końcu do jej uzyskania. Ich radość trwała jednak krótko, bowiem
tuż po przegraniu z rodziną Namdar szwedzki rząd złożył apelację do Naczelnego
5
Sądu Administracyjnego, dążąc do uchylenia tego pozwolenia. Wcześniej grożono
tej rodzinie wysoką grzywną za każdy dzień prowadzenia edukacji domowej ich
pięciorga dzieci. Zdarzenie wywołało ponownie polityczną dyskusję na ten temat.
Anneli Enochson, przedstawicielka Chrześcijańskiej Demokratycznej Partii Szwecji
uważa, że jeśli rodzinie uda się wygrać z państwem szwedzkim, wówczas Szwecja
zbliży się do przestrzegania wykładni Praw Człowieka ONZ. Z kolei Helene
Odenjung, z Partii Liberalnej twierdzi, że wyrok sądu na korzyść rodziny
podważałby ideę państwowego systemu oświatowego, w którym z łatwością
można byłoby „wykpić się” od przestrzegania prawa powołując się na względy
3

http://www.rohus.org/
http://www.dailymotion.com/video/xpjiqx_jonas-himmelstrand-interview-march-4th-2012-sligo-irelan
d_news#.UZ6A9KLwFuE
5
http://www.onenewsnow.com/education/2012/12/29/sweden-pursues-homeschoolers-again#.UaTT7
6LwFuE
4
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6

religijne. Podobnie do tej mogłyby brzmieć wypowiedzi członków innych partii,
ponieważ w Szwecji jedynie pierwsza z wymienionych tu formacji uznaje
podstawowe prawo rodziców do wyboru edukacji i wychowania ich dzieci.
Pozostałe jednoznacznie popierają państwową oświatę i w zgodnej koalicji
uchwaliły restrykcyjne wobec edukacji domowej prawo oświatowe, dodając
do obowiązujących wcześniej wymogów spełnienia odpowiednich warunków
i poddania się nadzorowi oświatowemu owe „szczególne okoliczności”. Jak
słusznie zauważa Johnas Himmelstrand w Szwecji nie chodzi o to, by koniecznie
się uczyć, ale o to, by obowiązkowo uczęszczać do szkoły. Urzędnicy oświatowi
i z opieki społecznej nie robią bowiem żadnej różnicy między rodzinami
zaniedbującymi swe potomstwo, a tymi, które po prostu wybrały niezależną od
państwowej oświaty drogę edukacji. Państwo szwedzkie utrzymuje zatem monopol
na edukowanie swoich obywateli, stwarzając poprzez system prawny ułudę
otwartości na dostępność edukacji domowej. Pozostaje w ten sposób w pozornej
zgodzie z międzynarodowymi aktami prawnymi. Jednocześnie brutalnie i nieludzko
obchodzi się z tymi rodzinami, które nie chcą podporządkować się szwedzkiej
władzy. Wydaje się, że dążenie państwa do poddania wszystkich bez wyjątku
obywateli „jedynie słusznej” oświacie jest tak silne, że nawet liczne protesty
światowej opinii publicznej w sprawach takich jak Domenica nie są w stanie
spowodować zaprzestania tych praktyk.
26 czerwca 2012 roku Sąd Rejonowy, wydając 23 stronicowe uzasadnienie
orzekł, że rodzice Domenica odzyskają prawa rodzicielskie. Wyrok został jednak
natychmiast oprotestowany przez służby społeczne i 19 grudnia 2012 roku Sąd
Apelacyjny odebrał rodzicom prawa rodzicielskie bezterminowo po raz kolejny. Nie
pomogło wysokie zainteresowanie mediów i opinii społecznej, ani udział
w procesie dwóch oddelegowanych obserwatorów indyjskiego rządu. Rząd
szwedzki zwyciężył. Ruby Harrold – Claesson, prezes Skandynawskiego Komitetu
Praw Człowieka, która pomaga rodzinie Johansonów, podkreśla, że ochrona praw
dziecka w wydaniu skandynawskim obraca się przeciw dzieciom, a sądy z definicji
zawsze popierają stanowisko służb socjalnych przeciwko rodzinie. Wyrok
7
w sprawie Domenica nazwała nikczemnym, zapowiadając jednocześnie apelację.
Tak wielka determinacja, by każde dziecko podlegało zatwierdzonemu przez
państwo programowi edukacyjnemu i wychowawczemu oraz wpływom
oświatowych urzędników niebezpiecznie przypomina wszystkie inne totalitarne
praktyki. Stosowany do dziś w Europie model systemu oświatowego i przymus
szkolny wywodzi się przecież z Prus i wzorowany jest na strukturze i zasadach
działania pruskiej armii. Stało się tak dlatego, że wówczas gdy powstał, stawiano
mu podobne jak armii cele – wychować szeregi karnych, oddanych władzy
jednostek, wyposażając je w te same schematy intelektualne. „Dajcie mi kontrolę
nad elementarzami, a będę miał kontrolę nad państwem” – ta myśl przypisywana
8
jest Adolfowi Hitlerowi i nie wydaje się pozbawiona podstaw.
Tragiczne, acz niezmiernie trafne, wydają mi się czynione dziś porównania
metod działania niektórych współczesnych „demokratycznych” państw do
6

http://www.hslda.org/hs/international/Sweden/201212140.asp
http://www.hslda.org/hs/international/Sweden/201212110.asp
8
http://www.onenewsnow.com/education/2012/12/12/german-officials-threaten-homeschoolers-%E2%
80%98we%E2%80%99ll-be-back%E2%80%99#.UaTV4qLwFuE
7
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gestapowskich metod II wojny światowej. Wydaje się, że mimo oficjalnie
deklarowanych celów edukacji, realne cele edukacyjne państw nie są odległe od
tych, które przyświecały tworzeniu obowiązkowego systemu publicznej oświaty
przeszło dwa wieki temu.
Jak bowiem inaczej nazwać historie podobne do tej, która dotyka Domenica
i jego rodziców? Los tej rodziny nie jest odosobniony. Inne szwedzkie rodziny miały
o tyle więcej „szczęścia”, że zdążyły uciec przez tak drastyczną opresją jaką jest
odebranie dziecka z rodziny. Dylemat czy pozostać wiernym własnym
przekonaniom i uczyć dzieci domowo, czy też wysłać je do szkoły jest udziałem
wielu szwedzkich (i nie tylko) rodzin i był tematem jednego z warsztatów podczas
9
Global Home Education Conference w Berlinie w listopadzie 2012 roku.
Sprowadza się on bowiem w praktyce do tego, czy zdecydować o ucieczce ze
Szwecji. Przed takim wyborem stanęła również rodzina prezesa „ROHUS”, Jonasa
Himmelstrand’a. Rodzina ta przez ponad 3 lata prowadziła spór o możliwość
edukowania domowo własnych dzieci. Wielokrotnie zabiegali oni u szwedzkich
władz o podjęcie merytorycznych rozmów, wspólne spotkania, podczas których
rodzina mogłaby przedstawić swoje argumenty, a służby państwowe swoje racje.
Zamiast tego grożono im restrykcjami i nałożono grzywnę w wysokości 20 tysięcy
euro za 1 rok nie wysyłania dziecka do szkoły. Kara ta była niemożliwa do
udźwignięcia i nie została uzasadniona. W Szwecji bowiem, aby uzyskać zgodę na
edukację domową należy złożyć podanie w wydziale oświaty. Odpowiedź zawsze
jest negatywna. Wówczas rodzina przekonana do swojego pomysłu składa
odwołanie od tej decyzji. Droga odwoławcza jest skomplikowana i trwa dłużej niż
rok szkolny. W tym czasie dziecko nie chodzi do szkoły, więc teoretycznie rodzice
łamią prawo. Jednocześnie jednak nie łamią go, ponieważ starają się właśnie
zgodnie z prawem o uzyskanie tej zgody. W takiej właśnie sytuacji rodzina
Himmelstrand została ukarana karą 20 tysięcy euro grzywny, od której znowu
złożyła odwołanie pytając władze, czy chcą zrujnować rodzinę w imię
kontrowersyjnych politycznych pryncypiów? Rodzina złożyła też wniosek o zgodę
na edukowanie domowe drugiego dziecka, które wchodziło w wiek obowiązku
szkolnego. Zamiast odpowiedzi władze nałożyły dodatkową karę 10 tysięcy euro.
Już wcześniej rodzice otrzymywali sygnały, że nie mogą czuć się w Szwecji
bezpiecznie. W tej sytuacji, widząc nieracjonalność działania szwedzkich władz
motywowanych wściekłością, rodzina niepostrzeżenie opuściła kraj. Decydując się
wtedy na ucieczkę prawdopodobnie w ostatnim momencie uchronili swe dzieci
przed podzieleniem losu Domenica.
Życie na obczyźnie tylko w ostatnim roku wybrały rodziny 25 szwedzkich
dzieci w wieku szkolnym. 12 szwedzkich rodzin aktualnie procesuje się z rządem.
Wiele osób jest zainteresowanych edukacją domową, ale wobec takiej polityki
państwa niewiele ma odwagę ją podjąć. Nie wszystkie rodziny chcą ujawniać
swoje dane, więc nie wszystkie są oficjalnie zrzeszone w stowarzyszeniu. Trudno
jednak praktykować edukację domową „w ukryciu”, ponieważ każdy szwedzki
obywatel przy narodzinach otrzymuje numer PESEL, więc bardzo łatwo
skontrolować, które dziecko nie zostało zgłoszone do szkoły. Ci, którzy chcą
pozostać wierni własnym przekonaniom, muszą niestety rozstać się ze swoją
ojczyzną. Inaczej ta ojczyzna, w imię „dobra” ich dzieci, pewnego dnia zabierze je
9

http://www.ghec2012.org/cms/content/workshops
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z domu, placu zabaw lub z kina i nareszcie „zacznie wychowywać”. Ci, którzy nie
będą mieć „szczęścia” stracą dziecko na lotnisku…
Konieczność ucieczki z domu z powodu chęci uczenia dziecka poza
państwowym systemem szkolnym dotyka nie tylko Szwedów. W obliczu takiej
konieczności stają również Niemcy. Szeroko komentowanym w mediach
niemieckim przykładem takiej rodziny są państwo Neubronner, którzy wystąpili
o zgodę na edukację domową w roku 2005 i oczywiście jej nie otrzymali. Przegrali
też sprawę w sądzie i wniesione odwołanie. Po tej długiej batalii zdołali uzgodnić
jednak warunki, na jakich dzieci mogły uczyć się w domu. Podstawowym z nich
było poddawanie dzieci testom przeprowadzanym regularnie przez nauczycieli.
Rodzina przyjęła i wypełniała te warunki, jednak kiedy okazało się, że dzieci
osiągają bardzo wysokie wyniki w testach, władze zmieniły zdanie i zagrożono
rodzinie karą 6 tysięcy euro lub więzieniem. Ponieważ rodzina nie zapłaciła
grzywny, próbowano ściągnąć tę rzekomą należność przez komornika, który
jednak nie znalazł nic godnego uwagi. Wówczas władze zablokowały konta
bankowe Dagmar i jej męża. Małżonkom grożono również np. zlicytowaniem domu.
Dagmar Neubronner sądzi, że nie odebrano im dzieci, ponieważ sprawa ich
rodziny była bardzo nagłośniona w mediach oraz są wykształceni i postrzegani
społecznie jako tzw. „porządna rodzina”. Jednak w dwa lata od rozpoczęcia sprawy
pojawiło się zagrożenie, że rodzice stracą prawa rodzicielskie, ponieważ sąd
orzekł, że nie posyłanie dzieci do szkoły jest przekroczeniem rodzicielskich
uprawnień. W obliczu tego zagrożenia państwo Neubronner zdecydowali się na
ucieczkę do Francji, gdzie edukacja domowa jest legalna. Nadal tam mieszkają,
utrzymując jednak również dawny dom w Niemczech, do którego zamierzają
wrócić, gdy młodszy z ich synów ukończy 18 lat. Ufają, że wówczas będą już mogli
czuć się bezpiecznie w swojej ojczyźnie. Na razie bowiem ciągle ich niemiecki dom
co jakiś czas odwiedza policja sprawdzając, czy przypadkiem rodzina nie
powróciła.
W podobnej sytuacji jest wiele rodzin niemieckich, które zostały zmuszone do
opuszczenia kraju i znalazły miejsce do życia w krajach takich jak Francja,
Holandia, Austria, Wielka Brytania czy Dania, gdzie mogą bezpiecznie
praktykować edukację domową. Nie wszystkim jednak udaje się zbudować nowe
życie na obczyźnie, nie wszędzie i zawsze też jest bezpiecznie. Jak pokazuje
przykład rodziny Wunderlich macki niemieckiego rządu sięgają dalej niż można by
10
przypuszczać. Dzieci tej rodziny zostały odebrane rodzicom we Francji przez
lokalny sąd po tym, jak władze francuskie otrzymały raport od władz niemieckich.
W prawdzie po 4 dniach dzieci zwrócono rodzicom, jednak sędzia nałożył na nich
obowiązek określenia w jaki sposób rodzina zdoła utrzymać się we Francji.
Ponieważ ojciec dzieci jest ogrodnikiem i nie zna języka francuskiego wymóg ten
był praktycznie nie do spełnienia w sposób satysfakcjonujący władze. Rodzina
Wunderlich opuściła więc także Francję, by próbować żyć w Norwegii i na
Węgrzech. Wszędzie jednak było im bardzo ciężko pod względem ekonomicznym,
w związku z czym wrócili do Niemiec, gdzie mimo wszystko próbowali
kontynuować edukację domową. W rezultacie 2 miesiące temu odebrano im dzieci
i oskarżono w procesie karnym i cywilnym.
10

http://www.onenewsnow.com/education/2012/12/12/german-officials-threaten-homeschoolers-%E2%
80%98we%E2%80%99ll-be-back%E2%80%99#.UaTV4qLwFuE
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Znany jest także przykład 20-letniej Niemki z Dolnej Saksonii, która uniknęła
kary więzienia tylko dlatego, że rodzice zapłacili grzywnę, jaka została na nią
nałożona przez władze za to, że w czasie, gdy jeszcze była objęta obowiązkiem
szkolnym (tj. do 18 lat) – nie uczęszczała do szkoły. Dziewczyna ta również została
aresztowana na lotnisku podczas gdy próbowała opuścić kraj. Trudno powiedzieć,
by takie praktyki władz wobec swoich obywateli można było zaliczyć do
demokratycznych działań państwa prawa. – Nie głosimy niczego przeciwko
publicznym szkołom. Raczej zdecydowaliśmy się nie korzystać z tego przywileju –
mówi Dagmar Neubronner. Jak się okazuje to wystarczy, by państwo niemieckie
„upomniało się” o „należne mu” obywatelskie umysły dziecięce i za wszelką cenę
próbowało wtłoczyć je w przygotowany model kształcenia. Taka polityka państwa
powoduje permanentny strach wielu obywateli, a jak wiadomo zastraszonym
społeczeństwem rządzi się łatwiej. Wielu zwolenników edukacji domowej z Niemiec
boi się nawet wypowiadać na forach internetowych w obawie, że zostaną
zidentyfikowani i ukarani. Wiele mówi też postawa pewnego młodego rodzica,
uczestnika listopadowej Global Home Education Conference, która została
zorganizowana po raz pierwszy i to właśnie w Berlinie. Ten młody Niemiec już
teraz uczestniczył w konferencji by zdobyć więcej wiedzy na temat sytuacji rodzin
edukujących domowo w różnych krajach, choć jego syn ma dopiero 2 lata… Jak mi
powiedział, na razie jest jeszcze bezpieczny, ale woli już dziś zacząć
przygotowywać się do tego, co nastąpi, gdy jego syn osiągnie wiek obowiązku
szkolnego, ponieważ wie, że jako rodzina będą represjonowani.
Te i wiele innych prawdziwych historii, dramatów rodzinnych toczących się
współcześnie w krajach europejskich dowodzą, że prawo rodziców do
decydowania o rodzaju wychowania i edukacji, jakie otrzymuje ich dziecko,
gwarantowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, często jest legislacyjną
fikcją. Art. 26 tego aktu gwarantuje prawo do edukacji, która powinna być
bezpłatna oraz prawo pierwszeństwa rodziców w wyborze rodzaju edukacji ich
dzieci. Wersja polskojęzyczna oddaje już niestety nieco inny charakter tego zapisu,
na co zwraca uwagę pionier edukacji domowej w Polsce i jednocześnie jej badacz,
Marek Budajczak (2004). W polskim brzmieniu mowa już bowiem o prawie
do nauki, która jest bezpłatna i obowiązkowa (podstawowa) oraz prawie
pierwszeństwa rodziców w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona w grudniu 1948 roku.
10 lat wcześniej, w wiadomym momencie historycznym, państwo niemieckie
wprowadziło zakaz edukacji domowej. Także w odniesieniu do zestawienia tych
dat wydaje się niepojęte, choć znamienne, że Szwecja takie przepisy zakazujące
uchwala współcześnie.
Zupełnie odmienny stosunek do idei edukacji domowej prezentują Stany
Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Węgry, Kanada, Rosja i – co ciekawe –
Tajwan. Nie sposób omówić tu wszystkich tych krajów, w związku z czym skupię
się na trzech z nich. Będą to kraje świadczące o możliwości swobodnego
praktykowania edukacji domowej w Europie, Ameryce Północnej i Azji. We
wszystkich tych krajach edukacja domowa jest oczywiście legalna, a rodziny ją
praktykujące z pewnością nie są narażone na rządowe represje.
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Wielka Brytania określa w swojej ustawie edukacyjnej (Education Act ), że za
zapewnienie dziecku wymaganej prawem edukacji odpowiedzialny jest rodzic.
Prawo wymaga przy tym, aby dzieciom w wieku 5-16 lat zapewnić edukację
efektywną, odpowiednią do wieku, możliwości, zdolności oraz każdej specjalnej
potrzeby, którą dziecko przejawia. Może ona być realizowana w szkole lub „w inny
sposób”. Taki zapis daje całkowite przyzwolenie na edukację domową, szczególnie
zważywszy, że to właśnie na rodzicach spoczywa prawny obowiązek zapewnienia
dziecku edukacji. Nie muszą oni zatem uzyskiwać żadnych zgód ze strony władz
oświatowych – nie muszą nawet zgłaszać stosownym władzom, że wybrali taką
właśnie edukacyjną drogę dla swojego dziecka. Zgłoszeniu podlegają jedynie takie
przypadki, gdy dziecko rozpoczęło naukę w systemie szkolnym, a zamierza
kontynuować ją w edukacji domowej. Rodzice nie mają także obowiązku
opracowywania własnych lub realizowania zatwierdzonych przez władze
oświatowe programów nauczania.
Podobnie liberalnie jest w USA, z tą niewielka różnicą, że przepisy edukacyjne
nie są jednorodne na terenie całego kraju. Są one regulowane na poziomie
stanowym i okręgowym. W związku z tym, w większości przypadków, obywatele
nie mają obowiązku uzyskiwania zgody na podjęcie edukacji domowej. Nie
prowadzi się też rejestru uczniów kształcących się w ten sposób. Ze względu na
brak dokładnych danych szacuje się, że w edukacji domowej pozostaje w Stanach
Zjednoczonych między 700 tysięcy a 2,5 miliona dzieci.
Trudna do oszacowania jest też liczba dzieci edukowanych domowo w Rosji –
przyjmuje się, że jest to około 70 tysięcy. Coraz więcej rosyjskich rodzin decyduje
się bowiem na taką ścieżkę kształcenia ze względu na to, że rosyjska ustawa
edukacyjna z roku 1992 wskazuje wprost edukację domową jako legalną formę
edukacji.
Wszędzie tam, gdzie liberalne przepisy oświatowe pozwalają na w miarę
swobodne praktykowanie edukacji domowej, idea ta znajduje coraz szersze grono
praktyków. Ciekawym przykładem jest bardzo dynamicznie rozwijająca się obecnie
społeczność edukatorów domowych na Tajwanie. Praktykowanie edukacji
domowej jest tam legalne od 24 czerwca 1999 roku, a regulują je współcześnie
12
3 akty prawne z lat 2006, 2007 i 2010, w tym Narodowa Ustawa Edukacyjna.
Ruch edukacji domowej postrzegany jest przyjaźnie przez rząd, między innymi
przez wzgląd na pokojowy proces wprowadzania idei w życie i poszanowanie
prawa. Już zanim zalegalizowano oficjalnie edukację domową tajwańscy urzędnicy
pozwalali niektórym rodzinom uczyć dzieci poza szkołą, choć oficjalnie
13
obowiązkowe było uczęszczanie do szkoły od klasy 1 do 9. Oczekiwania tych
rodzin przerosły nawet ich nadzieje, gdy w 1999 roku udało się zalegalizować
edukację domową. Prekursorami tej idei na Tajwanie byli Shou – kong i Chuo –
chuin Fan, którzy po swoim wieloletnim pobycie w USA i zdobytych tam w stanie
Texas doświadczeniach, zmuszeni sytuacją rodzinną do powrotu na Tajwan,
pragnęli kontynuować ideę w swoim kraju. Szybko założone przez nich
stowarzyszenie stało się partnerem rządu tajwańskiego i uczestniczyło
11

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/21/contents
http://www.hslda.org/docs/nche/000000/00000079.asp
http://www.hslda.org/hs/international/Taiwan/default.asp
13
http://www.hslda.org/docs/nche/000000/00000079.asp
12
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w charakterze eksperta w kreowaniu polityki oświatowej wobec edukacji domowej.
Stowarzyszenie rozwijało się w sposób dynamiczny, by już w roku 2002 liczyć 200
członków. Wtedy to dr Shou – kong Fan redagował już cotygodniową kolumnę
na temat edukacji domowej w drugiej co do wielkości tajwańskiej gazecie.
W kreowaniu pozytywnego wizerunku edukacji domowej pomogły media
propagując wyniki badań amerykańskich w tej dziedzinie, jak również sukcesy
edukacyjne tajwańskich dzieci edukowanych domowo.
Chińskie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukatorów Domowych ma dziś
partnera w postaci Stowarzyszenia Taiwan Homeschool Advocates (THA), które
bardzo aktywnie działa na rzecz poprawy sytuacji uczniów edukowanych domowo.
Sukcesem THA, którego liderem jest niezwykle energiczny Tim Chen, jest
umożliwienie absolwentom edukacji domowej dostępu do studiów. Do roku 2011
edukacja domowa była legalną i uznaną formą edukacji, jednak jedynie w zakresie
edukacji obowiązkowej, tj. między 6 a 15 rokiem życia. Uczniowie, którzy chcieli
kontynuować naukę domową w szkole ponadgimnazjalnej nie mieli po jej
14
ukończeniu prawa wstępu na tajwańskie uczelnie. W związku z tym najczęściej
osoby te studiowały w uczelniach amerykańskich. Obecnie, dzięki staraniom Tima
Chena z THA, wdrożono pilotażowy program dla uczniów w wieku 15 – 17 lat,
którzy mogą kontynuować naukę domową w zakresie szkoły średniej, a następnie
ubiegać się o przyjęcie na studia na takich samych zasadach jak absolwenci
15
tradycyjnego systemu nauki.
Innym sukcesem edukatorów domowych na
Tajwanie z ostatnich lat jest zniesienie konieczności odnawiania zgody na
praktykowanie edukacji domowej na każdy następny rok nauki. Od roku 2010
zgoda raz wydana obowiązuje na cały okres obowiązkowej nauki. Ta zmiana
znacząco ułatwiła działanie edukatorów domowych, minimalizując formalności.
Ciekawostką tajwańską jest całkowity brak wymagań w zakresie edukacji wobec
dzieci, które są obcokrajowcami. Wszelkie osiągnięte w ostatnich latach korzyści
na rzecz edukacji domowej na Tajwanie świadczą o wysokim stopniu wolności
edukacji, jednak nie oznaczają wolności zupełnej. Nadal pozostaje wiele do
zrobienia, jak choćby ujednolicenie przepisów na terenie całego kraju. Wyżej
wskazane regulacje dotyczą bowiem znaczącej większości terytorium
tajwańskiego, jednak niekiedy władze lokalne oczekują od edukatorów domowych
spełnienia specjalnych warunków, zanim udzielą zgody na edukację domową.
Jednym z nich bywa ustanowienie odpowiedniego – zdaniem władz –
zabezpieczenia finansowego. Tak więc, pomimo niezwykle dynamicznego rozwoju
edukacji domowej na Tajwanie i osiągnięcia bezpieczeństwa oraz bardzo
szerokiego zakresu swobód w krótkim czasie, edukatorzy tajwańscy mają jeszcze
przed sobą pewne legislacyjne wyzwania.
Omówienie pojedynczych rodzin, swobodnie i z sukcesem praktykujących
edukację domową w omówionych wyżej krajach nie jest możliwe w tym krótkim
opracowaniu. Z tego powodu ograniczam się tutaj jedynie do nakreślenia sytuacji
prawnej – jakże odmiennej do legislacji krajów omówionych w pierwszej części
artykułu – ilustrującej ramy, w jakich mogą poruszać się edukatorzy domowi
w USA, Wielkiej Brytanii czy Tajwanie.

14
15

http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2010/04/17/2003470809
http://www.hslda.org/hs/international/Taiwan/201103160.asp
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Pozostaje zadać pytanie o Polskę; o warunki do rozwoju idei edukacji
domowej i bezpieczeństwo w jej praktykowania na terenie naszej ojczyzny. To
także temat na oddzielne opracowanie. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Polska nie
pasuje do żadnego z opisanych wyżej biegunów; sytuuje się gdzieś pomiędzy nimi,
ostatnio z tendencją w kierunku wolności. Idea edukacji domowej rozwija się
jednak nie bez ofiar, o czym świadczą doświadczenia jakie stały się udziałem
poszczególnych rodzin. O odmienności doświadczeń polskich rodzin w zakresie
możliwości domowego edukowania swoich dzieci zadecydował w dużej mierze
fakt, iż przez wiele lat decyzja o wyrażeniu zgody na edukację domową
pozostawała w gestii wielu pojedynczych ludzi, a jednocześnie w gestii jednego
człowieka dla każdej rodziny – dyrektora danej szkoły rejonowej, w obwodzie której
zamieszkiwał zainteresowany uczeń. To odmienność podejść tych dyrektorów, ich
zrozumienie i otwartość na ideę edukacji domowej oraz samodzielność decyzyjna
i gotowość do ponoszenia odpowiedzialności czyniły edukację wolną lub
zniewoloną, a rodziny bezpieczne i spokojne lub nie. Szeroka analiza polskich
doświadczeń w tym zakresie zasługuje na odrębne opracowanie. Pozostając
obecnie w Polsce pomiędzy dwoma biegunami wolności dobrze jest pamiętać
o tym, co powiedział mi w Berlinie przewodniczący ROHUS, Jonas Himmelstrand:
Nie bierzcie do Polski nic ze szwedzkiej polityki wobec rodzin…
Streszczenie
Świat polaryzuje się względem wolności w praktykowaniu edukacji domowej.
W czasie, gdy w niektórych krajach rodziny zainteresowane taką właśnie formą
kształcenia swoich dzieci bez przeszkód i z dużym powodzeniem ją realizują,
w innych krajach dzieci i ich rodzice przeżywają prawdziwe dramaty, rodem z innej
– zdawałoby się – epoki.
Summary
The world is getting polarized about practicing home education. In some
countries families are interested in this form of schooling and are making the best
of it with great success. At the same time in other countries similar families
experience extreme difficulties, as seems from another age.
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*Wszystkie informacje dotyczące poszczególnych osób i ich losów zawarte w tekście pochodzą
z ich bezpośrednich wypowiedzi wygłoszonych podczas Global Home Education Conferenc w Berlinie w dniach 31.10
– 04.11.2012 roku oraz z materiałów HLSDA i ROHUS zamieszczonych na stronach internetowych tych stowarzyszeń.
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STEREOTYPY ETNICZNE A POSTAWY UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH.
Z BADAŃ NA TERENIE POLSKI, BIAŁORUSI I KANADY

1. Wprowadzenie
Postawa tolerancji i stosunek do wszelkiej obcości, w tym także inności
etnicznej, kształtują się już w dzieciństwie i wczesnej młodości, głównie za sprawą
domu rodzinnego i szkoły. O ile problematyka stosunku do obcych etnicznie
nie stanowi większego problemu w państwach, w których przedstawiciele jednej
narodowości czy religii stanowią absolutną większość, o tyle w krajach
wielokulturowych stosunek do mniejszości etnicznych jest ważnym elementem
edukacji społecznej. Z problematyką tą wiążą się pojęcia akceptacji, tolerancji
i nietolerancji względem wszelkiej odmienności, wiadomo bowiem, że brak
tzw. „poprawności politycznej” i akceptacji wobec obcych skutkuje konfliktami
o charakterze społecznym, politycznym, a niejednokrotnie także militarnym.
Zagadnienia poruszane w niniejszym wystąpieniu lokują się w obszarze
zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, w tym pedagogiki społecznej,
socjologii, psychologii, politologii, ale przede wszystkim etnologii.
Etymologicznie pojęcie „tolerancja” pochodzi z języka łacińskiego od
czasownika tolerantia i oznacza wyrozumiałość, okazywanie cierpliwości,
1
pobłażliwość (dla cudzych przekonań, poglądów, upodobań, zachowań).
Podobnie rozumie tolerancję etyk i socjolog moralności, Maria Ossowska, która
wskazuje, że tolerancją nazywamy „umiejętność szanowania cudzych potrzeb
2
i cudzych opinii, których nie dzielimy”. Najczęściej przyjmuje się, że z tolerancją
mamy do czynienia, gdy czyjeś opinie bądź zachowania oceniamy negatywnie, ale
nie wpływamy na ich zmianę, tolerujemy ich funkcjonowanie. Wybitny antropolog
kultury, Wojciech Burszta pisał, że „tolerancja zakłada jedną podstawową cnotę –
uwzględnienie odmienności, relatywizowanie własnego absolutyzmu, co wcale
nie oznacza rezygnacji ze sposobu życia, który samemu się preferuje. Tolerancja
to próba pomieszczenia w jednej – intelektualnej i terytorialnej – przestrzeni
konkurencyjnych pomysłów, jak realizować ideę człowieczeństwa. Tolerancja to
3
współegzystowanie wartości”.
Z tolerancją możemy mieć do czynienia w czterech zasadniczych obszarach.
Pierwszy odnosi się do norm i praktyk religijnych, w drugim tolerancja znajduje
zastosowanie wobec zasad i poglądów ideologicznych. Trzecim obszarem
manifestowania postaw tolerancyjnych jest sfera norm i praktyk obyczajowych,

1

S. Pamuła, Tolerancja w polskich realiach. (w:) B. Karolczak-Biernacka (red.): Tolerancja. Warszawa
1992,s.25
M. Ossowska, Wzór obywatela w ustroju demokratycznym. (w:) O człowieku, moralności i nauce.
Warszawa 1983, s. 359
3
W.J. Burszta, Tolerancja w dyskursie antropologicznym. (w:) A. Posern-Zieliński (red.), Tolerancja i jej
granice w ujęciu międzykulturowym. Poznań 2004, s. 17
2
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a zatem upodobań, zachowań i stylów życia. I w końcu o tolerancji możemy mówić
4
w kontekście norm i praktyk prawnych.
Terminem przeciwstawnym tolerancji jest nietolerancja, pojęcie bardziej
jednoznaczne niż tolerancja. Nietolerancją możemy nazwać zachowanie lub opinię
zwróconą przeciwko ludziom, zjawiskom lub wartościom (których nie aprobujemy),
w celu ich zmiany lub eliminacji pomimo, iż ich istnienie jest uprawnione przez
prawa natury, obyczaj czy moralność. Uznany pedagog społeczny, Tadeusz
Pilch, wśród źródeł nietolerancji wymienia ignorancję, poczucie odmienności, lęk
i zagrożenie, dyspozycje psychologiczne warunkowane cechami osobniczymi
(osobowość autorytarna), a także bodźcami zewnętrznymi, takimi jak: propaganda,
5
system nauczania, konformizm, konwenans. W psychologii nietolerancja często
określana jest mianem uprzedzeń. Ernest Hilgard, uprzedzeniami rasowymi
nazywa przejawy niechęci w stosunku do członków określonych grup etnicznych
niezależnie czy tworzą one odrębne grupy rasowe w sensie biologicznym,
6
czy też mają odmienne pochodzenie kulturowe, bądź zawodowe. Obiektem
nietolerancyjnych zachowań i działań są zatem ludzie oraz zjawiska postrzegane
jako „inne”, obce, nieznane. Opozycja „swój-obcy”, jak zaznacza etnolożka, Ewa
Nowicka, jest zasadniczą płaszczyzną relacji pomiędzy jednostkami i grupami
ludzkimi. Badaczka wskazuje, że swojskość i obcość rozgrywa się „gdzieś
na granicy pomiędzy postrzeżeniową, a wartościującą płaszczyzną inności – na
przejściu od tego, co inne w sensie deskryptywnym, do tego co inne w sensie
psychologicznym i społecznym, a więc na przejściu od opisu do oceny, od faktu do
7
wartości”. To właśnie opozycja „swój – obcy”, która zdominowała w ostatnich
8
latach myślenie antropologiczne o relacjach międzyludzkich leży u podstaw
wszelkich rozważań o charakterze etnicznym. Obecnie termin „grupy etniczne”
odnosi się do opisu ludzi lub grup ludzkich w jakiejś mierze odmiennych od ogółu
9
zamieszkującego dane terytorium. Odmienność możemy opisywać odwołując się
do obiektywnych różnic lub subiektywnych odczuć. Identyfikacja z grupą wiąże
się z poczuciem tożsamości społecznej jednostki. Na poczucie to wpływ ma
przynależność grupowa i wyobrażenia o grupie, którą uważa się za własną. Warto
pamiętać, że jednostka odczuwa znaczny dyskomfort, gdy jej przynależność
grupowa posiada negatywny sens emocjonalny. Sytuacja taka może wywołać stan
frustracji, który często prowadzi do tworzenia negatywnych stereotypów grupy
własnej.

4

A. Posern-Zieliński, Negocjowanie tolerancji, czyli miedzy groźbą konfliktu a dążeniem do
współdziałania, (w:) ibid., s. 33-34
5
T. Pilch, Polska nietolerancja, (w:) B. Karolczak-Biernacka (red.): op. cit., s. 43-44
Psychologiczne przyczyny nietolerancji prezentuje M. Mac Greil w pracy pt. Prejudice and Tolerance
In Ireland. Za jedną z najważniejszych przyczyn uprzedzeń wskazuje frustrację. Bezpośrednim
następstwem frustracji jest agresja. Można ją skierować zarówno wobec siebie jak i wobec innych.
Właśnie ten drugi przypadek prowadzi do uprzedzeń i nietolerancji. Ściśle koresponduje z tym
zjawisko opisywane w psychologii społecznej jako scapegoating
, Prejudice and tolerance in Ireland.
Based on a survey of intergroup attitudes of Dublin adults and other sources. Dublin 1977
6
E.R. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 1967, s. 831
7
Swoi i obcy, E. Nowicka (red.), Warszawa 1990, s. 23-24
8
Konfrontacja i dialog w tekstach kultury polskiej, S. Szynkiewicz, B. Walęciuk-Dejneka, T. Rokosz
(red.). Siedlce 2011, s. 9
9
Słownik etnologiczny, terminy ogólne: Z. Staszczak (red.). Warszawa- Poznań 1997, s. 79-80
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W rozważaniach dotyczących grup etnicznych ważnym zagadnieniem jest
dystans terytorialny (bliskość bądź oddalenie) oraz bliskość kulturowa. W ramach
kategorii „obcych” etnicznie możemy obserwować stopniowanie dystansu do
obcości, w zależności od odległości przestrzenno-terytorialnej. Mamy zatem
do czynienia z obcym – bliskim (np. mniejszości narodowe zamieszkałe na
terenie Polski), obcym – sąsiadem (np. Białorusinem) oraz obcym – dalekim (np.
pochodzącym z kraju znacznie oddalonego od naszego). Należy wziąć pod uwagę
fakt, że obecnie dystans ten bywa często równoważony przez kontakty z kulturą
danego kraju, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę znaczną mobilność młodych
ludzi, którzy poprzez podróże mają okazję do nawiązywania kontaktów z „obcymi –
10
dalekimi”.
Przy opisywaniu wyobrażeń o obcych kulturowo czy etnicznie zwykło się
stosować kilka podstawowych terminów, takich jak: stereotyp, uprzedzenie
i przesąd. Istnieje zasadnicza trudność w definiowaniu terminu „stereotyp”.
Definicja ta jest bowiem uzależniona od tego, czy termin ten uznamy za kategorię
wrażeń, wyobrażeń, ideę, postawę, za sąd lub przekonanie. Wydaje się, że
pomimo tych trudności słowa wypowiedziane przez Waltera Lippmana, blisko sto
lat temu, że stereotypy to „obrazy w naszych głowach” wciąż zachowują swoją
11
aktualność.
To, że postrzegamy otaczającą nas rzeczywistość przez
pryzmat wyimaginowanych obrazów zauważył już Platon. Filozof twierdził, że za
12
rzeczywistość bierzemy obrazy przedmiotów, a nie dane przedmioty.
Literatura etnologiczna podaje, że stereotyp etniczny „oznacza schematyczny,
standaryzowany obraz danej grupy etnicznej lub wyobrażenie cech jej członków,
związane z ich przynależnością do danej grupy, zwykle zabarwione emocjonalnie
oraz wartościująco i dlatego oznaczające się małą elastycznością”. Przedmiotem
stereotypów etnicznych może być zarówno obca grupa etniczna jak i własna.
Stereotypy etniczne mogą ujawniać się w kilku wariantach. Po pierwsze, mogą one
przybrać kształt sądów eksponujących pozytywne cechy grupy, tzw. stereotyp
pozytywny. Po drugie, mogą wyrażać zgodne z rzeczywistością sądy i wyobrażenia
o grupie tzw. wereotyp, i w końcu po trzecie, stereotypy etniczne mogą przybierać
13
negatywne zabarwienie emocjonalne. Istotną rolę w narzucaniu i operowaniu
stereotypem przez jednostkę odgrywa grupa. Jak pisze Stanisław Ossowski „[…]
sugestie grupy narzucają nam gotowy stereotyp. Narzucony obraz członka obcej
grupy utrudnia zajęcie osobistego stanowiska względem jednostki, do której się ten
14
obraz odnosi”.
Uprzedzenia etniczne to z kolei aprioryczna awersja do innych tylko dlatego,
że należą do jakiejś określonej grupy etnicznej. Podobnie jak w przypadku
stereotypów, źródeł uprzedzeń upatrywać należy zarówno w doświadczeniach
15
indywidualnych, jak i w oddziaływaniach społecznych. Co ciekawe, cechą
10

B. Wilska-Duszyńska, „My” i „oni”- młodzież wobec etnicznie „obcych”, (w:) J. Kulpiński (red.),
Tolerancja i uprzedzenia etniczne oraz wyznaniowe młodzieży szkolnej i studenckiej. Warszawa
1993, s. 14-15
11
W.T. Bartoszewski, Obcy. (w:) „Teksty”,1981, nr 1, s. 63
12
Platon, Rzeczpospolita, księga VII. Kraków 1928, s. 400-402
13
Słownik etnologiczny, op. cit., s. 79-80
14
S. Ossowski, Pod znakiem Ormuzda i Artyzmana. (w:) Dzieła, t. 3. Warszawa 1967, s. 56-57
15
B. Weigl, Stereotypy i uprzedzenia. (w:) J. Strelau, (red.), Psychologia, Jednostka w społeczeństwie
i elementy psychologii stosowanej, t. 3, s. 213
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uprzedzenia etnicznego jest także to, że grupa której ono dotyczy może w ogóle
nie istnieć. Świadczy to nie tylko o braku wrażliwości na nowe doświadczenia,
ale także o niezależności uprzedzeń od jakichkolwiek ludzkich doświadczeń.
Kierowanie się uprzedzeniami wynika z braku wystarczających informacji o innych
jednostkach bądź grupach. Do tego osoba uprzedzona jest niewrażliwa na
informacje o przedmiocie uprzedzenia, co skutecznie uniemożliwia zmianę
16
przyjętej postawy.
W ocenie Gustawa Jahody, autora „Psychologii przesądu”, przesądem
określamy „bezpodstawny lęk i strach przed czymś nieznanym, tajemniczym albo
urojonym, wypływający ze strachu lub niewiedzy”. Badacz wskazuje, że przesądy
stają się uprzedzeniami wtedy, gdy nie ulegają zmianie w kontakcie z nowym
doświadczeniem (wiedzą). Uprzedzenie musi posiadać w przeciwieństwie do
przesądu negatywne zabarwienie emocjonalne.
Rekonesans badawczy „Stereotypy etniczne a postawy uczniów szkół
średnich” zostanie zrealizowany w trzech krajach: w Polsce, na Białorusi
i w Kanadzie. Pierwsze dwa kraje należą do grupy państw narodowych. Określenie
to nie oznacza, że obywatele tych państw są narodowościowo, etnicznie czy
religijnie homogeniczni. Oznacza ono tylko to, że jedna dominująca grupa
organizuje życie publiczne odwołując się do swojej historii i kultury. Tolerancja
w państwach narodowych najczęściej nie koncentruje się na grupach, ale na ich
jednostkowych członkach, którzy wielokrotnie postrzegani są schematycznie,
w pierwszej kolejności jako obywatele, a następnie jako członkowie ewentualnej
17
mniejszości.
W przypadku Białorusi mamy do czynienia z polityką ścisłej kontroli władz
nad społeczeństwem, w tym także nad mniejszościami, oraz dążeniem do
ugruntowania autorytarnego systemu politycznego. W Rosji i krajach byłego
Związku Radzieckiego, zasadnicze kryterium identyfikacji stanowi narodowość,
18
ponadto w stosunku do innego, obcego dominuje niechęć. Kanada z kolei należy
do społeczeństw pluralistycznych złożonych z kolejnych nawarstwień imigrantów
przybyłych z różnych stron świata i dopiero budujących z tej różnorodnej
tkanki etnicznej swoją wielokulturową tożsamość. Francuskojęzyczna prowincja
Quebec znajduje się w wyjątkowej sytuacji, ponieważ pierwsi osadnicy przybyli do
„nowego świata” jako koloniści, a nie imigranci, i zostali następnie podbici przez
19
Brytyjczyków.
W Polsce, przez ostatnie kilka dziesięcioleci, propagowano tezę o państwie
jednolitym narodowo i światopoglądowo. Do tego społeczeństwo polskie przez
lata żyło w przeświadczeniu o tolerancji ugruntowanej wielowiekową tradycją. Mitu
tego nie zdołały naruszyć ani nasza nie łatwa historia stosunków
narodowościowych, ani tragiczne wydarzenia z najnowszych dziejów naszego
kraju. Społeczeństwo polskie wykazuje znaczną jednolitość pod względem
podstawowych kryteriów wyznaczających granice pomiędzy swojskością
a obcością. Z tej przyczyny społeczeństwo nasze wydaje się przypadkiem
szczególnie interesującym, zwłaszcza w kontekście badań porównawczych.
16

E. Aronson, Człowiek-istota społeczna. Warszawa 1978, s. 235
W. Walzer, O tolerancji, Warszawa 1999, s. 37-38
18
R. Kapuściński, Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku. Kraków 2008, s. 142-143
19
W. Walzer, op. cit., s. 43-44
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Pomimo zmian w postawach, jakie dokonują się w ostatnich latach w naszym kraju
wobec odmienności etnicznej, Polacy nadal stanowią przykład społeczeństwa
zamkniętego, które stwarza okazje do rozwoju postaw ksenofobicznych,
20
posługujących się uprzedzeniami i stereotypami.
2. Sytuacja Polaków i polskich szkół na Białorusi
Ostatni spis ludności przeprowadzony w 1999 roku wykazał, że na terenie
Republiki Białoruś mieszka 396,0 tys. Polaków, co stanowi 3,9% mieszkańców
21
Białorusi. Według szacunków nieoficjalnych, liczba ta jest znacznie większa.
Polacy są trzecią pod względem liczebności grupą narodową po Białorusinach
22
i Rosjanach. Najwięcej Polaków zamieszkuje Grodzieńszczyznę – ok. 294 tys.
23
(z tego w największym mieście okręgu – Grodnie ok. 65 tys.). Należy zaznaczyć,
że na Białorusi ustalenie, kto jest Polakiem jest problemem niezwykle złożonym.
Można tu zaobserwować raczej stopniowalność narodowej tożsamości. Obok
osób o wyrazistej, niekiedy nawet ostentacyjnie wyrażanej polskości, są Polacy
o rozmytej świadomości przynależności narodowej. Problem komplikuje dodatkowo
fakt, że nieznajomość języka przodków i porozumiewanie się w języku rosyjskim
24
czy białoruskim nie jest tu uważane za brak nielojalności wobec polskości.
Ze względu na ilość mieszkających Polaków właśnie w Grodnie, a nie
w stołecznym Mińsku, mieści się Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi
oraz Polska Macierz Szkolna. Wokół tych dwóch organizacji skoncentrowało się
w znacznej mierze życie kulturalne polskiej mniejszości na Białorusi. Aktywną
młodzież pochodzenia polskiego zaczęło grupować powstałe w 1994 roku
Towarzystwo Młodzieży Polskiej. Istotną rolę w upowszechnianiu kultury polskiej
na Białorusi odgrywają Domy Polskie, które funkcjonują w większych skupiskach
Polaków, m.in. w Baranowiczach, Borysowie, Brasławiu, Grodnie, Lidzie i Mińsku.
Ich działalność nie jest jednak łatwa. Władze centralne i samorządowe wywierają
stałą presję (inwigilowanie, zastraszanie, utrudnianie prowadzenia działalności
kulturalnej i wydawniczej) na osoby należące do mniejszości polskiej, które pragną
zrealizować swoje prawa zagwarantowane Traktatem O dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą a Republiką Białoruś. Polityka
władz białoruskich zmierza do uszczuplenia stanu oświaty w języku polskim
i nauczania języka polskiego. Czynione są starania by, pod pretekstem
tymczasowego przeniesienia klas rosyjskojęzycznych do polskich szkół,
25
ograniczać i marginalizować polskie placówki oświatowe. Stosunki pomiędzy

20

Religia a obcość, (w:) E. Nowicka (red.). Kraków 1991, s. 24
Polacy na Białorusi na witrynie internetowej pod adresem http://wspolnotapolska.org.pl/ (pobrano
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Respubliki Bielarus po dannym pieriepisi 1999 g.. Minsk 1999; Wiarygodność oficjalnych danych
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rozwojowe. (w:) „Głos znad Niemna” 2004, nr 13
22
Grodnienskij Rajonnyj Ispolnitielnyj Komitet (w:) http://www.rik.by/area/ (pobrano 31.08.2012 r.)
23
Raport MSZ: O Sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009. Warszawa 2009, s. 57
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Polakami a Białorusinami obecnie są dość poprawne pomimo, iż Polacy niekiedy
26
byli i są nadal przez innych nazywani pogardliwie „przekami”.
Obecnie na Białorusi działają zaledwie dwie szkoły średnie z polskim językiem
nauczania: Szkoła Średnia nr 36 w Grodnie oraz Szkoła nr 8 w Wołkowysku. To
niewiele, biorąc pod uwagę niezwykle liczną mniejszość polską na Białorusi. Warto
jednak zauważyć, że na terenie całej Białorusi nie ma ani jednej szkoły średniej,
27
w której białoruski byłby językiem wykładowym. Szkoła Średnia nr 36 w Grodnie,
która w całości została sfinansowana ze środków polskich, została otwarta
26 września 1996 r. Jej powstanie było możliwe dzięki wysiłkom mieszkających
w Grodnie Polaków oraz szerokiej kampanii prowadzonej przez Związek Polaków
28
na Białorusi.
W ciągu szesnastu lat funkcjonowania placówki szkołę ukończyło kilkuset
uczniów. Ponad 80% absolwentów kontynuowało naukę na wyższych uczeniach
na Białorusi, w Polsce, Rosji i Włoszech. Statutowym zadaniem szkoły jest
stwarzanie sprzyjających warunków dla wszechstronnego rozwoju młodzieży oraz
umacnianie polskiej tożsamości narodowej przy jednoczesnym poszanowaniu
odmienności religijnej, światopoglądowej i etnicznej. W roku szkolnym 2012/2013
w Polskiej Szkole nr 36 w Grodnie, naukę rozpoczęło 445 uczniów w wieku
29
od 6 do 17 lat. Uformowano 23 klasy, w których pracuje 66 nauczycieli.
Druga szkoła z polskim językiem nauczania mieści się w Wołkowysku
(Obwód Grodzieński). Uroczyste otwarcie placówki, którą sfinansowało
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, odbyło się w październiku 1999 roku.
Lokalizacja szkoły nie była przypadkowa. W pięćdziesięciotysięcznym
Wołkowysku, stolicy rejonu Wołkowyskiego, 25% mieszkańców stanowią Polacy.
Obecnie do szkoły uczęszcza 180 uczniów. Część młodzieży dociera do szkoły ze
znacznie oddalonych miejscowości, takich jak Roś czy Krasnosielskie. Szkoła
30
dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami oraz bogatą biblioteką.
3. Sytuacja Polaków i polskiej oświaty w Kanadzie
Spis ludności przeprowadzony w 2001 r. wykazał, że Kanadę zamieszkuje
ponad dwieście grup etnicznych. Z trzydziestu milionów mieszkańców Kanady
ponad pięć milionów urodziło się poza krajem. Najczęściej wykazywanym
pochodzeniem etnicznym jest pochodzenie angielskie, francuskie, a w dalszej
kolejności szkockie, irlandzkie, niemieckie, włoskie, chińskie, ukraińskie
i indiańskie. W 1971 r. rząd premiera Pierre’a Trudeau przyjął politykę
wielokulturowości (multiculturalism) jako uzupełnienie polityki bilingwizmu, która
uznała angielski i francuski za dwa języki urzędowe Kanady. Polityka
wielokulturowości była szansą na przełamanie dyskryminacji poprzez wzmacnianie
31
wiary we własną tożsamość oraz wzbudzanie szacunku dla innych.
26

M. Sobecki, Kultura symboliczna a tożsamość, Studium tożsamości kulturowej Polaków na
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Portal Społeczności Kresowej, http://www.kresy.pl/publicystyka?zobacz/polska-wszechnica-wwolkowysku (pobrano 28.09.2012 r.)
31
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http://gu.us.edu.pl/node/216721 (pobrano 02.09.2012 r.)
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Wielokulturowość została uznana przez konstytucję wraz z uchwaleniem w roku
1982 Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności, zawierającej zasady równości
wszystkich obywateli wobec prawa i równej ochronie prawnej. Karta zakazuje
jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub
32
narodowość, kolor skóry, religie, płeć jak i upośledzenie fizyczne lub umysłowe.
Prawo federalne w tym zakresie znajduje odzwierciedlenie w systemach prawnych
poszczególnych prowincji. Na wszystkich szczeblach rządowych, prowincjonalnych
oraz municypalnych administracja kanadyjska jest zobowiązana do promowania
dialogu i wspierania obywateli w celu uzyskania pełnego udziału w życiu
33
społecznym. W celu realizacji mulitikulturalizmu wypracowano nową politykę
edukacyjną, będącą przez kolejne lata normą w wielu krajach (także w Polsce).
Polega ona na zniesieniu monolityczności i homogeniczności; wyczuleniem
na warunkowość, tymczasowość oraz zmienność współczesnego świata
i życia społeczno-kulturalnego. Ogólnie ujmując, edukacja wielokulturowa to
nauczanie pluralizmu, przekraczanie etnocentryzmu oraz „ograniczenie zestawu
kanonicznych lektur, odrzucenie wyrosłych w cywilizacji zachodnioeuropejskiej
34
ideologii i szczególnego poglądu na świat jako niepodważalnego”.
Polska społeczność w Kanadzie szacowana jest na poziomie 241 620 osób,
natomiast ponad 800 tys. Kanadyjczyków powołuje się na przynajmniej częściowe
pochodzenie polskie. Większość naszych rodaków zamieszkuje południe prowincji
Ontario – 48%. Największą organizacją polonijną w Kanadzie jest Kongres Polonii
Kanadyjskiej [dalej skrót: KPK] utworzony w 1944 roku jako zrzeszenie polonijnych
organizacji i stowarzyszeń zarówno świeckich, jak i religijnych, działających
na terenie Kanady. Statutowymi celami KPK jest m.in. reprezentowanie i obrona
interesów kanadyjskiej Polonii, koordynacja i wspieranie działalności organizacji
polonijnych na terenie Kanady, współpraca z macierzą, krzewienie kultury polskiej
oraz obrona dobrego imienia Polski i Polaków. Poza formalnymi strukturami
KPK działa cały szereg organizacji lokalnych i środowiskowych. Jedną z nich
35
jest Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Na terenie Montrealu, gdzie
projektowane są niniejsze badania, Związek reprezentuje założona w 1954 roku
36
Polska Rada Szkolna.
Montreal jest drugim co do wielkości miastem Kanady. Miasto liczy obecnie
blisko cztery miliony mieszkańców i reprezentuje ponad osiemdziesiąt różnych
grup etnicznych. Około 70% ludności miasta stanowią Kanadyjczycy pochodzenia
francuskiego. Zarówno w mieście, jak i w całej prowincji Quebec, francuski jest
jedynym oficjalnie obowiązującym językiem urzędowym. Montreal obok Nowego
Jorku i San Francisco – jest jednym z najbardziej kosmopolitycznych miast
na kontynencie amerykańskim. Jest także, po Toronto, drugim co do wielkości
ośrodkiem przemysłowym i finansowym Kanady. W mieście znajduje się kilka
uniwersytetów oraz wiele instytucji naukowych, co czyni miasto głównym centrum
życia intelektualnego Kanady. Polonia montrealska liczy ok. 52 tys. osób – jest to

32

Canadian Charter of Rights and Freedoms, (w:) http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html
(pobrano 30.08.2012 r.)
Wielokulturowość w Kanadzie, op. cit.
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piąte pod względem wielkości skupisko Polaków w Kanadzie (po Toronto,
37
Vancouver, Winnipeg i Edmonton).
Obecnie na terenie Kanady funkcjonuje 56 polskich placówek oświatowych,
z czego w Montrealu działa pięć szkół podstawowych oraz dwa kursy licealne.
Ponadto w mieście funkcjonuje Szkolny Punkt Konsultacyjny im. M. Kopernika przy
38
Konsulacie RP. W szkołach tych pobiera naukę około 400 uczniów, z którymi
39
pracuje 35 nauczycieli. Rok szkolny składa się z 90 godzin zajęć dydaktyczno40
wychowawczych, które odbywają się w soboty. Szkoły podstawowe realizują
program nauczania języka polskiego, historii i geografii nakreślony przez
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Toronto. Uczniowie kursów licealnych
pracują dodatkowo według programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Oświaty
41
prowincji Quebec. Działalność polskich szkół w Montrealu jest finansowana przez
rodziców uczniów oraz organizacje polonijne. Uczniowie polskiego pochodzenia
na co dzień uczęszczają do miejscowych szkół francusko- i angielskojęzycznych.
W toku codziennych zajęć szkolnych, młodzież ta ma stały kontakt z rówieśnikami
pochodzącymi z różnych rejonów świata.
4. „Stereotypy etniczne a postawy uczniów szkół średnich” Z badań na
terenie Polski, Białorusi i Kanady. Rekonesans badawczy
Stosunek Polaków do Żydów, Niemców, Białorusinów, Ukraińców, Łemków
oraz Cyganów i Kaszubów w ostatnich latach stał się obiektem licznych badań
i polemik. W nauce i publicystyce najwięcej uwagi poświęca się problemowi
antysemityzmu. Polski Ośrodek Badania Opinii Publicznej od ponad 10 lat
prowadzi systematyczne badania dotyczące stosunku Polaków do Niemców
42
i Żydów. W ostatnich latach pojawiło się także kilka interesujących publikacji
naukowych podejmujących problem szeroko rozumianej tolerancji wśród młodych
Polaków.
Niniejszy projekt badawczy koncentruje się na zagadnieniu tolerancji
etnicznej, a więc na poznaniu stosunku do innych, obcych. Badanie, które będzie
miało charakter ankiety audytoryjnej, zostanie przeprowadzone wśród młodzieży
licealnej w przekonaniu, że jest to grupa o wyjątkowym znaczeniu opiniotwórczym.
O opinie na interesujący nas temat zostaną poproszeni uczniowie szkół
średnich zlokalizowanych na terenie Polski oraz młodzież polskiego pochodzenia
uczęszczająca do polskich szkół na terenie Republiki Białoruś (Obwód
Grodzieński) i Kanady (Prowincja Quebec). Te trzy, jakże odmienne środowiska
kulturowe i społeczne, w których dorasta i kształci się polska młodzież, mają
zapewne wpływ na jej stosunek do odmienności etnicznej.
W rekonesansie badawczym, który realizowany będzie w okresie od lutego do
maja 2013 roku, udział wezmą trzy grupy respondentów. Pierwszą stanowić będą
37
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uczniowie trzech szkół średnich mieszczących się na terenie łódzkiej dzielnicy
Bałuty, tj. Liceum Ogólnokształcące nr 15, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 21 oraz Liceum Katolickie im. Jana Pawła II. Liczbę ankietowanych z tych
placówek oświatowych oceniono na 70 osób. Do drugiej grupy respondentów
należeć będą uczniowie szkoły nr 36 z polskim językiem nauczania w Grodnie oraz
Polskiej Szkoły nr 8 w Wołkowysku (Obwód Grodzieński). Badaniu ankietowemu
poddane zostanie 70 osób w wieku 14-17 lat. Trzecią grupę ankietowanych
stanowić będzie młodzież z trzech polskich szkół średnich, zlokalizowanych na
terenie aglomeracji Montreal, tj.: Polska Szkoła im. Emilii Plater, Polska Szkoła im.
Jana Pawła w Point Claire oraz Szkolny Punkt Konsultacyjny im. M. Kopernika
w Montrealu. Łącznie w tych trzech placówkach oświatowych badaniu poddanych
zostanie 70 uczniów w wieku 13-17 lat.
Ankieta zawiera 20 pytań zamkniętych, które dotyczą stosunku do „innych”
etnicznie czy narodowościowo. Aby mówić o stosunku do „innych”, „obcych”,
należy w pierwszej kolejności określić kogo uważa się za „swojego”. W celu
określenia tej podstawowej identyfikacji zaprojektowano serię pytań, które zostały
umieszczone we wstępnej części ankiety. W dalszej części badania respondenci
zostaną zapytani o to, czy istnieją stereotypy i uprzedzenia etniczne w środowisku
polskiej młodzieży szkolnej w kraju i za granicą, a jeśli tak, to jakie? W badaniach
pojawią się zagadnienia dotyczące charakterystyki różnych narodowości,
a także postaw i zachowań uczniów względem „obcych” etnicznie ujawnianych
w konkretnych sytuacjach życia codziennego. Ponadto młodzież zostanie
poproszona o wyrażenie opinii na temat istniejących sympatii bądź antypatii
względem Polaków przedstawicieli innych narodowości.
Ponieważ podmiotem niniejszych badań będą młodzi Polacy pochodzący
z krajów o zróżnicowanej specyfice kulturowo-społecznej, a także różnym poziomie
demokracji, należy postawić hipotezę, że ich stosunek do tolerancji etnicznej
będzie różny. Interesujące w badaniu jest także to, w jaki sposób Polacy
postrzegają obcych u siebie, gdy stanowią większość, oraz poza granicami kraju,
kiedy sami posiadają status obcych.
W krajach, gdzie poziom wzajemnej nieufności jest wysoki, stygmatyzowanie
może dotknąć każdego (także obcych, którzy są wśród nas w niewielkich ilościach
lub dopiero szykują się do wkroczenia na nasz teren). Taka sytuacja miała miejsce
w przypadku planów budowy meczetu na warszawskiej Ochocie. Brak zaufania
jest postawą ksenofobiczną, ta zaś wymaga długotrwałego leczenia. Dlatego
też niezbędne jest wypracowanie programów wychowania młodzieży w duchu
43
pluralizmu kultur i wartości.
Ufam, że poznanie opinii polskiej młodzieży
dotyczących stereotypów i uprzedzeń etnicznych może okazać się przydatne
przy budowaniu tychże programów. Jest to tym bardziej istotne, że wielokulturowy
świat, w którym żyjemy, będzie się stawał jeszcze bardziej różnorodny. Naszym
zadaniem jest odnalezienie w tym świecie własnego miejsca, a pierwszą zasadą
tego poszukiwania jest tolerancja, a zatem uznanie, iż nie ma kultur wyższych i
44
niższych, są tylko kultury inne.
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Streszczenie
Artykuł prezentuje zagadnienie tolerancji etnicznej, która jest przedmiotem
refleksji wielu dziedzin wiedzy, w tym psychologii, politologii oraz etnologii.
We wprowadzeniu autor prezentuje, czym jest tolerancja i nietolerancja
oraz wskazuje, kto bywa obiektem nietolerancyjnych zachowań. Pomocna
w tych rozważaniach wydaje się być powszechnie stosowana w socjologii
i etnologii kategoria identyfikacyjna „swój – obcy”. W niniejszym opracowaniu
przywołane zostały kluczowe pojęcia związane z pojęciem tolerancji etnicznej,
takie jak: dystans terytorialny, bliskość kulturowa, stereotyp, uprzedzenie
i przesąd. Ponadto, autor opisuje strukturę narodowościową i etniczną Polski,
Białorusi i Kanady oraz prezentuje aktualną sytuację Polaków i polskich
szkół w wymienionych krajach. Całość zamyka omówienie założeń projektu
badawczego, w którym udział wezmą uczniowie polskich szkół średnich z Polski,
Białorusi i Kanady.
Summary
Problems of ethnic tolerance is frequently debated in different domains of
knowledge such as: psychology, sociology, politology but above all, ethnology. The
author introduces us to what is tolerance and untolerance and who is the object of
untolerant behaviour. The Author refers to 'friend-stranger' resistance known in
sociology and ethnology. Basic notions have been described such as: ethnic
groups, territorial distance, cultural proximity, as well as stereotypes, preconception
and prejudice. Further in the report, ethnic relations and socio-cultural
characteristics in Poland, Belorussia and Canada have been presented. Situation
of Poles and polish schools in above mentionned countries has been brought to
light. In the end, the article talks about local research that has been planned to take
place, in which polish college students in Poland and abroad will participate.
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SYMBIOTYCZNA RELACJA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM
JAKO ISTOTNA BARIERA W ROZWOJU AUTONOMII JEDNOSTKI
W UJĘCIU ANALIZY TRANSAKCYJNEJ

Naczelnym celem edukacji jest towarzyszenie i wspomaganie drugiego
człowieka w jego rozwoju i wzrastaniu (łac. educare – „prowadzenie czegoś ku
górze”). Proces edukacyjny w swych podstawowych założeniach posiada dwa
wymiary – dydaktyczny (poznawanie nowych rzeczy i umiejętności) i wychowawczy
(kształtowanie określonych postaw). Jego efektywność wyznaczana jest z jednej
strony poprzez skuteczną realizację założeń programowych, z drugiej poprzez
jakość relacji pomiędzy nauczycielem (przewodnikiem) i jego wychowankiem.
Szczególnie ten drugi aspekt wydaje się znaczący, gdyż determinuje sposób,
w jaki uczeń zdobywa nowe wiadomości i umiejętności oraz jakie
kształtuje postawy. W niniejszym artykule postanowiono poddać analizie relację
wychowawca-wychowanek wykorzystując jako narzędzie charakterystyki
koncepcję analizy transakcyjnej – jeden z nurtów współczesnej psychologii, który
znajduje coraz szersze uznanie na gruncie działalności edukacyjnej.
Głównym celem wychowania w tym ujęciu będzie rozwój osobowości
1
wychowanka oraz wzrastanie w społecznych ramach odniesienia. Zwraca się
zatem uwagę zarówno na jednostkę jako podmiot dążący do maksymalnego
wykorzystania własnych możliwości, jak i jego współdziałanie w ramach szerszej
zbiorowości społecznej. Stanem idealnym będzie osiągniecie autonomii działania,
2
rozumianej tutaj, jako zdolność do świadomości, spontaniczności i intymności.
Świadomość jest umiejętnością postrzegania siebie, ludzi i świata w sposób
możliwie obiektywny, poprzez wszystkie swoje zmysły, bez stosowania
dyskontowania. To ostatnie jest specyficznym pomijaniem lub minimalizowaniem
określonych aspektów rzeczywistości. Spontaniczność warunkuje zdolność do
reagowania na zaistniałą sytuację ze wszystkich stanów Ja, które opisane zostaną
poniżej. Intymność jest natomiast jednym ze sposobów strukturalizacji czasu w
koncepcji analizy transakcyjnej, które to sposoby warunkują jakość relacji z drugim
człowiekiem. Intymność jest umiejętnością funkcjonowania w bliskim kontakcie z
innymi bez konieczności osłaniania siebie i stosowania gier psychologicznych.
Autonomia oznacza zatem umiejętność bycia w zgodzie ze sobą oraz
nawiązywania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Sprzyja dostrzeganiu i
umiejętnemu wykorzystywaniu zasobów własnych i otoczenia oraz akceptacji
pewnych ograniczeń, których przezwyciężyć się nie da.
Jak łatwo można się domyśleć funkcjonowanie w pełnej autonomii jest
stanem, który zdarza się dość rzadko. Trudności w jego osiągnięciu warunkowane
są najczęściej określonymi przeszkodami tkwiącymi w strukturze osobowości
1

2
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Present, (w:) „Transactional Analysis Journal”, 2004, volume 34, No. 3, s. 283
I. Stewart, V. Joines, TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis. North Carolina, USA
2009, s. 266-267
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człowieka. By móc cokolwiek więcej na te temat powiedzieć, należy strukturę tę
zdefiniować. W koncepcji analizy transakcyjnej osobowość człowieka określona
jest poprzez trzy główne stany Ja – Ja-Rodzica, Ja-Dorosłego i Ja-Dziecko, które
bardzo często przedstawia się schematycznie za pomocą tzw. modelu PAC (z ang.
Parent, Adult, Child):
Rysunek nr 1: Diagram strukturalny osobowości

R

D

Dz

Źródło: E. Berne, Dzień dobry... i co dalej?, Poznań 2005, s. 32

Obszarem, który jako pierwszy powstaje w ontogenezie człowieka jest JaDziecko. Początki jego kształtowania sięgają jeszcze życia prenatalnego jednostki
i stanowią swoistego rodzaju odpowiedź na samopoczucie i emocje matki.
W obszarze tym zapisane są określone schematy reakcji emocjonalnych, które
kształtują się w zetknięciu z określonymi sytuacjami. W dorosłości człowiek stając
w obliczu zdarzenia w jakiś sposób podobnego, odczuwa emocje tożsame z tymi,
których nauczył się w dzieciństwie. Przy czym stan Ja-Dziecko nie jest jednolity.
W podziale strukturalnym drugiego stopnia wyróżnia sie w nim dodatkowo obszary
Dziecka Naturalnego (Dziecko w Dziecku), Małego Profesora (Dorosły w Dziecku)
oraz Dziecka Przystosowanego (Rodzic w Dziecku). To pierwsze jest najbardziej
pierwotną częścią naszej osobowości, która reaguje emocjonalnie w sposób
niczym nieskrępowany. W pewien sposób można je przyrównać do freudowskiego
Id. Mały Profesor to z kolei najbardziej twórczy obszar Ja, którego sposób działania
oparty jest o intuicję. Dziecko Przystosowane z kolei kształtuje się w odpowiedzi na
oddziaływania socjalizujące, którym poddawana jest jednostka. W tym obszarze
zapisane są takie uczucia, jak poczucie winy, wyrzuty sumienia, wstyd.
Drugą powstającą w kolejności strukturą osobowości jest Ja-Rodzic. Początki
jego kształtowania to moment narodzin dziecka, a okres rozwoju to czas
wczesnego dzieciństwa. W obszarze tym zapisane są wartości, postawy, schematy
postępowania, które człowiek przejmuje w sposób bezrefleksyjny od własnych
rodziców, obserwując ich sposób funkcjonowania i słuchając ich poglądów na świat
i ludzi. Ponownie odwołując się do podziału strukturalnego drugiego stopnia, w Ja-
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Rodzicu wydzielić można Rodzica Kontrolującego, Rodzica Praktycznego
i Rodzica Opiekuńczego. W tym pierwszym zapisane są określone nakazy i zakazy
postępowania czy myślenia. Jest on strukturą odpowiedzialną za stawianie
wymagań wobec siebie i innych. W Rodzicu Praktycznym zapisane są określone
schematy wykonywania określonych czynności oraz radzenia sobie z sytuacjami
problemowymi. Warto podkreślić, iż nie są to sposoby poddane racjonalnej
analizie, mogą więc mieć charakter nieefektywny i nieprzystający do aktualnej
rzeczywistości. Ostatni obszar Rodzica zawiera w sobie instynkty opiekuńcze,
ochraniające, pomocowe, które również mogą być ukierunkowane na innych i na
siebie samego.
Do omówienia pozostał jeszcze jeden obszar Ja, jakim jest Dorosły. Jest to
najbardziej racjonalna cześć naszej osobowości, która ma zadanie odbierać,
analizować i w odpowiedni sposób reagować na informacje płynące zarówno
z otocznia, jak i pozostałych dwóch struktur Ja. Niektórzy przedstawiciele analizy
3
transakcyjnej twierdzą, że stan ten jest niepodzielny. Inni jednak, odwołując się do
pierwotnych założeń twórcy koncepcji Erica Berne’a, wyróżniają w nim trzy obszary
4
– Ethos, Logos i Pathos. Pierwszy z nich zawiera przepracowane (poddane
racjonalnej analizie) i zaakceptowane zapisy Ja-Rodzica, drugi odpowiada za
racjonalny kontakt z otoczeniem, a trzeci (analogicznie do pierwszego) zawiera
przepracowane i zaakceptowane zapisy Ja-Dziecka (potrafi zatem przeprowadzić
racjonalną analizę własnych reakcji emocjonalnych).
Wszystkie trzy stany są człowiekowi potrzebne do efektywnego
funkcjonowania, ale najważniejsze zadanie wśród nich ma Ja-Dorosły. Jeśli potrafi
on maksymalnie wykorzystywać zasoby tkwiące w pozostałych dwóch stanach,
godzić ich czasami sprzeczne interesy i jednocześnie skutecznie wykorzystywać
informacje płynące z otoczenia, określa się go Dorosłym Zintegrowanym. Możliwe
jest to do osiągnięcia jedynie w sytuacji znaczącego ograniczenia kontaminacji
występujących w strukturze Ja, które są swoistego rodzaju zagarnięciami obszaru
Dorosłego przez Rodzica i/lub Dziecko. Zagarnięcia te powodują, że człowiek
przekonany o swej racjonalności i obiektywizmie w rzeczywistości reaguje
wczesnodziecięcymi schematami. Fakt posiadania kontaminacji w negatywny
sposób oddziałuje na funkcjonowanie człowieka. Ma to istotne znaczenie również
dla wspomnianej na początku relacji wychowawca-wychowanek, gdyż brak
Zintegrowanego
Dorosłego
u
Wychowawcy
skutkuje
nieświadomym
przekazywaniem określonych postaw, powoduje szereg działań, których głównym
celem będzie zaspokojenie własnych nieuświadomionych potrzeb, które to
następnie działania są często racjonalizowane i tłumaczone „dobrem ucznia”.
Szeroko na temat procesu dekontaminacji w pracy z nauczycielami pisze
S. Temple, charakteryzując program treningowy stworzony w oparciu o autorską
5
koncepcję „elastyczności działania” (functional fluency).
W niniejszym artykule postanowiono skoncentrować się na innym zagrożeniu,
które również wypływa z konkretnych uwarunkowań tkwiących w strukturze Ja
3
4
5

Zob. np. I. Stewart, V. Joines, op. cit, s. 30-36
Zob. np. J. Jagieła, Gry psychologiczne w szkole. Kielce 2004, s. 100-102
S. Temple, Functional Fluency for Educational Transactional Analysts, (w:)„Transactional Analysis
Journal”, 1999, Volume 29, No 3, s. 164-174; S. Temple, Functional Fluency, (w:) „Zeitschrift für
Transaktionsanalyse”, 2002, 4, s. 251-269; S. Temple, Update On The Functional Fluency Model in
Education, (w:) „Transactional Analysis Journal”, 2004, Volume 34, No 3, s 197-204
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człowieka. Jest nim tendencja do wchodzenia w relacje zależnościowe, określane
w koncepcji analizy transakcyjnej jako symbiotyczne. Poniższe rozważania
prawdziwe mogą być dla każdego rodzaju relacji międzyludzkich, jednak tutaj
postanowiono odnieść je do tej konkretnej, łączącej wychowawcę
z wychowankiem. Fakt istnienia tego rodzaju relacji na gruncie edukacyjnym został
ujawniony w badaniach, w których uczestniczyli uczniowie i nauczyciele
6
gimnazjów. Definiując czym jest symbioza w koncepcji analizy transakcyjnej warto
ponownie posłużyć się schematem.
Rysunek nr 2: Relacja symbiotyczna
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Źródło: Stewart I., Joines V., op. cit., s. 194

Symbiozę w obranej koncepcji teoretycznej definiuje się jako sytuację,
w której „dwoje lub więcej ludzi zachowuje się tak, jakby w sumie tworzyli jedną
osobowość. Taką relację można scharakteryzować strukturalnie stwierdzając, że
7
żadna z tych osób nie kateksjonuje w pełni swojego zestawu stanów ego”.
Oznacza to, że myślą i działają oni w ten sposób, że czasowo lub stale nie
korzystają z określonych stanów Ja, które ulegają wyłączeniu. Definicja ta została
uzupełniona przez T. White’a, który stwierdził, że obie osoby zaangażowane w
8
symbiozę posiadają silną potrzebę przywiązania. W przypadku analizowanej tutaj
relacji osobą X z diagramu będzie nauczyciel, osobą Y uczeń. Ten pierwszy będzie
zatem wykorzystywał w swoim działaniu Ja-Rodzica i pewne obszary JaDorosłego, głównie te podlegające kontaminacjom. Biorąc pod uwagę charakter
tych struktur, ale także codzienną obserwację rzeczywistości szkolnej, można
6

A. Pierzchała, Pasywność szkolna w analizie transakcyjnej. Częstochowa 2013 (w druku)
J. Schiff, i in., Cathexis reade. New York, 1975, s. 5
8
T. White, Symbiosis and Attachment Hunger, (w:) „Transactional Analysis Journal”, 1997, Volume 27,
No. 4, s. 302
7
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stwierdzić, że nauczyciel będzie miał rolę dominującą w kontakcie z uczniem.
Dominacja ta może przyjmować jednak dwa wymiary – wychowawca może bowiem
przejawiać cechy kontrolujące i karzące (w sytuacji, gdy w większym stopniu
uaktywnia Rodzica Kontrolującego) lub silnie opiekuńcze, chroniące, wręcz
wyręczające i likwidujące wszelkie bariery stające przed uczniem (kiedy strukturą
wiodącą będzie Rodzic Opiekuńczy). Możemy mieć także do czynienia z sytuacją
najmniej korzystną z punktu widzenia uwarunkowań sprzyjających prawidłowemu
wzrostowi ucznia, kiedy dochodzi ze strony nauczyciela do pewnego rodzaju
ambiwalencji w kontakcie z wychowankiem. W zachowaniu wychowawcy można
odnaleźć wtedy dość nagłe zmiany i naprzemienne korzystanie z Rodzica
Kontrolującego i Opiekuńczego.
Uczeń natomiast w relacji symbiotycznej występuje w pozycji podległej,
zależnej – Dziecka. Niekoniecznie jednak musi go cechować postawa uległa.
Możemy mieć bowiem do czynienia z tzw. Dzieckiem Zbuntowanym (będącym
częścią Dziecka Przystosowanego), które pomimo przejawianych zachowań
oportunistycznych wykazuje silny związek z osobą dominującą, tutaj
z nauczycielem.
Cechą charakterystyczną tego rodzaju relacji jest między innymi to, że osoba
zależna (Y na schemacie) jest w pewien sposób zwolniona z myślenia, gdyż nie
ma możliwości kateksjonowania własnego Dorosłego. Jest to sytuacja szczególnie
niekorzystna, jeśli odnieść ją do naczelnego celu wychowania, którym jest wzrost
jednostki w kierunku samodzielności w dorosłości. Podejmując próbę
zdefiniowania tego czym jest samodzielność można stwierdzić, iż jej realizacja
możliwa jedynie w sytuacji, gdy człowiek potrafi w sposób efektywny korzystać
z dostępnych mu informacji, rozpoznawać swoje potrzeby i podejmować decyzje
ukierunkowane na zaspokojenie tychże, uwzględniając przy tym interesy innych
ludzi. Słaby rozwój obszaru Ja-Dorosły powoduje, iż takie zachowanie staje się
niemożliwe. Tak, jak zaznaczone zostało to wcześniej, wspomniany obszar
osobowości odpowiada zarówno za kontakt z otoczeniem, czyli odbiór i analizę
danych stamtąd docierających, jak i za koordynowanie wykorzystywania zasobów
pozostałych dwóch stanów. Odnosząc to do stworzonej na potrzeby niniejszego
opracowania roboczej definicji samodzielności należy zauważyć, że efektywne
korzystanie z dostępnych informacji realizowane jest dzięki strukturze Logos, za
rozpoznawanie własnych potrzeb odpowiada Pathos, a za uwzględnienie przy ich
realizacji innych ludzi Ethos. Rozwój całej struktury Ja-Dorosły może się natomiast
odbywać jedynie w sytuacji, gdy ten obszar jest wykorzystywany i ćwiczony
w kontakcie z drugim Dorosłym. W analizie transakcyjnej taki rodzaj partnerskiej
relacji określa się mianem transakcji równoległej na poziomie Dorosły-Dorosły.
Opisana powyżej relacja symbiotyczna tego rodzaju wymianę wyklucza,
ograniczając jednocześnie możliwość rozwoju Dorosłego u ucznia. Jednocześnie
należy podkreślić, iż jest ona trudna do przerwania. W psychoterapii bywa czasami
tak, że samo uświadomienie sobie istnienia określonych zależności ma już
charakter leczniczy. W przypadku relacji zależnościowej tak dzieje się rzadko.
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy poszukiwać w ukrytym wymiarze symbiozy,
który jednocześnie wyjaśnia przyczyny tendencji zależnościowych.
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Rysunek nr 3: Symbioza drugiego stopnia
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Źródło: Stewart I., Joines V., op. cit., s. 202

Analizując ukryty wymiar symbiozy, odwołać należy się do struktury
osobowości drugiego stopnia, o którym wspomniano już wcześniej. Rozgrywa się
ona bowiem pomiędzy Dzieckiem Naturalnym osoby X (nauczyciela) a Dzieckiem
Przystosowanym i Małym Profesorem osoby Y (ucznia). Ten rodzaj relacji jest
bardziej nieświadomy i w niższym stopniu manifestuje się poprzez zewnętrzne
zachowania. Można nawet stwierdzić, że symbioza pierwszego stopnia maskuje
w pewien sposób tę rozgrywającą się na drugim stopniu. Okazuje się
jednocześnie, że oba wymiary tej relacji są możliwe do zidentyfikowania na gruncie
9
szkolnym i charakteryzują niejednokrotnie relacje nauczyciela z uczniem. Warto
zatem zastanowić się nad motywami za tym stojącymi. Otóż główną przyczyną
wydaje się być zaniżona samoocena nauczyciela i związany z tym lęk przed utratą
kontroli nad relacją z uczniem. Lęk ten zlokalizowany jest w Dziecku Naturalnym
nauczyciela. Uczeń natomiast wyczuwając tę emocję odpowiada własnym
9

A. Pierzchała, op. cit.
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Dzieckiem Przystosowanym i Małym Profesorem, szukając sposobu poradzenia
sobie w relacji ze zlęknionym Dzieckiem nauczyciela. Jeżeli uczeń będzie
w nieświadomy sposób starał się pomóc nauczycielowi, czyli zareaguje Dzieckiem
10
Podporządkowanym,
przyjmie typową postawę uległą. Jeśli natomiast
uruchomione zostanie Dziecko Zbuntowane, będzie próbował się przeciwstawiać
wychowawcy, prezentując zachowania oportunistyczne. Opisywany lęk
nauczyciela nie posiada oczywistych manifestacji behawioralnych, gdyż jego
11
Dziecko Naturalne nie jest zaangażowane w symbiozę pierwszego stopnia.
Wyczuwany on jest raczej intuicyjnie przez Małego Profesora ucznia. Na poziomie
jawnym nauczyciel będzie stosował określone mechanizmy obronne, pomagające
ukryć własne emocje. Pochodzić one będą głównie od jego Rodzica (R 2 na
schemacie). W zależności od tego, który jego obszar zostanie uaktywniony, będą
to albo zachowania karzące i silnie kontrolujące, bądź zdecydowanie opiekuńcze
(a dokładniej nadopiekuńcze), zjednujące sobie ucznia i zwalniające go
z aktywności. Te z kolei mogą wzmacniać opisywane wcześniej uległe bądź
buntownicze reakcje ucznia.
Zaprezentowany powyżej mechanizm symbiozy implikuje pytanie o przyczyny
takiego stanu rzeczy. Warto więc spróbować odpowiedzieć na pytanie jakie są
źródła relacji zależnościowej pomiędzy nauczycielem i uczniem. Ogólnie rzecz
ujmując można je podzielić na trzy kategorie – przyczyny tkwiące w osobowości
nauczyciela, predyspozycje symbiotyczne ucznia (choć tutaj pojawiać się może
wątpliwość, na ile uczeń jest podmiotem decydującym o charakterze relacji
z nauczycielem) oraz przyczyny zewnętrzne, ujawniające się w otoczeniu
(rzeczywistości edukacyjnej). Przy czym należy podkreślić, że podział ten ma
charakter umowny, gdyż na symbiozę należy patrzeć w sposób systemowy.
Wymienione przyczyny mają charakter przenikający się i wzajemnie wzmacniający.
Wystąpienie jednej z nich nie wystarczy do zaistnienia symbiozy, gdyż pozostałe
elementy systemu się jej przeciwstawią. Zatem dopiero pojawienie się określonego
układu czynników, szczególnie uwarunkowań środowiskowych i określonych
tendencji nauczyciela, powoduje iż relacja zależnościowa ujawnia się.
Wśród przyczyn występujących po stronie nauczyciela wymienić można niską
samoocenę szczególnie w obszarze wiary we własną kompetencję i skuteczność
zawodową oraz specyficzny brak wrażliwości w sytuacji wciągania w grę
psychologiczną, czyli swoistego rodzaju uleganie psychomanipulacji. Pierwszy
z tych czynników powoduje wspomniany już wcześniej lęk przed utratą kontroli nad
relacją z uczniem oraz związany z tym strach przed oceną zarówno tą wydawaną
przez zwierzchników polegającą na rozliczaniu ze skuteczności oddziaływań
edukacyjnych, jak i tą pochodzącą od uczniów (brak sympatii i/lub uznanie
za niekompetentnego). Drugi ze wspomnianych czynników predysponujący
nauczyciela do ulegania grom istotny jest ze względu na swoiste zachęty
symbiotyczne pochodzące z otoczenia. Mogą to być sygnały bezradności płynące
od uczniów, poprzez które wskazują oni, iż sami sobie nie poradzą, nie podołają
zadaniu, gdyż przerasta ono ich możliwości. Często tego typu przekazy
10

Dziecko Podporządkowane i Dziecko Zbuntowane są przeciwstawnymi sobie przejawami Dziecka
Przystosowanego.
11
Ze względu na swoje behawioralne przejawy analiza pierwszego stopnia określana jest także
w koncepcji AT mianem społecznej, w odróżnieniu od tej rozgrywającej się na drugim stopniu,
psychologicznej.
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wzmacnianie są poprzez komunikat sugerujący moc sprawczą nauczyciela
(„Pan/Pani tak dużo wie, potrafi”). Jeśli więc tendencja do ulegania grom łączy się
(a jest to bardzo częste) z zaniżoną samooceną, prawdopodobieństwo pojawienia
się relacji symbiotycznej zdecydowanie rośnie. Zachęty symbiotyczne dla
nauczyciela mogą także pochodzić spoza bezpośredniej relacji z uczniem. Dzieje
się tak w sytuacji, gdy nauczyciel ze względu na strach przed oceną, boi się stracić
kontrolę nad procesem edukacyjnym. Symbioza daje mu wtedy poczucie
bezpieczeństwa, gdyż sprzyja przewidywalności tego, co dzieje się podczas lekcji.
Wśród przyczyn tkwiących po stronie ucznia wymienić należy przede
wszystkim brak dążności do samodzielności i/lub zbytnie podporządkowanie się
autorytetowi nauczyciela. Obie jednak przyczyny trudno uznać za cechy zależne
jedynie od wychowanka. Posiadanie ich zazwyczaj wiąże się, przynajmniej
częściowo, z charakterem wcześniejszych oddziaływań wychowawczych, zarówno
tych pochodzących z domu rodzinnego, jak i wcześniejszych doświadczeń
edukacyjnych. Z jednej strony uczeń może być inicjatorem symbiozy – dzieje
się to w sytuacji, gdy indukuje wspomnianą wcześniej grę wskazującą na
własną nieporadność i oczekiwanie pomocy. Pozbywa się dzięki temu
współodpowiedzialności za proces edukacyjny. Przy czym biorąc pod uwagę, że
nauczycielowi przypisać należy rolę moderatora relacji, uczeń jako inicjator
symbiozy będzie skuteczny jedynie w sytuacji podatności na nią nauczyciela.
Z drugiej strony uczeń może ulegać symbiozie inicjowanej przez wychowawcę.
Należy zwrócić uwagę, ze względu na siłą rzeczy podległą pozycję, ma on bardzo
nikłą szansę, by tego rodzaju relacji nie ulec.
Niezwykle istotną kwestią w kontekście podjętego tematu będzie szersze
ujęcie relacji symbiotycznej, a zatem poszukiwanie przyczyn zależnościowej relacji
nauczyciela z uczniem w ich otoczeniu. By móc w pełni wyjaśnić zależności, należy
raz jeszcze odwołać się do założeń wyrosłych na gruncie analizy transakcyjnej,
gdzie scharakteryzowano tzw. łańcuch symbiotyczny.
Rysunek nr 4: Łańcuch relacji symbiotycznych
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Założenie o istnieniu łańcucha symbiotycznego skłania do przyjęcia
stanowiska, że symbioza ma charakter systemowy. W kontekście przyjętego
tematu rozważań oznacza to, że zależność między nauczycielem i uczniem nie jest
wyizolowana, a stanowi jeden z elementów całego układu tego rodzaju relacji.
Istotne jest to, że charakter uczestnictwa w symbiozie może być zmienny – jeśli
przyjąć przykładowo, że osoba 4. na schemacie to nauczyciel, to widać, że
w relacji z uczniem (osoba 5.) korzysta on z obszarów Ja-Rodzica i Ja-Dorosłego
(w jego skontaminowanej części), natomiast w relacji przykładowo z dyrektorem
szkoły (osoba 3.) przyjmuje pozycję uległą komunikując się z obszaru Ja-Dziecko.
W takim ujęciu osobą 2. może być przedstawiciel(-e) kuratorium oświaty, a osobą
1. Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym kontekście warto raz jeszcze
podkreślić charakter tego rodzaju relacji, który polega na ścisłej kontroli, rezygnacji
z autonomii i próbie pozbycia się odpowiedzialności za własne decyzje. W tym
miejscu należy raz jeszcze odwołać się do omawianego już lęku nauczycieli przed
utratą kontroli nad relacją z uczniem, a co za tym idzie także nad procesem
edukacyjnym. Uczucie to znajduje swoje uzasadnienie nie tylko w zaniżonej
samoocenie pedagoga. Trudno bowiem o dążność do autonomii i twórcze
podejście do relacji i procesu edukacyjnego w sytuacji bycia stale rozliczanym
i ocenianym z każdej przeprowadzonej jednostki lekcyjnej – zarówno w obszarze
osiągniętych celów, jak i terminowego przeprowadzenia zajęć. Spontaniczność
relacji z uczniem i danie mu prawa do samodzielności niesie za sobą zagrożenie
pewną nieprzewidywalnością tego, co zadzieje się w klasie szkolnej, a zatem, czy
określony cel edukacyjny zostanie osiągnięty w tym właśnie momencie. Ścisła
kontrola i przejęcie pełnej odpowiedzialności za proces daje poczucie
bezpieczeństwa.
Kończąc charakterystykę omawianego zjawiska, warto zastanowić się nad
tym w jaki sposób można zapobiegać powstawaniu relacji symbiotycznych na
gruncie edukacyjnym, w tym w relacji nauczyciela z uczniem. W szerszym ujęciu
będzie to przede wszystkim danie przyzwolenia dla działań kreatywnych
i samodzielnych na każdym szczeblu działalności systemu edukacji. Wiązać by się
to musiało przede wszystkim ze zmniejszeniem kontroli i zwiększeniem zaufania
dla autonomicznych działań nauczyciela. Jednocześnie warto by było już na etapie
przygotowania do zawodu nauczycielskiego uczyć jego adeptów docierania do
własnych zasobów i korzystania z nich. Szczególnie istotne wydaje się tutaj
korzystanie z obszaru Ja-Dziecka i Pathosu, tak, by umiejętnie rozpoznawać
własne uczucia i potrzeby oraz potrafić utrzymać bliską relację z drugim
człowiekiem bez poczucia zagrożenia. Istotne wydaje się także uświadomienie roli
i wartości Ja-Dorosłego oraz ćwiczenie umiejętności rozwijania tego obszaru
u ucznia. By było to możliwe i skuteczne nauczyciel musiałby posiadać pozytywny
obraz siebie i swoich wychowanków. Dostrzeganie zasobów i akceptacja
ograniczeń swoich i innych staje się więc kolejnym celem przygotowania
zawodowego nauczyciela. Ważne także, żeby tego rodzaju wsparcie dla
nauczycieli nie kończyło się wraz z rozpoczęciem przez niech pracy zawodowej.
Podobnie, jak w przypadku zawodu psychoterapeutycznego, także w przypadku
nauczycieli nieocenioną pomocą wydaje się być możliwość superwizji własnej
pracy. Najlepiej, by tego rodzaju aktywność odbywała się w obecności specjalisty
w zaufanej grupie przedstawicieli tego samego zawodu. Oczywiście konieczny jest
także dialog na każdym szczeblu systemu edukacji oraz wzajemna próba
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zrozumienia dla własnych potrzeb i motywów działania. Wizja ta, choć na chwilę
obecną wydawać się może utopijną, może i musi stać się realnością, jeśli chcemy
przezwyciężyć szkodliwe działanie symbiozy tak, by szkoła mogła realizować swój
naczelny cel, jakim jest możliwie wszechstronny rozwój wychowanków, tak by
w dorosłości mogli oni funkcjonować w sposób możliwie autonomiczny
i satysfakcjonujący dla siebie i otoczenia.
Streszczenie
W artykule posłużono się koncepcją analizy transakcyjnej w celu
charakterystyki symbiotycznej relacji, która może ujawniać się pomiędzy
nauczycielem i uczniem. W obranej koncepcji teoretycznej definicję symbiozy
stworzono na gruncie psychoterapeutycznym, gdzie oznacza ona sytuację,
w której „dwoje lub więcej ludzi zachowuje się tak, jakby w sumie tworzyli jedną
osobowość. Taką relację można scharakteryzować strukturalnie stwierdzając, że
12
żadna z tych osób nie kateksjonuje w pełni swojego zestawu stanów ego” .
Odwołując się do struktury osobowości w ujęciu transakcyjnym, wyjaśniono, czym
jest symbioza na gruncie edukacyjnym zarówno w jej wymiarze jawnym, jak
i ukrytym, określono jej następstwa, opisano możliwe przyczyny, upatrując ich
zarówno w osobie nauczyciela, jak i ucznia, a także poszukując ich w otoczeniu,
czyli szerszej rzeczywistości edukacyjnej. Charakterystyka zjawiska stała się
inspiracją dla nakreślenia możliwych dróg przeciwdziałania symbiozie, którą
uznano za istotną barierę edukacyjną.
Summary
In the article the conception of transactional analysis is used to characterize
a symbiotic relationship, which may exist between a teacher and a student.
According to the theoretical concept, the definition of the symbiosis is based on the
psychotherapeutic ground and it “occurs when two or more individuals behave as
though between them they form a whole person. This relationship is characterized
13
structurally by neither individual cathecting a full complement of ego states” .
Referring to the structure of personality in transactional approach, the meaning of
the symbiosis on the educational ground is explained (both in its open and hidden
dimension), and its consequences are determined. The possible causes are
described in case of a teacher and a student, as well as their surrounding, which is
understood as broader educational reality. The characteristics of the phenomenon
becomes an inspiration to indicate the possible ways to prevent symbiosis, which is
considered as an important barrier for education.
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NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA W PIELĘGNIARSTWIE –
PROJEKT COHAB W GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM
Pojęcie innowacji w edukacji istnieje od wielu lat. Nowoczesne metody
nauczania wkraczają do coraz szerszych kręgów dydaktycznych. Współczesne
metody nauczania zdecydowanie odbiegają od tych, które stosowane były jeszcze
kilka lat temu. Wynika to głównie z faktu, że zmieniają się technologie, warunki
i styl życia, co wpływa na metody i techniki nauczania. Zachodzące zmiany
spowodowały konieczność przeprowadzenia reform, które obejmują zadania
i procesy natury pedagogicznej, jak również zmiany w systemie organizacji
i zarządzania oświatą.
Praktyczne metody nauczania stanowią pewną wartość podstawową, która
ma swoje odbicie w historii. Przekazywanie określonych, przydatnych umiejętności
pozwalało naszym przodkom na przygotowanie kolejnych pokoleń do świadczenia
nowych usług. Początkowo pojawienie się pisma, a następnie umiejętność
gromadzenia tej wiedzy w postaci drukowanej – obecnie elektronicznej
spowodowały zwrócenie uwagi na werbalne metody nauczania. Współcześnie
uznaje się działalność praktyczną, jako nieodłączny i bardzo ważny element
metody pracy dydaktycznej, która służy poznaniu rzeczywistości. Jednakże tego
typu poznanie nie jest możliwe bez zaangażowania również metod słownych, które
1
służą w planowaniu czynności, czy w opisywaniu wyników.
W dzisiejszych czasach coraz więcej szkół skupia się bardziej na praktycznym
aspekcie edukacji niż na teorii. Nauka praktycznych rozwiązań uczy kreatywności,
bez której bardzo ciężko osiągnąć sukces w dzisiejszych czasach. Współczesny
świat opierający się na szeroko pojętej informatyzacji obecnej prawie we
wszystkich sferach życia ludzkiego, również w zakresie edukacji, poprzez Internet
2
łączy świat globalizując tym samym również proces uczenia się. Świat rzeczywisty
coraz bardziej przenika się z wirtualnym. Internet towarzyszy nam na każdym
kroku, już nie tylko przez komputer, ale także przez telefon komórkowy i inne
środki masowego przekazu.
Nauczanie zdalne przez ogólnoświatową sieć komputerową - Internet może
przyjmować wiele postaci i być skierowane do wielu osób w różnym wieku i na
różnych poziomach kształcenia. Edukacja on-line jako metoda prowadzenia
procesu dydaktycznego, którą cechuje m.in. brak jedności miejsca, a na ogół
również czasu uczestników tego procesu, dotyczy w naszym kraju przede
1
2

J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 1999, s. 127-129
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wszystkim ludzi dorosłych, tzn. studentów i osób korzystających z ustawicznych
form kształcenia (osób pracujących, które uzupełniają lub uzyskują nowe
kompetencje).
Wykładowcy coraz częściej zaczynają wykorzystywać nowoczesne
technologie do nauczania, posługują się robotami czy interaktywnymi tablicami,
w zależności od potrzeby wynikającej z przedmiotu zajęć. Świat się rozwija, a wraz
3
z nim edukacja. Podstawą dla nowoczesnych metod i technologii w edukacji jest
ICT ( skrót od ang. Information and Communications Technology). Mówiąc o ICT
mamy na myśli zespół środków, czyli urządzeń (np. komputer, sieci komputerowe
czy media), narzędzi (oprogramowanie) oraz innych technologii, które służą
wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. Zatem technologie te obejmują
zarówno informatykę, jak i komunikację. Ważna jest przy tym nie tylko sama
informacja, ale także prędkość i jakość jej przekazu. Technologie te usprawniają
proces dydaktyczny, ale równocześnie wymuszają swoiste otwarcie informacyjne,
gdyż ograniczanie dostępu do zasobów, materiałów dydaktycznych staje się coraz
mniej praktyczne. Stosowanie ICT przez ośrodki edukacyjne wymaga od szkół
i uczelni wyższych, przygotowania się w zakresie techniczno-informatycznym.
W Polsce podjęto działania ogólnokrajowe, które miały na celu rozpowszechnienie
nowoczesnych, informatycznych rozwiązań dla szkół, co wynikało ze Strategii
4
rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010. Strategia ta w szczegółach
zakładała:
utrzymanie oraz rozwój powszechności i dostępności szkolnictwa
wyższego;
poprawę jakości i efektywności systemu studiów wyższych;
edukację dla pracy – pracę po edukacji;
naukę, badania i rozwój kadr;
rozwój infrastruktury uczelnianej oraz dostęp do Internetu;
kształcenie ustawiczne i e-edukację;
współpracę w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Większość założonych celów Strategii została zrealizowana w mniejszym lub
większym zakresie w różnych ośrodkach nauczania w Polsce. Technologie
informacyjno-komunikacyjne są potrzebne zarówno nauczycielom, uczniom, jak
i całemu społeczeństwu globalnemu. Najistotniejszym faktem nie jest zaopatrzenie
szkół w komputery, ale nowe spojrzenie na edukację, podporządkowanie jej
nowoczesnemu stylowi myślenia. Dlatego informatyzacja w szkole będzie stawała
się tak samo obecna, jak powszechna jest w otaczającym nas świecie. Nauczanie
na odległość, a zwłaszcza to z zastosowaniem sprzętu do wideokonferencji wciąż
nie jest powszechne. Według Mirosława Kubiaka nauczanie na odległość jest
metodą prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele
i uczniowie/studenci są od siebie oddaleni (czasami znacznie) i nie znajdują się
w tym samym miejscu, stosując do przekazywania informacji oprócz tradycyjnych
sposobów komunikowania się również współczesne, bardzo nowoczesne
technologie telekomunikacyjne, przesyłając: głos, obraz wideo, komputerowe dane

3
4

J. Kosmala, Nauczyciele wobec procesu informatyzacji edukacji. Częstochowa 2008, s. 91-95
Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu. Warszawa 2002
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5

oraz materiały drukowane. Współczesne technologie umożliwiają również
bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem a uczniem za
pomocą audio lub wideokonferencji, niezależnie od odległości, jaka ich dzieli.
Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji jest już koniecznością. Nie da
się uniknąć korzystania z najnowszych możliwości technologicznych, jeżeli
uczelnie będą chciały świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Tak jak ICT
ułatwia codzienne czynności, tak może, a nawet powinna wspomagać proces
6
kształcenia.
W związku z przemianami w zakresie edukacji, rola nauczyciela w świecie
zdeterminowanym przez rozwój technologiczny ulega przeobrażeniom. Przemiany
dokonujące się w polskiej oświacie stawiają nauczycieli wobec konieczności
weryfikacji dotychczasowych sposobów nauczania i poszukiwania nowych
niekonwencjonalnych/innowacyjnych metod. Różne są drogi dochodzenia do
własnych koncepcji innowacyjnych, nie jest to prosty proces oraz wymaga wielu
ciągłych zmian. Coraz częściej nauczyciele akademiccy stają wobec nowych dla
nich zadań: zaprojektowania, przygotowania i prowadzenia nauczania na
odległość. Z wielu względów nie są to zadania łatwe. Przedsięwzięcia tego typu
wymagają od projektantów i prowadzących szkolenia sprawności z zakresu
nowoczesnych technologii informatycznych: znajomości niezbędnych usług
internetowych i związanych z nimi zasad prowadzenia komunikacji Globalnej Sieci.
Zaprojektowanie kursu i jego implementacja w środowisku WWW, nawet
w przypadku dysponowania tak funkcjonalnym oprogramowaniem jak pakiet
Moodle, stanowi ogromne wyzwanie dla wielu wykładowców. Przygotowanie
niektórych pomocy dydaktycznych, szczególnie w programach graficznych zajmuje
7
dużo czasu i wymaga dobrej znajomości programów. Nauczyciel prowadzący
kursy zdalne musi również odnaleźć się w nowej roli doradcy edukacyjnego, który
współtworzy uczącą się wirtualną społeczność, motywującego studentów do
samodzielnej pracy. Ponad to musi być on dostępny w trybie on-line niemal
każdego dnia. Nauczyciel wkracza zatem w inny wymiar pracy i wymagań, często
dalekich od tego, czego sam doświadczył w swojej edukacji. W związku z tym
pojawia się szereg nowych problemów, dla których należy znaleźć rozwiązanie, by
spełnić pokładane w nauczycielu oczekiwania.
Zmiany w szkolnictwie wyższym mają również zbliżać naukę do biznesu,
gospodarki oraz globalnego społeczeństwa, co może nastąpić poprzez
zwiększanie kompetencji i kwalifikacji studentów oraz naukowców. Studia na
polskich uczelniach stają się coraz bardziej praktyczne. Jest to wręcz wymóg, który
musi zostać spełniony, aby naukowcy aktywnie współpracowali z biznesem
i opracowywali nowe rozwiązania dla polskiej gospodarki. Więcej ofert praktyk,
nowe formy prowadzenia zajęć, zwrócenie większej uwagi na współpracę
w zespole i korzystanie z nowinek technologicznych, programy nauczania
tworzone przy współpracy z przedsiębiorstwami, czy stypendia dla
najambitniejszych studentów to tylko niektóre przykłady tego, w jakimi kierunku
podąża nauka nie tylko polska.
5
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Raport Horizon z 2012 roku jest jednym z ważniejszych na świecie opracowań
dotyczących zmian w nowoczesnej edukacji, dostarcza wielu informacji na temat
trendów i wyzwań stojących przed uczelniami wyższymi. Sześć głównych
aspektów zostało wyodrębnionych w tegorocznym raporcie, dotyczyć mają one:
1. Bogactwo zasobów i relacji osobowych w sieci stawiają poważne
wyzwania edukatorom, wymagając od nich redefinicji ról w edukacji.
2. Paradygmat edukacji zmienia się i w większym stopniu uwzględnia
edukację on-line, hybrydowe formy kształcenia i modele kolaboracyjne.
3. Studenci generalnie oczekują, że będą mogli pracować, uczyć się
i studiować w wybranym czasie i miejscu.
4. Technologie w coraz większym stopniu opierać się będą na idei chmury, co
prowadzi do decentralizacji wsparcia IT.
5. Studenci oczekują większych wyzwań i więcej aktywności podczas zajęć
w klasie.
6. Świat zmierza w kierunku pracy zespołowej, co musi wpływać także na
8
sposób organizacji nauki studentów.
Organizacja nauczania na odległość i metodyka kształcenia zdalnego przez
Internet są obecnie ważnym aspektem badań pedagogicznych. W wyniku tych
badań sformułowano kryteria dobrego kursu on-line, jak również wypracowano
wiele praktycznych zasad oraz wskazówek dla projektantów i nauczycieli
prowadzących takie szkolenia. Można je odnaleźć w licznych publikacjach
pracowników Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego oraz na łamach elektronicznego
9
czasopisma e-mentor dostępnego pod adresem http://www.e-mentor.edu.pl/.
Wśród ważniejszych zasad tworzenia kursu w ramach nauczania na odległość
wyróżnić można: zamieszczenie wstępnych informacji o szkoleniu (cele kursu,
zawartość merytoryczna, tematyka, nazwisko i adres e-mail osoby prowadzącej
szkolenie, data rozpoczęcia kursu i długość jego trwania, forma zaliczenia
przedmiotu, harmonogram egzaminów i system ocen oraz wymagane
piśmiennictwo); materiały dydaktyczne umieszczone na platformie edukacyjnej
powinny mieć przyjazną, przejrzystą strukturę oraz odnośniki do innych źródeł
informacji (stron internetowych zbliżonych tematycznie); dostosowanie zadań
dydaktycznych do różnych stylów uczenia się (np. schematy, ryciny, zadania
oparte na słuchaniu, mówieniu); umożliwienie komunikacji między uczestnikami
kursu, jak również między studentami i nauczycielem (np. poprzez fora dyskusyjne,
poczta
elektroniczna,
czaty,
rozmowy
głosowe
lub
wideo-głosowe
z wykorzystaniem komunikatora Skype); uczestnicy szkolenie powinny
otrzymywanie odpowiedzi zwrotne na zadawane pytania w krótkim czasie;
stosowanie metod aktywizujących, które podtrzymują zainteresowanie i uwagę
studenta.
Analizując charakterystyczne cechy nauczania na odległość i porównując tę
10
formę kształcenia, z metodami tradycyjnymi można zauważyć, iż e-metody:

8
9

Horizon Report 2012 Higher Education Edition http://net.educause.edu/ir/library/pdf/hr2012.pdf
http://www.e-mentor.edu.pl/
B. Jakubczak, Zastosowanie systemów nauczania zdalnego typu Open Source w edukacji na
przykładzie pakietu Moodle, (w:) M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak (red.), Edukacja
w społeczeństwie ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość. Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa. Poznań 2007
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umożliwiają uczenie się w dowolnym miejscu np. w domu (rezygnacja
z zasady jedności miejsca uczestników procesu dydaktycznego: uczniów
i nauczycieli),
dają możliwość uczenia się w dowolnym czasie np. po pracy (odejście od
zasady jedności czasu uczestników procesu dydaktycznego),
możliwe jest uzyskania nowych lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji
w ciągu całego życia (urzeczywistnienie paradygmatu uczenia się przez
całe życie),
ukierunkowane są na indywidualne tempo nauki (brak presji czasu
charakterystycznej dla edukacji tradycyjnej), co dotyczy również czasu
niezbędnego do wykonania zadań przesyłanych na stronę kursu
(urzeczywistnienie zasady indywidualizacji procesu uczenia się),
nie powodują tzw. szkolnego stresu (nauka we własnym pokoju, w ciszy,
w warunkach pełnego skupienia)
umożliwiają stały dostęp do zasobów dydaktycznych zgromadzonych
w bazie wiedzy kursu, jak również do innych źródeł informacji
dają możliwość samodzielnej twórczej pracy poprzez kreatywność,
rozwijanie aktywności poznawczej i badawczej studentów, unikanie
powtórnego „przerabiania” znanego materiału, co częstokroć ma miejsce
w edukacji tradycyjnej,
umożliwiają współpracę ludzi, którzy znajdują się w nawet znacznej
odległości od siebie (przekroczenie bariery odległości, przekraczanie
granic geograficznych: państw i kontynentów bez zmiany fizycznego
położenia ucznia),
umożliwiają kształcenie osób niepełnosprawnych, stwarzając optymalne
warunki do uczestnictwa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w systemie
edukacji; zapewniają również niepełnosprawnym osobom dorosłym
właściwe warunki do zdobycia zawodu, podniesienia kwalifikacji
zawodowych oraz wykonywania niektórych czynności w systemie telepracy
(przekroczenie fizycznych i psychicznych barier niepełnosprawności)
rozwijają technik autoedukacji i umiejętności samodzielnego uczenia się,
niezwykle istotnych umiejętności w dobie kształcenia ustawicznego,
przygotowują do efektywnej pracy w zespołach projektowych, kształcą
umiejętność pracy w grupie
Kształcenie na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informatycznych posiada również pewne wady. Należą do nich m.in. zawodność
technologii, ryzyko rozluźnienia kontaktu między nauczycielem i uczniem
z przyczyn technologicznych, syndrom samotności w Sieci, brak bezpośredniego
kontaktu fizycznego między uczniem a nauczycielem (odpersonalizowanie
kształcenia), brak możliwości stosowania technik bezpośredniej motywacji ze
11
strony nauczyciela i inne.

11

A.K. Stanisławska. Różnice i podobieństwa, zalety i słabości nauczania przez Internet versus
nauczanie tradycyjne, (w:) Konferencja szkoleniowa „E-learning w szkolnictwie wyższym”. Bydgoszcz
2003 [CD-ROM]
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Katedra Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednym
z partnerów projektu COHAB „Coordination and integration of higher education and
the labour market around the South Baltic Sea” finansowanego z Programu
Południowy Bałtyk (www.cohab.eu). Projekt rozpoczął się w 2011 roku i potrwa do
czerwca 2014 roku. W projekcie współpracuje 7 partnerów z 5 europejskich
państw.
1. Uniwersytet w Zealand, Dania
2. Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
3. Uniwersytet w Rostocku, Niemcy
4. Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa
5. Uniwersytet w Linneaus, Szwecja
6. VUC Storstrøm – Centrum Edukacji dla Dorosłych, Dania
7. Virtus, Niemcy
Projekt COHAB ma na celu kontynuację oraz rozszerzenie programów
rozwoju i integracji krajów nadbałtyckich (EUSBSR) zapoczątkowanych w 2006
roku przez Komisję Europejską. Rozszerzenie oraz wzmocnienie istniejącej
współpracy w zakresie edukacji, dotyczącej dziedziny pedagogiki oraz
pielęgniarstwa.
Cele
swoje
chce
osiągnąć
poprzez
zastosowanie
najnowocześniejszej technologii w zakresie wideokonferencji oraz sprzętu
Smartbord. Obejmuje zakres dotyczący:
- zapoznania się z zakresem kształcenia pielęgniarek w innych krajach
biorących udział w projekcie;
- poznania specyfiki pracy pedagogów oraz pielęgniarek w różnych krajach;
- stworzenia szans i możliwości do podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych
i pielęgniarskich;
- umożliwienia
doskonalenia
warsztatu
dydaktycznego
kadry
uniwersyteckiej;
- poszerzenia możliwości dla wymiany studentów i nauczycieli pedagogiki
i pielęgniarstwa.
Główne działania podejmowane przez partnerów to:
- odkrycie
obszarów
niedocenianych,
wymagających
szerszego
uwzględnienia w edukacji;
- wyłonienie lepszych rozwiązań dla procesu edukacji;
- nawiązanie i kontynuowanie współpracy z partnerami z Europy nie tylko
przy wykorzystaniu powszechnie znanych narzędzi (platformy internetowe,
korespondencje), ale także za pomocą wideopołączeń;
- wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk oraz określenie nowych
rozwiązań edukacyjnych;
- przeprowadzenie letniej szkoły w Kłajpedzie dla studentów z krajów
biorących udział w projekcie;
- zrealizowanie pilotażowego kursu edukacyjnego z zastosowaniem
wideokonferencji oraz e-learningu dla studentów, którzy wezmą udział
w szkole letniej;
- popularyzacja kraju każdego z partnerów i jego regionu za granicą kraju:
pokazanie tradycji i kultury;
- wykorzystywanie platformy MOODLE, która jest pakietem przeznaczonym
do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet, oraz stron
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internetowych; jest to rozwijający się projekt, zaprojektowany, aby wspierać
społeczny konstruktywizm, jako podstawę edukacji.
Konstruktywizm zakłada, że uczeń jest aktywnym podmiotem, który
samodzielnie tworzy swój własny system wiedzy, korzystając przy tym
z dostępnych mu źródeł nauki. Rola nauczyciela obok motywowania i wspierania
podopiecznych, polega przede wszystkim na przydzielaniu zadań i formułowaniu
pytań stanowiących dla uczniów problemy do rozwiązania. Zgodnie z założeniami
konstruktywizmu społecznego, wiedza przyswajana jest najefektywniej, kiedy
mamy do czynienia z uczeniem się przez współpracę. Jest to możliwe, kiedy uczeń
pracuje w grupie, dzieląc się własnymi doświadczeniami i opiniami i gdy jest
12
otwarty na doświadczenia i opinie innych.
Moodle stanowi platformę edukacyjną, za pomocą, której można brać udział w
wirtualnych lekcjach z różnych przedmiotów, komentować prace kolegów, oceniać
je, konsultować się z kolegami z kursu i z nauczycielem prowadzącym. Do tego
celu system wykorzystuje dwa moduły: forum i czat. Nauczyciel prowadzący ma
wgląd na wszystko, co robi uczeń, dlatego fora i czaty powinny służyć tylko do
komunikowania się w sprawach związanych z nauką przedmiotu. Moodle może
być wykorzystany zarówno do zajęć prowadzonych w pełni on-line, jak i jako
uzupełnienie zajęć tradycyjnych. Posiada prosty, niewielki, efektywny, przenośny,
niezbyt skomplikowany interfejs dla przeglądarek internetowych. Moodle pracuje
na każdym komputerze obsługującym PHP i współpracuje z wieloma typami baz
danych (w szczególności MySQL).
Projekt ma na celu identyfikację barier i możliwości w zakresie mobilności
studentów pielęgniarstwa i pedagogiki. Poprzez program pilotażowy, który
obejmuje wyjazdy studyjne, letnią szkołę oraz kurs nauczania przy zastosowaniu
wideokonferencji i e-learningu, członkowie projektu będą mieli możliwość
praktycznego wykorzystania nowoczesnej technologii w praktyce edukacyjnej.
Wszystkie organizacje partnerskie w ramach projektu zakupiły najnowocześniejszy
sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć w systemie wideokonferencyjnym.
Gdański Uniwersytet Medyczny wprowadzając projekt umożliwił lepszy rozwój
naukowy oraz zawodowy swoim pracownikom naukowo-dydaktyczny i studentom.
Projekt pozwala poznać system edukacji oraz rynek pracy w innych krajach
biorących udział w projekcie. Umożliwia interaktywną współpracę oraz wymianę
doświadczeń, co może skutkować poszerzeniem wiedzy i kompetencji, jak również
udoskonaleniem procesu dydaktycznego. Bardzo istotne jest to, iż projekt
umożliwia również wymianę informacji praktycznych związanych z nauczaniem
oraz wykonywaniem zawodu pielęgniarki/rza. Pozwoli na poznanie, jakości
kształcenia oraz specyfiki pracy pielęgniarek w innych krajach. Uczestnicy projektu
będą mieli także możliwość poznania kultury i zabytków, środowiska
przyrodniczego i tradycji państw regionu bałtyckiego.
Podsumowując można uznać, iż obecnie w nauczaniu i komunikacji dużą rolę
odgrywają nowoczesne e-metody, które pozwalają oszczędzić czas,
a jednocześnie zwiększyć efektywność prowadzonych działań. Szkoły wyższe
chętniej wprowadzają kształcenie mieszane, łączące nauczanie zdalne
z tradycyjnym, nie zaś klasyczne nauczanie zdalne. Kształcenie mieszane, zwane
także komplementarnym (ang. blended learning) jest definiowane jako wypadkowa
12

http://gu.us.edu.pl/node/229681
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nauczania tradycyjnego i form nauczania zdalnego. Można się zatem spodziewać,
iż w najbliższych latach w procesie nauczania i uczenia się będziemy coraz
powszechniej korzystać z nowoczesnych metod e-learningu, z zachowaniem
pewnych form tradycyjnych metod nauczania.
Streszczenie
W dzisiejszych czasach wykładowcy coraz częściej zaczynają wykorzystywać
nowoczesne technologie do nauczania, posługują się robotami czy interaktywnymi
tablicami, w zależności od potrzeby wynikającej z przedmiotu zajęć. Technologie
usprawniają proces dydaktyczny, ale równocześnie wymuszają swoiste otwarcie
informacyjne. Współczesne technologie umożliwiają również bezpośredni kontakt
w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem, a uczniem za pomocą audio lub
wideokonferencji, niezależnie od odległości, jaka ich dzieli. W związku z
przemianami w zakresie edukacji, rola nauczyciela w świecie zdeterminowanym
przez rozwój technologiczny ulega przeobrażeniom. Katedra Pielęgniarstwa
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednym z partnerów projektu COHAB
„Coordination and integration of higher education and the labour market around the
South Baltic Sea” finansowanego z Programu Południowy Bałtyk (www.cohab.eu).
Projekt rozpoczął się w 2011 roku i potrwa do czerwca 2014 roku. W projekcie
współpracuje 7 partnerów z 5 europejskich państw. Projekt COHAB ma na celu
kontynuację oraz rozszerzenie programów rozwoju i integracji krajów nadbałtyckich
(EUSBSR) zapoczątkowanych w 2006 roku przez Komisję Europejską.
Rozszerzenie oraz wzmocnienie istniejącej współpracy w zakresie edukacji,
dotyczącej dziedziny pedagogiki oraz pielęgniarstwa. Cele swoje chce osiągnąć
poprzez
zastosowanie
najnowocześniejszej
technologii
w
zakresie
wideokonferencji oraz sprzętu Smartbord. Projekt ma na celu identyfikację barier i
możliwości w zakresie mobilności studentów pielęgniarstwa i pedagogiki. Poprzez
program pilotażowy, który obejmuje wyjazdy studyjne, letnią szkołę oraz kurs
nauczania przy zastosowaniu wideokonferencji i e-learningu, członkowie projektu
będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania nowoczesnej technologii w
praktyce edukacyjnej. Wszystkie organizacje partnerskie w ramach projektu
zakupiły najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć w systemie
wideokonferencyjnym.
Summary
Nowadays, more and more teachers use modern technologies to teach
students, they use robots or interactive whiteboards, depending on the needs.
Technologies improve the teaching process, but also enforce specific information
environment. Modern technologies allow a direct contact in real time between the
teacher and the student with an audio or video conference, regardless of the
distance which separates them. In connection with the changes in education, the
role of the teacher is transformed in the world determined by technological
development. Department of Nursing in Medical University of Gdansk is a partner
of the project COHAB "Coordination and integration of higher education and the
labor market around the South Baltic Sea" funded by the South Baltic Programme
(www.cohab.eu). The project began in 2011 and will continue until June 2014. In
the project cooperates seven partners from five European countries. COHAB
project aims to continue and expand programs for development and integration of
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the Baltic States (EUSBSR) initiated in 2006 by the European Commission.
Expansion and strengthening of existing cooperation in the field of education, on
the field of nursing and pedagogical education. Moreover the project aims to
identify barriers and opportunities for mobility for students of nursing and
pedagogical education. A COHAB partners wants to achieve the objectives through
the use of modern technology like video conferencing and Smartbord equipment.
As well as through the pilot program, which includes field trips, summer school and
studying course using video conferencing and e-learning. Project members will
have the opportunity to practice the use of modern technology in educational
practice. All partner organizations involved in COHAB, bought topical equipment to
conduct classes in the videoconference.
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Aneta PARKES
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
COACHING, MENTORING I INNE TENDENCJE WE WSPÓŁCZESNEJ
PRAKTYCE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Wprowadzenie
Edukacja, kształcenie, komunikacja to procesy powiązane. Czy jesteśmy
uczeni, czy uczymy się samodzielnie, korzystamy z komunikacji werbalnej,
niewerbalnej, słowa pisanego czy innych narzędzi przekazywania informacji
między ludźmi. Również w organizacji, w procesie doskonalenia zawodowego
w trakcie coachingu czy mentoringu komunikacja pełni rolę podstawowego
narzędzia transferu wiedzy między członkami organizacji. Doskonalenie zawodowe
pracownika realizowane poprzez szkolenia czy coaching to obecnie jedne z coraz
częściej wykorzystywanych form edukacji polskich pracowników.
Doskonalenie zawodowe określane jako podnoszenie „kwalifikacji (poziomu
profesjonalizmu) pracowników w celu zwiększenia sprawności działania (…) jest
1
jednym z istotnych elementów rozwoju kadr”. Doskonalenie bywa używane
wymiennie „z pojęciem szkolenia, będącego procesem nabywania wiedzy
i umiejętności związanych z wymaganiami pracy, innowacji specyficznych dla
2
danej pracy oraz uczeniem się poprzez doświadczanie”. Choć „niektórzy autorzy
traktują szkolenie jako rozwijanie i podnoszenie kwalifikacji, inni zaś uważają
szkolenie za proces przygotowania do wykonywania pracy zaś doskonalenie jako
3
rozwijanie już posiadanych kwalifikacji”.
4
Szkolenie, określane w języku angielskim jako training (ćwiczenie), jest
definiowane m.in. jako przygotowanie pracownika do wykonywania pracy.
Skuteczne szkolenia koncentrują się na postawach wobec ludzi, diagnozie potrzeb
pracowniczych, konstruowaniu wspólnych celów i zadań, usprawnianiu
codziennych umiejętności itp. Niektórzy autorzy wyraźnie odróżniają szkolenie od
doskonalenia czyli podnoszenia kwalifikacji pracownika w celu zwiększenia
sprawności jego działań oraz rozwoju – przygotowania do wykonywania pracy
o większej odpowiedzialności i to właśnie coaching, mentoring, sponsoring, a nie
5
szkolenia, są traktowane jako metody doskonalenia zawodowego. Można przyjąć
takie podejście, tym bardziej, że pomiędzy training a coaching zachodzą istotne
różnice. Szkolenie (training) bywa określane jako just in case – na wypadek,
6
w odróżnieniu od coaching – just in time – na czas - ponadto zajmuje się często
sytuacjami hipotetycznymi, nie realną nauką w działaniu. Szkolący dają często
gotowe odpowiedzi, coachowie jedynie kierują pracowników w ich stronę.

1

Z. Antczak, Rozwój pracowników, (w:) T. Listwan (red.), „Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne
i ćwiczenia”. Wrocław 2000, s. 124
2
Ibidem, s. 125
3
A. Suchodolski, Rozwój pracowników, (w:) T.Listwan (red.), „Zarządzanie kadrami”. Warszawa 2002,
s. 151
4
www.szkolenia.ngo.pl
5
T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Warszawa 2002
6
Patrz: T. Ohno, Toyota Production System. Beyond Large-Scale Production, New York 1988
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Coaching i mentoring to nie tylko nowe formy doskonalenia zawodowego, są
one związane ze stylami kierowania ludzkim potencjałem, z humanizacją pracy,
demokratyzacją i orientacją na kapitał społeczny firmy. Nowe tendencje
doskonalenia stosowane widoczne są głównie w tzw. organizacjach uczących się,
dążących do „pełnego wykorzystania własnego, indywidualnego i grupowego
7
potencjału. Sprzyja to wydatnie uczeniu się i dokonywaniu innowacji (...)”.
Coaching, mentoring, sponsoring, assesing, counselling czy knowledge sharing są
ważnymi elementami nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w każdej
organizacji, szczególnie w jej polityce rozwojowej w odniesieniu do potencjału
ludzkiego.
Coaching
Wielkim jest ten, kto sprawia, że inny czuje się mały,
ale naprawdę wielkim jest ten, kto sprawia, że każdy czuje się
świetnie.
[There is a great man who makes every man feel small.
But the real great man is the man, who makes every
man feel great.]
G.K. Chesterton

Problemy ze zdefiniowaniem pojęcia coaching nie wynikają z jego złożoności
czy niejasnego znaczenia, lecz z faktu, że każdy teoretyk bądź praktyk, zajmujący
się nim, definiuje je w inny sposób. Tak np. coaching bywa określany jako działania
8
służące rozwojowi indywidualnemu pracowników, proces prowadzący do lepszych
efektów działań, proces planowany, dwustronny, oparty na ocenie, praktyce
9
i sprzężeniu zwrotnym, jak również działania zaspokajające potrzeby zawodowe,
rozwijające umiejętności, umożliwiające rozwój i uczenie się, zapewniające
wsparcie. Jest też określany jako metoda szkoleniowa z rodzaju „jeden na jeden”,
10
najskuteczniejsza w nieformalnych sytuacjach.
„Coaching polega na partnerskim sposobie dzielenia się przez kierownika
wiedzą z podległymi mu pracownikami, może mieć postać nieformalną lub
11
sformalizowaną – świadomie inspirowaną i organizowaną przez zarząd firmy”.
Coaching pomaga jednostkom i zespołom dokonywać korzystnych zmian,
prowadzących do osiągnięcia określonego celu, zmieniać zachowania w celu
ciągłego podwyższania kwalifikacji zawodowych. Firmy doradcze określają
12
coaching jako prowadzenie osoby ku zmianie na lepsze,
wspieranie jej
w procesie przemian, proces umożliwiający uczenie i rozwój. Coaching ma za
zadanie uświadomić ludziom czego chcą i jak wypełnić lukę między sytuacją realną
i pożądaną.
7

M. Rybak, Rozwój potencjału pracy jako krytyczny element strategii firmy, (w:) A. Sajkiewicz (red.),
“Zasoby ludzkie w firmie”. Warszawa 2000, s. 261
8
J. Bansza, Coaching czyli motywowanie i pomoc w rozwoju pracowników w miejscu pracy,
“Doskonalenie Kadr Kierowniczych” 1990, nr 7-8
9
E. Parsloe, Coaching i mentoring. Warszawa 1998
10
M. Armstrong, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kraków 2000
11
A. Suchodolski, Rozwój pracowników, (w:) T.Listwan (red.), „Zarządzanie kadrami”. Warszawa 2002,
s. 155
12
www.solutions.pl
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Pojawiają się też propozycje określenia coachingu jako dyskusji twarzą
w twarz (face to face) z podwładnym, mającej na celu modyfikację jego zachowań.
Dyskusja taka nie stanowi jednak sedna coachingu, może być jedną z jego technik
i uzupełnieniem procesu. Według E. Parsole rdzeniem tego sposobu doskonalenia
jest działanie w autentycznej sytuacji pracy. Dyskusja w cztery oczy może być
stosowana, gdy uczestniczenie w wykonywaniu obowiązków nie jest na przykład
możliwe, bądź jako dodatkowy środek zwiększania efektywności treningu. Samo
słowo coach to w języku angielskim trener prowadzący drużynę podczas meczu,
w boksie oznacza sekundanta. Coaching polega bowiem na trenowaniu
podwładnych w celu uzyskiwania przez nich coraz lepszych wyników w danej
13
dziedzinie.
Coaching spełnia w organizacji wiele istotnych funkcji, potrzebny jest np. przy
zmianie zachowania pracowników, relacji z ludźmi, podejmowaniu trudnych
i ważnych decyzji, doskonaleniu i uzupełnianiu braków, osiąganiu coraz lepszych
wyników, łagodzeniu konfliktów. Bywa też wykorzystywany do zarządzania czasem
i wiedzą, budowania wewnętrznej motywacji pracownika, rozwoju kompetencji,
przygotowywania pracownika do delegowania uprawnień. Pomaga w zdobywaniu
umiejętności
uważnego
słuchania,
kierowania
emocjami,
efektywnym
komunikowaniu się czy przezwyciężaniu kryzysów. Jest przydatny dla kierujących
14
zespołami, przy restrukturyzacji firmy czy menedżerom poszukującym pracy.
Główne cele coachingu według autorów zajmujących się tym zagadnieniem
to:
 łagodzenie napięć i konfliktów w grupie,
 przygotowywanie ludzi do nowych sytuacji, np. dostosowanie do włączenia
w nowe struktury organizacyjne, wdrażanie nowych zadań, wprowadzanie
nowego zakresu obowiązków;
 rozwój potencjału intelektualnego pracownika, indywidualny i grupowy
rozwój zawodowej wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie – kapitału
ludzkiego organizacji,
 zastępowanie
szkolenia
podstawowego,
uzupełniającego,
lub
ugruntowanie szkolenia czyli pełne wdrożenie w nową specyfikę pracy,
 poprawa efektywności pracy,
 nabywanie nowych umiejętności np. prezentowania informacji, sprawnej
komunikacji, empatii, pracy w zespole,
 tworzenie inteligentnych/ uczących się organizacji, tworzenie podstaw dla
ich budowy,
15
 wspieranie budowy kultury organizacyjnej.
Według E. Parsloe, cechy charakteryzujące coaching to:
a) wykorzystywanie go nie tylko w odniesieniu do stanowisk kierowniczych,
ale i w celu modyfikacji wszystkich nieefektywnych zachowań w organizacji
i usprawnienia działań ludzi na wszystkich szczeblach organizacyjnych;
b) jest to dwustronna relacja między przełożonym/coachem a podwładnym,
a ich wpływ na siebie ma charakter wzajemnego oddziaływania,
13

www.coachfederation.pl
E. Parsloe, Coaching i mentoring, Warszawa 1998
15
E. Parsloe, W. Wray, Trener I mentor. Udział coachingu I mentoringu w doskonaleniu procesu
uczenia się. Kraków 2002.
14
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obopólnego rozwoju wiedzy, umiejętności i zachowań. Coach powinien
udzielać głównie pozytywnej informacji zwrotnej i zachęcać do interakcji.
Jest to praca ze szkolonym, jak i z samym sobą, tak więc oboje
współpracujący powinni sobie wzajemnie ufać;
c) istotą coachingu jest nauka w działaniu czyli podczas wykonywanej pracy.
Coach może nadzorować wykonywane zadania, koordynować, oceniać,
udzielać wskazówek, współuczestniczyć w całości procesu zmiany
szkolonego. Przy czym sytuacja pracy powinna być naturalna, realna, nie
zaś sztucznie skonstruowana;
d) coach nie powinien dawać gotowych rozwiązań, a jedynie wskazówki,
powinien nakierowywać pracownika na odpowiedni tor działania,
wskazywać problem. Przedmiotem działań coacha i podwładnego nie jest
treść problemu, lecz bardziej jego forma, sposoby rozwiązania i procesy
16
psychiczne im towarzyszące;
e) może pełnić ważną rolę w kształtowaniu indywidualnej ścieżki kariery,
planowaniu kariery zawodowej i aktywnym rozwoju potencjału
intelektualnego firmy;
f) spełnia aktywną funkcję w realizowaniu socjalizacji wtórnej czyli
przekazywania pracownikom „pożądanego” zasobu wiedzy i umiejętności,
będącego nieodłączną częścią kultury organizacyjnej danej firmy;
g) proces coachingu charakteryzuje się rozłożeniem w czasie, ciągłością
i regularnością, a doskonalenie prowadzone jest metodą „małych kroków”;
h) wymaga regularnej kontroli i oceny czy proces przebiega prawidłowo, czy
też może wymagana jest zmiana kierunku i metod realizowanych działań;
i) można
wyróżnić np.
dwa poziomy coachingu: indywidualny
i grupowy/zespołowy. Pierwszy z nich to regularne sesje menedżera
z podwładnym, mające zwiększyć jego efektywność, drugi bywa nazywany
team building czyli coaching zespołu. Podwładny może indywidualnie
pracować z trenerem, albo grupowo angażować się w porządkowanie
wiedzy, dostarczanie efektywnych wzorów zachowań i włączanie ich do
swoich działań;
j) według E. Parsole wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje coachingu:
hands on – prowadzenie za rękę w stylu instruktorskim, głównie dla
niedoświadczonych pracowników, hands off – styl wolnej ręki dla ludzi
doświadczonych, supporter – wspierający, dla uczących się z użyciem
17
materiałów szkoleniowych oraz qualifier – dla profesjonalistów.
Bycie coachem stawia przed trenerem wysokie wymagania, do jego cech
18
pożądanych zaliczamy: doświadczenie zawodowe, duży zasób wiedzy ogólnej
i profesjonalnej, teoretycznej i praktycznej, komunikatywność, umiejętności
interpersonalne, umiejętność dzielenia się wiedzą i rozwijanie u podwładnego
poczucia odpowiedzialności, kreatywność, autorytet oparty na wiedzy i szacunku.
Powinna to być osoba doświadczona zawodowo, zwierzchnik, przełożony (najlepiej
bezpośredni), osoba kompetentna, potrafiąca rozpoznawać potrzeby szkoleniowe,
zapewniająca wsparcie przy dokonywaniu zmian. Coach nie musi wiedzieć
16
17
18

Por.: F. Visser, K. Wilber, Pasja Myślenia. Warszawa 2003
E. Parsloe, Coaching, mentoring and assessing, London 1992
Ibidem
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wszystkiego, ani sprawiać takiego wrażenia, powinien natomiast potrafić przyznać
się, że czegoś nie wie. Przydatna jest też znajomość różnych stylów kierowania,
technik motywowania i wpływu, sposobów rozwijania kompetencji, adekwatnych
dla danego pracownika i kontekstu działania, jak też wiedza o stylach uczenia się
i percepcji człowieka. Jednocześnie należy rozpoznawać i dopasowywać metody
coachingu do stylu uczenia się podwładnych. Atutem jest głęboka i wszechstronna
wiedza życiowa, umiejętność obserwacji, analizowania, tolerancyjność, cierpliwość,
empatia, opanowanie, ostrożne ocenianie i uwaga. Stereotyp coacha to
doświadczony 40 – latek o wykształceniu ekonomicznym i wiedzy
19
psychologicznej. Powinien inspirować do rozmowy i pozwalać na milczenie,
posiadać rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne, a co najważniejsze
– po prostu lubić ludzi.
Coaching zakłada konieczność dzielenia się wiedzą i informacją przy
jednoczesnym nakierowywaniu pytaniami na szukanie nowej wiedzy. Coach, mimo
20
iż jest zwierzchnikiem, inspiruje i inicjuje, jest też, a może przede wszystkim,
partnerem podwładnego, nie daje mu gotowych odpowiedzi, lecz uczy tego, jak je
zdobywać i jak się uczyć. Wspólnie z pracownikiem poszukuje sposobów
rozwiązywania problemów. Coach nie jest nauczycielem, ma inspirować do
zadawania pytań, do poznawania siebie, pomaga ustalić cele i sposoby ich
realizacji. Nigdy nie decyduje za szkolonego, który musi samodzielnie wykonać
zadanie. Powinien on budować u podwładnego poczucie odpowiedzialności,
dążenie do ciągłego doskonalenia, rozwijać w nim dążenie do partycypacji
i zaangażowanie.
Ponadto autorzy zajmujący się zagadnieniem coachingu wskazują, że
w procesie tym wymagana jest autentyczność i pozyskanie szacunku oraz
zaufania szkolonego. Autorytet coacha nie powinien wynikać z zajmowania
kierowniczej pozycji w strukturze organizacyjnej, lecz z akceptacji podwładnego,
przy czym wymagane tutaj jest obopólne zaufanie. Coach powinien być wybierany
przez podwładnego, a sama zmiana musi nastąpić z woli podwładnego. Jest to
o tyle istotne, że daje podwładnemu poczucie podmiotowości i silną motywację do
zmiany, ułatwia budowanie zaufania i szacunku dla coacha. Coach jest też
pierwszym człowiekiem, na którym podwładny może „wypróbować” wytrenowane
21
umiejętności, wyćwiczyć je i sprawdzić, zanim, jak w teatrze, wystąpi przed
prawdziwą „publicznością”.
Jak wspomniano wcześniej, E Parsloe podkreśla, że coaching ma charakter
procesowy, można go scharakteryzować jako proces: ukierunkowany,
usystematyzowany, dynamiczny i ciągły. Jego fazy są różnie charakteryzowane,
stanowią jednak pewien cykl, który może się wielokrotnie powtarzać. Ważne jest
aby na początku razem z pracownikiem zdefiniować problem i sposoby jego
rozwiązania i porównać sytuację istniejącą z sytuacją modelową (definiowanie
problemu). Następnie przechodzimy do tworzenia planu coachingu, jak i kiedy go
zrealizujemy, ile będzie trwał i jaki efekt chcemy uzyskać. Powinniśmy zadbać
o organizację czasu i przestrzeni oraz monitorowanie postępów (planowanie).
19

E. Parsloe, W. Wray, Trener I mentor. Udział coachingu I mentoringu w doskonaleniu procesu
uczenia się. Kraków 2002
20
R. Krool, Coaching. Jak osiągać wynik przy pomocy innych, “Personel” 1998, nr 3
21
Por.: E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego. Kraków 2000
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W kolejnej fazie realizujemy nasze ustalenia, dopasowując przebieg procesu do
zmieniających się warunków np. do tempa uczenia się pracownika czy
zewnętrznych sytuacji, które mogą wpłynąć na przebieg coachingu (działanie). Tu
też ważna jest kontrola postępów, systematyczny monitoring, aby dokładnie
przepracować każdy etap założonego planu, co umożliwi przejście do następnego
etapu. W ostatniej fazie oceniamy wynik procesu i wyciągamy wnioski
22
(podsumowanie).
E. Parsloe podkreśla, że czas i przestrzeń podczas organizacji coachingu
mają ważne znaczenie. Czas trwania coachingu jest różny, może przebiegać
w formie kilku spotkań, trwających przykładowo po 4-8 godzin, ale może też trwać
kilka miesięcy. Coaching prowadzony przez menedżera z organizacji różni się od
zewnętrznego, gdzie konsultant potrafi być bardziej obiektywny i spostrzegawczy,
niezaangażowany emocjonalnie i profesjonalny. Jednocześnie coach z organizacji
może być efektywniejszy w swoim obszarze pracy, w zależności od praktyki, którą
będzie posiadał. W firmie dyskusje powinny odbywać się face to face
w oddzielnym pomieszczeniu, np. gabinecie coacha, natomiast w większości
okresu trwania proces powinien toczyć się w naturalnych warunkach pracy. Zwraca
się uwagę, że obecnie coaching zaangażowany jest w tzw. „triadę”. Oprócz coacha
należy do niej indywidualny klient i firma. Ma to miejsce wtedy, gdy coach jest
wynajęty z zewnątrz firmy, musi dbać o dobro i rozwój pracownika, ale zawsze
w kontekście dobra firmy. Priorytetem zawsze jest organizacja, stąd trenerzy
zewnętrzni nazywają siebie trenerami biznesu, nie - indywidualnych osób
23
(business coaches not personal coaches).
W obecnej praktyce organizacyjnej widzimy dużą różnorodność, wręcz
rozmaitość form coachingu. Dotykają one nie tylko obszaru organizacji, ale i na
przykład efektów derekrutacji personelu, kiedy pracownicy przestają być jej
członkami. Przykładem jest tzw. coaching menedżerski czyli indywidualny program
dla specjalistów, średniej i wyższej kadry menedżerskiej, pomagający im
w znalezieniu nowego miejsca pracy po jej utracie, zgodnego z ich kwalifikacjami.
Cztery fazy takiego coachingu czyli 4D to: odkrywanie (Discovery) – autoocena
zwolnionego z pracy, zmiana jego zachowania, ukierunkowanie (Direction) – wybór
metod działania w celu znalezienia pracy, dyskusja (Discussion) – przygotowanie
24
do rozmowy z przyszłym pracodawcą i decyzja (Decision)– wybór oferty pracy.
Po pojawieniu się w Stanach Zjednoczonych ponad 20 lat temu, coaching
dotyczył przede wszystkim poprawy stosunków międzyludzkich, był techniką
używaną do opanowania konkretnych umiejętności i dotyczył kadry kierowniczej
wyższego szczebla. Obecnie, nie tylko, że nie obejmuje swym oddziaływaniem
wyłącznie najwyższego managementu, dodatkowo rozprzestrzenił się na sferę
funkcjonowania organizacji. Co więcej, stosowany jest na wszystkich szczeblach
hierarchii organizacyjnej, np. w doskonaleniu pracowników wykonawczych przez
25
kierowników liniowych. Początkowo traktowany jako moda, obecnie uważany jest
raczej za potrzebę współczesności.
22

Por.: M.B. O’Neill, Coaching dla kadry menedżerskiej. Poznań 2005 i P. Gniazdowski, Coaching
menedżerski, „Personel i Zarządzanie” 2003, nr 6
J. Greco, Hey, Coach!, “Journal of Business Strategy”, Mar/ Apr 2001, Vol. 22, Issue 2
24
P. Gniazdowski, Coaching menedżerski, „Personel i Zarządzanie” 2003, nr 6
25
M. Rybak, Rozwój potencjału pracy jako krytyczny element strategii firmy, (w:) A. Sajkiewicz (red.),
“Zasoby ludzkie w firmie”. Warszawa 2000, s. 261
23
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Obecnie obserwuje się również przeniesienie coachingu na inne sfery życia
niż zawodowe. Coaching wykorzystywany jest współcześnie do osiągania lepszych
wyników tak w życiu zawodowym jak i prywatnym. Do jego określeń używa się
takich słów jak: celebrowanie życia, idea współczucia, rozwój kultury, rodziny,
systemów pracy i społeczności. Coaching dotyczy obecnie większości życia
pozazawodowego pracowników. Specjalistyczne firmy szkoleniowe oferują life
coaching (życiowy), pomagający np. w znalezieniu celu życia, podejmowania
istotnych życiowych decyzji, powrócenia do równowagi psychicznej po stracie
partnera, przyjaciół czy biznesu. Istnieją nawet propozycje pomocy w odzyskaniu
26
zdrowia. Zewnętrzne firmy proponują coaching dla rodziny czy przyjaciół, a także
dla współpracowników, których współdziałanie źle się układa. Oferuje się pomoc w
sytuacjach bez wyjścia. Obiektywny obserwator z zewnątrz, czyli coach, deklaruje
pomoc w przezwyciężeniu wszelkich życiowych trudności. Jego zaletą jest brak
emocjonalnego zaangażowania, umiejętność zmiany wzorów zachowania,
27
porozumiewania się i interpretacji. Błędem jest jednak porównywanie coachingu,
szczególnie poza polem zawodowym, do psychoterapii. Nie daje on bowiem
gotowych rozwiązań i odpowiedzi, lecz jedynie pokazuje, w jaki sposób
rozwiązywać problemy i samodzielnie znajdować odpowiedzi, nakierowuje na
drogę wyjścia z konfliktu. Coaching nie jest terapią, ponieważ nie zajmuje się
przeszłością, lecz budowaniem przyszłości. Niemniej jednak niektórzy
28
anglojęzyczni autorzy
zwracają uwagę, że coaching jest czasami
przeterapeutyzowany. Nie umniejsza to jednakże znaczenia coachingu, który
intensywnie się rozwija, choć należałoby zdawać sobie sprawę, że nie we
wszystkich przypadkach metoda ta daje założone czy pożądane rezultaty.
Mentoring
Niekiedy można spotkać się z określeniem mentoringu jako coachingu, który
wyszedł poza granice firmy i jest praktykowany przez zewnętrzne centra
szkoleniowe. Nie jest to poprawne, ponieważ mimo kilku wspólnych cech
mentoring i coaching zasadniczo się od siebie różnią np. czasem trwania czy
stopniem zaangażowania prowadzącego. Zarówno coaching, jak i mentoring służą
nauce nowych umiejętności, wdrażaniu w nowe obowiązki i rozwiązywaniu
problemów. Jednakże „mentoring występuje wówczas, gdy doświadczony
(zazwyczaj starszy) kolega bierze na siebie odpowiedzialność za wspieranie
rozwoju młodszego (mniej doświadczonego) pracownika. Wyrazem tej opieki jest
zachęcanie do działań, udzielanie rad i informacji zwrotnych, pomoc
w wykonywanej pracy i monitorowanie osiągnięć. Podobnie jak coaching może
29
mieć postać formalną i niesformalizowaną”.
Mentoring różni się od coachingu m. in. tym, że ten ostatni jest bardziej
popularny i powszechny, skupia się na konkretnym celu, służy rozwojowi
umiejętności radzenia sobie z danym, określonym, problemem, może być tak
indywidualny, jak i grupowy i odbywa się w realnym środowisku pracy. Mentoring
ma miejsce, gdy starszy kolega bierze na siebie odpowiedzialność za wspieranie
26
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rozwoju bądź wprowadzenie do firmy młodszego i mniej doświadczonego
pracownika, zachęca go, wspiera, radzi, promuje i monitoruje jego osiągnięcia,
sprawuje opiekę nad rozwojem młodszego podopiecznego. Najbardziej efektywny
30
mentoring ma charakter nieformalny. W Japonii obowiązuje podobna zasada
mistrz-uczeń (sempai-kohai), określająca ścisły związek starszej i bardziej
doświadczonej oraz młodszej osoby. W japońskich organizacjach „każdy nowy
pracownik ma swojego mentora, który wprowadza go w arkana zawodu. Między
uczniem a nauczycielem, którzy spędzają też razem część wolnego czasu,
powstaje więź oparta na zaufaniu, co pomaga w otwartej wymianie myśli
31
i informacji”. Mentoring jest określany jako patronat, mentor jako promotor,
opiekun, przewodnik. Jest on bardziej wychowawcą niż nauczycielem,
posiadającym nie uczniów, a raczej – protegowanych. Dzięki naśladowaniu
swojego mistrza – mentora, mentoring pomaga ludziom stawać się takimi, jakimi
32
chcą się stać.
Główne cele mentoringu według autorów zajmujących się tym zagadnieniem
to:
 poprawa stosunków interpersonalnych w organizacji;
 propagowanie misji i strategii firmy;
 lepsze przepływ informacji, poprawa komunikacji;
 odejście od rywalizacji w stronę współpracy;
 wdrażanie pracownika do kultury organizacyjnej firmy, wzrost identyfikacji
pracownika z firmą;
 wspomaganie samorozwoju i rozwoju kariery podopiecznego;
 wprowadzenie pracownika do firmy, przyspieszenie adaptacji, ułatwienie
wejścia w nowe role;
 podnoszenie kwalifikacji kadry, doskonalenie i rozwój umiejętności
menedżerskich, projektowanie ścieżek kariery;
 realizacja polityki szkoleniowej;
 zmniejszenie fluktuacji pracowników;
33
 wzrost efektywności pracy i efektywności wprowadzanych zmian.
Aby daną relację określić mianem mentoringu, musi ona spełniać określone
wymogi. Cechy charakteryzujące mentoring według E. Parsloe są następujące:
a) nakierowanie na konkretnego odbiorcę - mentoring wykorzystuje się
względem osób szczególnie predysponowanych czyli uzdolnionych,
przygotowywanych do awansu czy na stanowisko kierownicze. Bierze się
pod uwagę tzw. top talent, jakkolwiek jest on definiowany w firmie. Relację
tę charakteryzuje orientacja na karierę, wspomaganie planowania
i realizacji kariery zawodowej pracownika. Obecnie też wykorzystuje się
mentoring przy wprowadzaniu do firmy pracownika rokującego nadzieje na
zajęcie w niej w przyszłości wysokiej pozycji zawodowej,

30
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b) indywidualny charakter procesu, oparty na relacji jeden – na – jeden.
Mentor, monitorując postępy podopiecznego, dostosowuje swoje działania
do jego tempa i możliwości rozwoju. Może przyjmować role: opiekuna
ogólnego, opiekuna rozwijającego karierę, opiekuna profesjonalnego
zajmującego się wprowadzeniem absolwenta lub opiekuna zawodowego,
34
zajmującego się rozwojem zawodowym pracownika,
c) mentoring z założenia realizowany jest na polu zawodowym, tzn. nie
przenosi się go tylko i wyłącznie na życie osobiste i pozazawodowe
problemy, choć współcześnie mówi się też o mentoringu w odniesieniu
35
wyłącznie do w życia prywatnego,
d) relacja oparta na zaangażowaniu mentor – podopieczny. Jest ona głębsza,
bliższa, bardziej przyjacielska i wymaga znacznego zaangażowania od
mentora, u jej podstaw leży obopólne zaufanie. Mentor oddziałuje często
na to, jak wygląda życie mentorowanego poza organizacją, w sferze
prywatnej, sam ich związek często przechodzi na sferę prywatną,
wzmacniając ich wzajemne oddziaływanie. Mentoring jest to ścisłe
36
powiązanie dwóch osób, starsza pełni rolę przewodnika. Mentor jest
opiekunem, doradcą, przyjacielem, udziela informacji zwrotnej, zachęca do
podejmowania działań i monitoruje postępy. Relację tę cechuje ścisła
współpraca i naturalny charakter powstawania,
e) wzajemność relacji - podobnie jak przy coachingu, jest to relacja
dwustronna: mentorujący i mentorowany nawzajem na siebie oddziałują,
wzajemnie wpływają. Tak podwładny, jak i mentor zdobywają nową wiedzę
i doświadczenia,
f) mentor nie skupia się na konkretnym zadaniu, lecz obejmuje całość
osobowości i życia podopiecznego np. jego życie organizacyjne,
pozaorganizacyjne, karierę itp. Mentor przygotowuje podopiecznego do
szukania i wykorzystania pojawiających się możliwości, nie zaś tylko do
rozwoju jednej danej umiejętności. Mentor oddziałuje na całość tożsamości
podwładnego, kształtuje ją nie tylko w kontekście organizacji, ale
i pozaorganizacyjnego środowiska. W tym znaczeniu mentor wychodzi
poza standardowe stosunki przełożony – podwładny, „wprowadza
podopiecznego w środowisko, zapewnia mu odpowiednie kontakty
37
i wspiera jego rozwój kariery zawodowej”,
g) procesualność - mentoring ma charakter procesowy: na początku procesu
należy jasno zdefiniować, czego się od niego oczekuje. Proces zakłada
długa perspektywę czasową – około 5 lat. Należy również uprzedzić obie
strony, jak będą się kształtowały ich relacje w czasie, przedstawić
organizację i plan działań. Przykładowe stadia procesu to: pierwsze –
rozeznanie potrzeb pracownika, a także tego kto ma predyspozycje by być
mentorowanym, czyli czy podopieczny jest inteligentny, elastyczny, chce
się uczyć, łatwo osiąga zamierzone cele, ma dobre relacje ze
współpracownikami itp., drugie – wybór mentorowanego i mentora, trzecie
34
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– sam proces, czwarte – kontrola przebiegu procesu i jego wyników.
Początkowa faza inicjacji, zbliżania się do siebie trwa od 6 do 12 miesięcy,
okres środkowy, opierający się na intensywnej współpracy zawodowej
i społecznej trwa od 2 do 5 lat, następnie powinna mieć miejsce separacja
czyli rozwiązanie stosunku patronatu w celu usamodzielnienia się
podopiecznego, mająca miejsce w 4. – 5. roku. Po 5. roku następuje
38
redefinicja i odnowienie wzajemnych kontaktów. Według E. Parsloe
proces ten ma trzy fazy: uzgodnienie planu nauki, zapewnienie wsparcia
39
w osiąganiu celów i wspieranie samorozwoju,
h) mentoring podobnie jak coaching jest narzędziem socjalizacji wtórnej,
przekazywania pożądanych w organizacji wzorów zachowania, sposobu
pełnienia obowiązków, kształtowania kultury organizacyjnej, sposobu
budowania kariery itp.. Często podkreśla się zbliżanie roli mentora do roli
rodzica,
i) mentoring przyjmuje postać formalną – celowy dobór pracownika i mentora
z naciskiem na korzyści dla firmy i nieformalną – przypadkowy dobór
promowanych, najczęściej z powodów prywatnych, bądź postać mieszaną.
Należy tu zauważyć ważną różnicę: w coachingu to podwładny wybiera
coacha, w mentoringu osobą decydującą jest promotor. Natomiast
inicjowanie kolejnych sesji pracy i nauki leży po stronie pracownika, który
powinien przejawiać aktywność i zaangażowanie.
Aby efektywnie pełnić rolę mentora, według E. Parsloe kandydat powinien
40
posiadać określone cechy:
 mądrość życiową, doświadczenie i umiejętność ciągłego uczenia się,
w tym od młodszych i mniej doświadczonych osób. Mentor powinien umieć
zapewnić podopiecznemu poczucie bezpieczeństwa, musi być gotowy do
pełnienia tej roli,
 mentor powinien być człowiekiem sukcesu, którego droga zawodowa bywa
często naśladowana przez podopiecznego, powinien stanowić autorytet
i wzór do naśladowania. Ponadto musi cechować go dobra znajomość
obszaru działania podwładnego, obiektywizm, odwaga oraz zdolności
komunikacyjne,
 dobrze, by był silną osobowością, wspierającą i akceptującą
podopiecznego, potrzebującego silnej motywacji i dużej ilości czasu,
 niezbędna jest troska o pracownika, udzielanie mu informacji zwrotnych
i tworzenie warunków do jego wypromowania, informowanie innych o jego
sukcesach, popieranie jego inicjatyw. Mentor powinien inspirować,
zachęcać do innowacyjności, wydobyć z podopiecznego maksimum jego
możliwości,
 powinien zawsze mieć czas na udzielanie rad, dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem, służyć pomocą, zachęcać do uczenia się na błędach,
rozbudzać odpowiedzialność. Rady mogą dotyczyć rozwoju, kontaktu
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z otoczeniem, nabywania nowych umiejętności, sposobów rozwiązywania
problemów czy informacji o firmie,
 najlepiej, by mentorem był długoletni pracownik, posiadający dużą wiedzę
o firmie. Zakłada się, że powinien stać co najmniej dwa szczeble wyżej
w hierarchii firmy od podopiecznego,
 relacje powinny być partnerskie, zbudowane na zaufaniu i współpracy,
41
wzajemnym szacunku i podobnych dążeniach.
Mentoring może wzbudzić uczucie zawiści, zazdrości o promowanego,
poczucie zagrożenia jego rozwojem. Niewłaściwy mentor może przekazać
42
niewłaściwe wzory zachowania bądź niewystarczająco realizować swoją rolę.
Skuteczność mentoringu według E. Parsloe opiera się na dwóch założeniach:
jednym jest teoria porównań społecznych L. Festingera, według której ze względu
na trudność obiektywnej oceny naszych umiejętności i wiedzy, porównujemy je
z działaniami innych osób. Nasze poczucie własnej wartości jest relatywne,
w zależności do kogo się porównujemy. Jednocześnie, im jesteśmy do jakiejś
osoby bardziej podobni, tym porównanie jest ważniejsze. Istotne tutaj są
porównania społeczne z osobami stojącymi wyżej w hierarchii społecznej,
pozwalające określić wzór, do którego można dążyć. Im więcej chcemy osiągnąć,
tym porównujemy się z ludźmi na wyższych pozycjach. Drugą podstawą jest
naśladownictwo jako efektywna metoda nauki i rozwoju. Naśladowanie „mistrzów”
i porównywanie się tworzą podstawy efektywności relacji mentora
43
z podopiecznym.
Sponsoring i inne tendecje
Sponsoring jest to materialne i niematerialne wspieranie działalności
podopiecznego w celu zwiększenia swojej popularności i pozyskania nowych
wpływów. W języku angielskim oznacza: fundowanie, sponsorowanie,
finansowanie czegoś, zazwyczaj w zamian za reklamę swojej działalności.
W organizacji ma za zadanie przyspieszyć tempo rozwoju kariery zawodowej.
Kierownik odgrywa tu istotną rolę kierującego karierą podopiecznego, jest jego
44
orędownikiem oraz promuje go wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Może
udzielać mu bezpośredniego wsparcia finansowego, bądź pośrednio inwestować
w jego rozwój. ”Sponsoring jest bardziej „zaangażowaną” formą coachingu
i mentoringu, gdyż przydzielony opiekun odgrywa bardziej aktywną rolę kreując
wręcz karierę podopiecznego, działając jak jego orędownik i promotor wewnątrz
45
i na zewnątrz organizacji”.
Według autorów zajmujących się zagadnieniem sponsoringu, służy on
budowaniu wizerunku sponsora, którego obraz powinien kojarzyć się z hojnością,
zaufaniem i prestiżem oraz władzą wynikającą z posiadania środków i możliwości
41
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sponsorowania. Jednocześnie promuje osobę sponsora, który poprzez
podopiecznego zwiększa swoją popularność i wpływy. Zwiększa się również
lojalność podwładnego względem przełożonego – sponsora, na skutek poczucia
wdzięczności i chęci odwzajemnienia. Dzięki temu sponsor może silnie wpływać na
działania sponsorowanego i wykorzystywać je do własnych celów. Relacja jest
tutaj również obustronna, każdy zyskuje to, czego w danej chwili potrzebuje.
Jednocześnie związek sponsora i sponsorowanego, choć oparty na lojalności, nie
musi być przyjacielski czy partnerski. Związek ten jest asymetryczny, ponieważ to
sponsorowany może stracić więcej i więcej zyskać, jest bardziej uzależniony od
sponsora, mającego znacznie rozleglejsze możliwości działania. Sponsoring może
dotyczyć pracownika organizacji, jak i osób spoza niej. Nie musi być
spektakularny, może być regularny bądź jednorazowy, formalny, jak i nie
opierający się na sformalizowanych, pisemnych umowach. Sponsorem jest
przedsiębiorca, dający jednorazową sumę na dofinansowanie zdolnego ucznia ze
swego regionu, bądź wspierający swego pracownika poprzez opłacanie mu np.
studiów wyższych. Sponsorowany może być obszar aktywności zawodowej, jak
i pozazawodowej, mający związek z efektywnym działaniem pracownika w miejscu
pracy. Sponsoringiem obejmowani są najczęściej pracownicy, którzy mają coś do
zaoferowania w zamian, np. są kreatywni, potrafią przekonać sponsora, że ich
finansowanie przyniesie obopólne korzyści, a skuteczna promocja sprawi, że ich
sukces i emocje z nim związane będą częściowo towarzyszyły również
46
sponsorowi.
Inne formy doskonalenia zawodowego wykorzystywane współcześnie to np.:
assessing (szacowanie) knowledge sharing (dzielenie się wiedzą), counselling
47
(doradztwo). Assessing oznacza szacowanie albo wyznaczanie wartości. Można
go rozumieć również jako opiniowanie po długim namyśle, oszacowywanie czyjejś
wartości jako pracownika. Może być wykorzystywany jako samodzielne narzędzie
w zarządzaniu zasobami ludzkimi, lub pomoc w diagnozowaniu i kontroli podczas
coachingu i mentoringu. Knowlegde sharing to dzielenie się wiedzą, partycypacja
w obiegu wiedzy organizacyjnej, pomocna w w/w metodach. Counselling natomiast
oznacza doradzanie, doradztwo zawodowe, służenie radą podczas wykonywania
pracy. Może mieć charakter regularny bądź akcydentalny.
Podsumowanie
Podsumowując, coaching możemy więc scharakteryzować jako trenowanie
pracownika w celu podniesienia jego kwalifikacji zawodowych. Mentoring to z kolei
relacja oparta na większym i bardziej odpowiedzialnym zaangażowaniu pomiędzy
patronem a podopiecznym. Jak opisano powyżej, sponsoring z kolei to barterowa
wymiana pomiędzy sposorem a sponsorowanym, mająca przynieść obu stronom
wymierne i określone korzyści. Stanowią one nowoczesne formy doskonalenia
zawodowego kadr w organizacji. Przy czym powyżej zaprezentowane, jak i wciąż
pojawiające się innowacyjne techniki doskonalenia zawodowego, są równie
przydatne dla rozwoju potencjału ludzkiego w organizacji i samej organizacji, jak
i w szeroki sposób odpowiadają na zindywidualizowane potrzeby pracownicze. Ich
46

47

E. Parsloe, W. Wray, Trener I mentor. Udział coachingu I mentoringu w doskonaleniu procesu
uczenia się. Kraków 2002
E. Parsloe, Coaching, mentoring and assessing, Kogan Page. June 1992

125

_________________________________________________________________________________

odpowiedni dobór i efektywne wdrażanie przynosi wymierne korzyści dla jednostki i
całej struktury oraz wskazuje na silny trend koncentrowania się we współczesnych
organizacjach głównie na czynniku ludzkim.
Streszczenie
Artykuł opisuje wybrane formy doskonalenia zawodowego, tj. głównie
coaching, mentoring i sponsoring. Doskonalenie zawodowe rozumiane jest tu jako
proces podnoszenia i rozwijania kwalifikacji czyli część procesu rozwoju
pracowników. Coaching scharakteryzowano jako proces wskazywania kierunków
rozwoju potencjału pracownika, prowadzenie pracownika ku zmianie na lepsze,
trenowanie pracownika w realnej sytuacji pracy. Mentoring natomiast to relacja
oparta na większym i bardziej odpowiedzialnym zaangażowaniu pomiędzy
patronem a podopiecznym, to forma opieki i wspierania rozwoju sprawowana przez
starszego i bardziej doświadczonego pracownika nad młodszym i mniej
doświadczonym. W końcowej części artykułu przedstawiono również pozostałe
wybrane współczesne tendencje w doskonaleniu zawodowych jak sponsoring, czyli
barterową obopólnie korzystną wymianę pomiędzy sponsorem a sponsorowanym,
czy assesing, knowledge sharing oraz counselling.
Summary
The article presents chosen forms of employee’s improvement, mainly:
coaching, mentoring and sponsoring. The employee’s improvement is described as
a development process of rising and developing of skills. Coaching is characterised
as the process of directing the employee’s potential towards personal development
and training the employee in the real situation of work. Mentoring is described as
the relation based on wider and more responsible involvement and as the form of
care and work development between older and more experienced employee with
younger and less experienced one. In the final part of the article the other chosen
development techniques were presented, like sponsoring – barter exchange, which
is useful for both sides, and assessing, knowledge sharing and counselling.
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15. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
16. M. Rybak: Rozwój potencjału pracy jako krytyczny element strategii firmy,
w: A. Sajkiewicz (red.), „Zasoby ludzkie w firmie”, POLTEX, Warszawa
2000.
17. M. Sloman: Strategia szkolenia pracowników, PWN, Warszawa 1997.
A. Suchodolski A., Rozwój pracowników, (w:) T.Listwan (red.), „Zarządzanie
kadrami”, C.H Beck. Warszawa 2002
18. F. Visser, Ken Wilber. Pasja myślenia. Warszawa 2003
19. www.apteka.nf.pl
20. www.coachfederation.org
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Artykuł finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Elżbieta RADOCHOŃSKA-WASIEWICZ
Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu
ZASOBY LUDZKIE W WALCE O KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Zasoby przedsiębiorstwa w literaturze przedmiotu klasyfikuje się na
materialne i niematerialne. Z uwagi na istotną rolę zasobów niematerialnych
w przedsiębiorstwie autorzy niejednokrotnie prezentują ich przewagę nad
zasobami materialnymi.
1
W ramach ogólnie pojętych zasobów rozróżnia się ich odmiany. J. B. Barney
2
wyróżnia konkretne ich odmiany. Są to:
kapitał finansowy, czyli różnorodne formy pieniądza wykorzystywanego
przez przedsiębiorstw, w tym: kapitał założycielski, dochody ze sprzedaży
akcji i obligacji, kredyty bankowe, zatrzymywane w firmie części strumieni
dochodów z działalności, itp.;
kapitał fizyczny, obejmujący stosowane techniki i technologie, maszyny
i urządzenia, instalacje, budynki, grunty i materiały, zapasy, surowce, ale
także lokalizację, sieci informatyczne (hardware, software);
kapitał ludzki, tworzony przez pracowników i ich wiedzę, doświadczenie,
inteligencję, wzajemne relacje, prawa, specjalizacje funkcjonalne
personelu, top management, itp.;
kapitał organizacyjny, przejawiający się w strukturze organizacyjnej,
procesach planowania, controlingu, koordynacji, kulturze, reputacji,
relacjach miedzy grupami wewnątrz firmy, relacjach z podmiotami
otoczenia.
Do zasobów niematerialnych zalicza się szeroko pojmowane zasoby ludzkie
(ang. human resources) – pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi
się z nauk społecznych – głównie z ekonomii – zgodnie z klasyczną szkołą
ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą) jako jeden z trzech środków produkcji.
Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwem, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu firmy,
który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem
3
pracowników (czyli polityką personalną).

1

Jay B. Barney często nazywany jest klasykiem teorii zasobowej.
Cyt. za M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności
przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń 2005, s. 98-100
3
Wikipedia. Wolna encyklopedia. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby_ludzkie, (pobrano 12.05.2012 r.)
2
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1. Istota i definicje konkurencyjności
Konkurencyjność jest zagadnieniem złożonym, a w zależności od podmiotu,
w stosunku do którego jest badana, charakteryzuje się różnymi cechami, często
4
odmienną metodologią. Konkurencyjność można rozumieć na co najmniej dwa
5
sposoby. Z jednej strony, jako cecha, atrybut, wynik, rezultat, z drugiej zaś jako
proces. Drugie znaczenie należy wiązać z dochodzeniem do cechy, atrybutu,
wyniku, rezultatu, jakim jest konkurencyjność. Mamy więc do czynienia
6
z procesem, przez który trzeba przejść, aby stać się konkurencyjnym. Jest
7
to, innymi słowy, konkurowanie. Konkurencyjność w pierwszym znaczeniu
generalizuje się najczęściej na tle zagadnień gospodarczych i jest pojęciem
dotyczącym gospodarki rynkowej. Istota tej gospodarki polega na tym, że
uczestnicy życia gospodarczego rywalizują ze sobą na zróżnicowanych
płaszczyznach.
Pojecie konkurencyjności należy do tak zwanych pojęć teoretycznych.
Teoretyczny charakter tego terminu oznacza, że nie jest on znakiem jakiejś
konkretnej osoby, czy też rzeczy, ani czegokolwiek, co sobie jako rzeczy i osoby
wyobrażamy. Właściwie nie ma desygnatów możliwych do określenia wprost. Aby
wyjaśnić znaczenie tego pojęcia, konieczna jest jego dekompozycja, przez którą
rozumie się wyróżnienie wymiarów konkurencyjności.
Upraszczając, można przyjąć, że konkurencyjność oznacza umiejętność
konkurowania, a więc działania i przetrwania w konkurencyjnym otoczeniu.
Konkurencyjność w sensie procesowym (czynnościowym) wiąże się de facto
nierozerwalnie z konkurencyjnością w sensie atrybutowym (rezultatowym).
Konkurencyjność procesowa prowadzi do osiągnięcia konkurencyjności w sensie
8
atrybutowym. Tak rozumianą konkurencyjność można wiązać z różnymi
poziomami bytu gospodarczego. Konkurencyjność nie jest cechą absolutną, a więc
taką, którą można przypisać danemu podsystemowi gospodarczemu, używając do
tego terminów, których znaczenie nie zakłada pewnego odniesienia do cech innych
podsystemów, określonego typu relacji łączących dany podsystem z innymi
podsystemami. Przy konstruowaniu skali do pomiaru konkurencyjności zawsze
występuje w niej element odniesienia cech obiektu, którego konkurencyjność
badamy, do cech innych obiektów, z jakimi dany obiekt rywalizuje. Wnioskować
można, że konkurencyjność jest przede wszystkim cechą relatywną, a więc taką,
której znaczenie zakłada pewien typ relacji łączącej obiekt, o którym coś orzekamy,
z innymi obiektami. Ujmując rzecz jeszcze dokładniej, należałoby zaliczyć
konkurencyjność
do
tej
kategorii
cech
relatywnych,
która
jest

4

H.G. Adamkiewicz-Drwiło, Uwarunkowania konkurencyjności…, op. cit., s. 9
Szerzej o ewolucji poglądu na temat konkurencji pisze H.G. Adamkiewicz-Drwiło, Uwarunkowania
konkurencyjności…, op. cit., s. 63-69
6
M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej. Poznań 2002, s. 49-50; D. Kusz, B. Kusz, M. Sobolewski, Działalność inwestycyjna
małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach zmian otoczenia. W: S. Lachiewicz, A. ZakrzewskaBielawska (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki. Łódź 2009,
s. 364
7
M. Gorynia, Teoretyczne aspekty konkurencyjności, (w:) M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.),
Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa 2009, s. 48
8
Ibidem, s. 50
5
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określana jako własności porównawcze. Własności porównawcze obiektów
polegają na przypisywaniu im pewnych cech w wyniku porównania ich z innymi
obiektami lub określonym standardem porównania (na przykład średnią dla całej
zbiorowości).
Rozwój badań i powstanie teoretycznych refleksji nad istotą konkurencyjności
jest zasługą wielu polskich autorów, którzy dążyli również do sformułowania jej
definicji. Należą do nich m.in.: M. Gorynia, M.J. Stankiewicz, W. Bieńkowski,
J.W. Bossak, E. Cyrson, N. Daszkiewicz, M. Lubińsk, J. Kotyński, A. Lipowski,
9
U. Płowiec, A. Wziątek-Kubiak, i E. Skawińska, H. G. Adamkiewicz-Drwiłło.
W literaturze zagranicznej definiowanie „konkurencyjności” ma, paradoksalnie,
miejsce rzadko, a jeśli badacze analizują aspekty konkurencyjności, to nie dążą do
10
sporządzenia samej definicji, ale najczęściej definiują jej następstwa
(np.
wystąpienie luki lub przewagi konkurencyjnej) i to na poziomie gospodarki krajowej
a nie na poziomie mikro. Świadczy o tym lektura uznanych autorów, jak:
D.A. Aaker, M. Casson, C.K. Prahalad, G. Hamel, J.B. Barney, J Kay, E. Penrose
i innych.
Tabela nr 1: Wybrane definicje konkurencyjności przedsiębiorstwa

9

M.J. Stankiewicz

Konkurencyjność przedsiębiorstwa oznacza jego „zdolność do
sprawnego realizowania celów na rynkowej arenie konkurencji”.

M. Gorynia

Konkurencyjność przedsiębiorstwa to umiejętność osiągania lub
utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Pojęcie to jest tożsame ze
zdolnością konkurencyjną.

W. Bieńkowski

Konkurencyjność to „zdolność do walki o ekonomiczne przetrwanie
w warunkach zaostrzającej się konkurencji. (...) Wyrazem tej
zdolności będzie zdolność podmiotu gospodarczego do utrzymania
się na rynku w dłuższym okresie”.

S. Flejterski

Konkurencyjność to „zdolność projektowania, wytwarzania
i sprzedawania towarów, których ceny, jakość i inne walory są
bardziej atrakcyjne od odpowiednich cech towarów oferowanych
przez konkurentów”.

W. Bieńkowski, Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, Czy
rząd może być bardziej aktywny? (w:) Unia Europejska wobec procesów integracyjnych – wyzwania
dla Polski, Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 2000; M. Lubiński, Konkurencyjność
gospodarki czy przedsiębiorstwa. „Gospodarka Narodowa”. 1995, nr 6; M.J. Stankiewicz, Zarządzanie
potencjałem konkurencyjności z uwzględnieniem warunków i możliwości polskich przedsiębiorstw.
(w:) M.J. Stankiewicz (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach
globalizacji. Toruń 2002; E. Cyrson, Nowy paradygmat strategii konkurencji. (w:) E. Skawińska
(red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście. Warszawa-Poznań 2002,
E. Skawińska, Reakcje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw. (w:) E. Skawińska (red.):
Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście. Warszawa-Poznań 2002; M. Olczyk,
N. Daszkiewicz, Konkurencyjność podmiotów – ujęcie teoretyczne, (w:) N. Daszkiewicz (red.):
Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro. Warszawa 2008; M. Gorynia, Konkurencyjność
przedsiębiorstwa – próba konceptualizacji i operacjonalizacji, (w:) E. Najlepszy (red.), Strategia
przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji międzynarodowej. Poznań 1998
10
M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa.., op. cit., s. 30
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E. Cyrson

Konkurencyjność to proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc
do realizacji swych interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od
innych oferty ceny, jakości lub innych cech wpływających na decyzje
zawarcia transakcji.

Ch. HampdenTurner, A.
Trompenaars

Konkurencyjność przedsiębiorstwa polega na rywalizacji
i współpracy jednocześnie, prowadzących do poznawania istotnych
technologii i potrzeb oraz wymagań klientów.

Encyklopedia
Biznesu

Konkurencyjność przedsiębiorstwa „związana jest z dostosowaniem
produktu do wymogów rynku i konkurencji, zwłaszcza pod względem
asortymentu, jakości, ceny i wykorzystania optymalnych kanałów
sprzedaży i metod promocji”.

L. Tyson

Konkurencyjność to „zdolność do wytwarzania wyrobów, które
wytrzymują test międzynarodowej konkurencyjności, zaś obywatele
korzystają z trwale rosnącego standardu życia”.

K. Kubiak

Konkurencyjność jest zdolnością do konkurowania w określonym
miejscu i czasie, uwarunkowaną umiejętnościami i cechami
tkwiącymi w przedsiębiorstwie oraz siłą i jakością oddziaływania
otoczenia na przedsiębiorstwo.

J.W. Bossak

Konkurencyjność to takie ukształtowanie się warunków
instytucjonalnych, makroekonomicznych i warunków konkurencji
oraz sprawność mechanizmu rynkowego, które budują podstawy
ekonomiczne dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw
w warunkach turbulentnego otoczenia rynkowego.

Źródło: M.J. Stankiewicz: Konkurencyjność przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 36;
M. Gorynia (red.): Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski
do Unii Europejskiej. Poznań 2002, s. 69; M. Gorynia: Konkurencyjność przedsiębiorstwa –
próba konceptualizacji i operacjonalizacji. W: E. Najlepszy (red.): Strategie przedsiębiorstw
w warunkach konkurencji międzynarodowej. Poznań 1998, s. 22; W. Bieńkowski:
Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Czy rząd
może być bardziej aktywny? W: Unia Europejska wobec procesów integracyjnych –
wyzwania dla Polski, Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 2000, s. 96;
S. Flejterski: Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej. „Gospodarka Planowa”,
1984, nr 9, s. 391; E. Cyrson: Kompendium wiedzy o gospodarce. Warszawa – Poznań
2000, s. 35; J.W. Bossak: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej – ujęcie
instytucjonalne. W: J. Grabowiecki, H. Wnorowski: Konkurencyjność gospodarki polskiej
a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
2000, s. 21

Autorzy celnie przedstawiają jeden z najważniejszych procesów współczesnej
gospodarki rynkowej. Ujmują go jako współzawodnictwo między uczestnikami gry
rynkowej, dążącymi do osiągnięcia zysku lub sukcesu, poprzez proponowanie
11
korzystniejszych ofert.

11

Por. H.G. Adamowicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności…, op. cit., s. 65
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2. Kapitał ludzki źródłem konkurencyjności opartej na wiedzy
Najwyższym poziomem rozwoju jest stworzenie gospodarki opartej na wiedzy.
Na tym etapie liczba segmentów gospodarki, w których przedsiębiorstwa mogą
12
z powodzeniem konkurować, stale się poszerza. Popyt krajowy staje się coraz
bardziej wyrafinowany, stymulując rozwój coraz bardziej skomplikowanych
i zaawansowanych dóbr. Dotyczy to zarówno konsumentów indywidualnych, jak
i przemysłu, który - stając się producentem coraz bardziej wyrafinowanych towarów sam również zaczyna zgłaszać zapotrzebowanie na bardziej zaawansowane dobra.
Silna konkurencja na rynku krajowym stymuluje ciągle innowacje. Pojawiają się
również nowe konkurencyjne przedsiębiorstwa w przemysłach siostrzanych
i współpracujących. Coraz rzadziej przewaga konkurencyjna wynika z niższych
kosztów, coraz częściej zaś z czynników pozacenowych. Pojawiają się nowe
mechanizmy tworzenia i doskonalenia zaawansowanych zasobów. Przedsiębiorstwa
nie tylko przejmują technologie powstające za granicą, lecz także tworzą swoje własne
13
rozwiązania. Na tym etapie firmy konkurują na rynkach światowych w coraz
bardziej zróżnicowanych segmentach. Przewaga konkurencyjna przenika z jednych
przemysłów do drugich. Konkurencyjność wytwórców dóbr finalnych stymuluje
konkurencyjność wytwórców półproduktów i odwrotnie. Duża liczba przedsiębiorstw
funkcjonujących w wielu segmentach gospodarki staje się podstawą pojawiania się
kolejnych możliwości innowacji i rozwoju. Taki poziom konkurencyjności jest
najbardziej odporny na wahania koniunktury i działania czynników zewnętrznych.
Podstawą przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw są technologie, innowacje
14
i zróżnicowana oferta, a nie czynniki mające na celu obniżenie kosztów.
Przedsiębiorstwo rozwijające się według nowego paradygmatu rozwoju to
miejscem powstawania wiedzy. Czynnikami kluczowymi dla konkurencyjności
takiego przedsiębiorstwa są elementy wymieniane jako składowe kapitału
intelektualnego, takie jak: kapitał ludzki, kapitał społeczny, otoczenie instytucjonalne,
a także kapitał rozwoju i strukturalny. Kapitał ludzki, jako jedno z podstawowych źródeł
konkurencyjności, odgrywa coraz większą rolę w rozwoju przedsiębiorstwa. Wpływają
na to m.in. takie jego cechy jak mniejsza mobilność w porównaniu, na przykład,
z kapitałem finansowym oraz długi cykl inwestycyjny związany z poprawą jego
15
jakości. Cykl ten dodatkowo komplikuje to, że jego realizacja odbywa się w złożonym
systemie społecznym, w znacznym stopniu niezależnym od pojedynczych
przedsiębiorstw. Jakość kapitału ludzkiego, rozumianego jako zasób wiedzy,
umiejętności, i inicjatywy, można oceniać, biorąc pod uwagę takie aspekty rozwoju
jak: prężność demograficzna, poziom wiedzy funkcjonalnej, aktywność
gospodarcza i społeczna.
Do podstawowych cech kapitału ludzkiego odróżniających go od kapitału
rzeczowego można zaliczyć to, że nie staje się on własnością producenta,
inwestycje w ten kapitał, a wiec zasadniczo inwestycje w wiedzę, wymagają
12

M. Słodowa-Hcłpa, Gospodarka oparta na wiedzy w warunkach polskiego członkowstwa w Unii
Europejskiej. (w:) A. Adamowicz (red.), Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego
członkowstwa w Unii Europejskiej. Warszawa 2005, s. 34
13
E. Łaziewska, P. Nowak, Źródła regionalnej konkurencyjności. (w:) E. Łaziewska, M. Gorynia (red.),
Konkurencyjność regionalna, koncepcje, strategie, przykłady. Warszawa 2012, s. 64
14
J.G. Lambooy, Knowledge and Urban Economic Development: An Evolutionary Perspective. „Urban
Studies”. 2002, nr 39, s. 1019-1035
15
E. Łaziewska, P. Nowak, Źródła regionalnej konkurencyjności…, op. cit., s. 64
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16

zazwyczaj długiego czasu i odpowiedniego kontekstu społecznego. Jak słusznie
zauważa Z. Przygrodzki, to kapitał ludzki współtworzy kapitał intelektualny regionu,
który łącznie z kapitałem społecznym oraz organizacyjnym reprezentuje tzw.
17
wartości ukryte. Kapitał intelektualny to niejako cały system korzenny, który
18
odpowiedzialny jest za prawidłowy wzrost i rozwój długim okresie. Dobrze
wykształcone osoby są nie tylko środkiem realizacji innowacji w przedsiębiorstwie,
lecz także same stanowią innowacyjny potencjał. Innym aspektem oceny jakości
kapitału ludzkiego jest poziom jego wiedzy funkcjonalnej. Do określenia tego poziomu
bierze się pod uwagę nie tylko poziom wiedzy (wykształcenia formalnego), lecz także
zdolność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
Mobilność przestrzenna jest bardzo ważną cechą kapitału ludzkiego. Wysoka
mobilność przestrzenna zmniejsza niedopasowania na rynku pracy, tym samym przyczynia
się do zmniejszenia bezrobocia, które ma negatywny wpływ na kształtowanie kapitału
ludzkiego. Regiony odpływowe tracą najwartościowszych z punktu widzenia rozwoju
gospodarczego mieszkańców, co pogarsza ich sytuację. Pogłębia to dysproporcje
regionalne w zakresie jakości kapitału ludzkiego.
Konkurencyjność pojedynczych przedsiębiorstw w coraz większym stopniu
jest także uzależniona od ich zdolności do wprowadzania innowacji. Z tego
względu innowacje stały się istotnymi źródłami konkurencyjności, a nabywanie
zdolności innowacyjnych stało się jednym z fundamentów pojęcia regionu
19
uczącego się. Koncepcja regionów uczących się opiera się na przekonaniu, że
dla konkurencyjności regionu kluczowe znaczenie ma umiejętność tworzenia
20
specyficznych i strategicznych zasobów. Za takie zasoby uznaje się przede
wszystkim umiejętności i wiedzę. Podkreśla się, że kreowanie tych zasobów to
proces, ponieważ wiedza ma wartość tylko wówczas, gdy jest aktualizowana.
W takich warunkach znaczenia nabiera też szybkość przyswajania wiedzy. Firma
szybko przyswajające informacje uzyskują lepszą pozycję konkurencyjną.
3. Znaczenie czynników zewnętrznych i zasobów w konkurencyjności
przedsiębiorstw
Z badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw z województwa
podkarpackiego, które były beneficjentami Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004-2006, (Działanie 2.3.
21
wsparcie poprzez inwestycje) wynika, że w ich ocenie nie do przecenienia jest
rola właściciela firmy oraz jego kompetencje. Wysoko oceniane są też zasoby
własne oraz umiejętność dotarcia do określonej grupy klientów. Spośród
pozostałych badanych składników konkurencyjności wysoko oceniona została
lokalizacja.
16

J. Szlachta, Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, t. 55. Komitet Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa 1997
17
Z. Przygrodzki, Znaczenie kapitału społecznego. (w:) Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość, a rozwój
regionów. Łudź 2004, s. 93-107
18
Szerzej na temat przyrównania wartości ukrytych do systemu korzennego drzew pisze L. Edvinsson,
M.S. Malone, Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa, odnajdując jego
ukryte korzenie. Warszawa 2001, s. 16
19
E. Łaziewska, P. Nowak, Źródła regionalnej konkurencyjności…, op. cit., s. 67
20
A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Łódź 2005, s. 134-138
21
Badania przeprowadzono na przełomie 2010/2011 roku. Wybór był celowy, bowiem przedsiębiorstwa
te składając wniosek stawiały sobie za cel podniesienie konkurencyjności.
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Tabela nr 2: Znaczenie czynników otoczenia zewnętrznego oraz zasobów własnych
wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw.
Znaczenie
czynników dla
pozycji
konkurencyjności
firmy

OCENA POZIOMU ZNACZENIA
brak

minimalne

średnie

duże

bardzo
duże

brak
odpowiedzi

0

2

6

11

25

1

0,0%

4,4%

13,3%

24,4%

55,6%

2,2%

1
2,2%
0
0,0%
2
4,4%
4

12
26,7%
0
0,0%
7
15,6%
8

17
37,8%
2
4,4%
16
35,6%
18

8
17,8%
19
42,2%
9
20,0%
9

4
8,9%
23
51,1%
8
17,8%
4

3
6,7%
1
2,2%
3
6,7%
2

8,9%

17,8%

40,0%

20,0%

8,9%

4,4%

0

0

6

17

20

1

0,0%

0,0%

13,6%

38,6%

45,5%

2,3%

7
11
15
8
15,6%
24,4%
33,3% 17,8%
2
9
20
11
polityka i prawo Unii
Europejskiej
4,4%
20,0%
44,4% 24,4%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych

2
4,4%
1
2,2%

2
4,4%
2
4,4%

właściciel – jego
kompetencje
inne instytucje i
polityka państwa
zasoby własne
lokalizacja
infrastruktura
otoczenia
zewnętrznego
umiejętność
dotarcia do
właściwych
segmentów klientów
samorządy i inne
instytucje lokalne

Podsumowanie
Jak słusznie zauważa M. Gorynia „zasoby przedsiębiorstwa wyznaczają mu
pole manewru w otoczeniu gospodarczym i społecznym. Ich ilość ogranicza
skalę działania. Ich elastyczność i mobilność wpływa na możliwości zmiany
pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu (...) Ilość, charakter i alokacja zasobów
przedsiębiorstwa
wpływają
też
na
możliwości
uzyskania
przewagi
22
konkurencyjnej”. Stawianie na jakość kadry kierowniczej jest istotnym punktem,
który przy odpowiednim inwestowaniu w perspektywie czasu może tylko rosnąć
i zwiększać konkurencyjność podmiotu. Bowiem umiejętności i jakości w systemie
zarządzania przedsiębiorstwem nie można kupić tylko trzeba je wypracować. Co
istotne elementy te nie amortyzują się w czasie, a raczej zwiększają swoją wartość
poprzez większe doświadczenie i aktualizowaną wiedzę.

22

M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja
przedsiębiorstw, Difin. Warszawa 2008, s. 69-70
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Streszczenie
Przedsiębiorstwo stanowi podstawowy podmiot gospodarczy. Od
efektywności gospodarowania wszystkich przedsiębiorstw zależy poziom życia
23
społeczeństwa. Natomiast na wydajność gospodarowania mają zasoby, którymi
dysponują przedsiębiorstwa i jego otoczenie. W artykule przedstawiono rolę
zasobów ludzkich w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w oparciu
o literaturę przedmiotu i badania własne.
Summary
Knowledge is considered as a main source of economic growth for nations
and regions. In this paper, the primary focus is on entrepreneurs as actors in an
evolutionary process where three kinds of competency enable them to compete
successfully: cognitive, innovative and organisational competencies. These are
influenced by three kinds of selection environment: institutions, markets and the
spatial structure. Not only entrepreneurs, but also governments and scientific
organisations can influence the regional innovation system.
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Joanna GAJDA, Seweryn CICHOŃ, Adrian GAUDY
Politechnika Częstochowska
ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKA ORGANIZACJI ELEMENTEM
WARUNKUJĄCYM JEGO POCZUCIE PODMIOTOWOŚCI

Wprowadzenie
Wraz ze zmianami ustrojowymi nastąpiły zmiany w podejściu do pracownika
organizacji i jego zachowania. Odrzucono obowiązującą dotąd koncepcję opartą
na założeniu, że sytuacja pracownika w organizacji zależy od umiejętności
dostosowania własnych predyspozycji do obowiązujących wymagań. Przy takim
przekonaniu osiągnięcie sukcesu na pośrednich etapach zawodowych nie miałoby
dla pracownika żadnego znaczenia. Powyższe założenie wywołało ostrą krytykę
wobec przedmiotowego podejścia do pracownika rezultatem której było zwrócenie
uwagi na konieczność przyjęcia nowego paradygmatu, że człowiek uczy się
1
i rozwija w ciągu całego swojego życia.
Obecnie organizacje zachęcają podwładnych do nabywania i doskonalenia
2
umiejętności co pozwala na zatrzymanie ich w organizacji. Niezbędnym
warunkiem dla merytorycznego, intelektualnego i emocjonalnego zaangażowania
3
pracownika w sprawy przedsiębiorstwa jest zapotrzebowanie na podmiotowość.
Przez podmiotowość należy rozumieć „poczucie pracownika, że organizacja
4
zapewnia mu warunki dla zaznaczenia jego tożsamości w rezultacie pracy.
Stworzenie pracownikowi warunków dla wystąpienia w organizacji w wielu rolach autora, współautora, inicjatora przekłada się na satysfakcję z pracy i poczucie
podmiotowości. Człowiek ma poczucie, że jest podmiotem, gdy oferując swój wkład
5
pracy posiada jednocześnie możliwość rozwoju i samorealizacji
„we
6
współdziałaniu z innymi, bez rezygnacji z własnego systemu wartości.
Z powyższej definicji wynika, że poczucie podmiotowości pracownika
uwarunkowane jest wieloma czynnikami wśród których wymienić należy jako
7
najistotniejsze:
- wybór charakteru pracy i stanowiska pracy;
- wpływ na pełnioną funkcję i rolę w firmie;
- wpływ (współautorstwo) na wytwór pracy;
- wpływ na jakość, relacji interpersonalnych z innymi pracownikami;
- poziom satysfakcji z oceny za udział w tworzeniu wspólnego dzieła;
- przekonanie, że angażowanie się w pracy jest wynikiem wewnętrznej
potrzeby.

1

H. Januszek, Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2003, s. 104
2
Ibidem, s. 24
3
M. Morawski, Zarządzanie profesjonalistami, PWE. Warszawa 2009, s. 60
4
W. Bańka, Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach. Toruń 2007, s. 105
5
M. Morawski, op. cit., s. 60
6
W. Bańka, op. cit., s. 105
7
Ibidem, s. 105-106
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Amerykański teoretyk D. Super zajmujący się rozwojem zawodowym
pracowników przyjął założenie, że „pracownik ma stały i niepowtarzalny wzór
zdolności oraz cech osobowości, które obiektywnie mogą być zmierzone
8
i skojarzone z wymaganiami zadań zawodowych”. G. Filipowicz zauważa, że
o efektywności zawodowej pracownika decyduje nie tylko zespół trwałych cech
osobowości lecz jego kompetencje. Osoba podejmująca pracę w organizacji
powinna być świadoma konieczności podjęcia nauki w celu doskonalenia własnych
kompetencji, których poziom może ulec zmianie zgodnie z oczekiwaniami
pracodawcy na skutek różnorodnych oddziaływań. Wykorzystanie urozmaiconych
form dokształcania i stymulowania rozwoju zawodowego pozwala osiągnąć taki
9
poziom kompetencji, które wymagane są na wysokich stanowiskach Troska
o rozwój własnych kompetencji może wynikać z dwóch powodów: z chęci
10
bezinteresownego umiłowania wiedzy lub potrzeby realizacji strategii firmy.
Obecnie istnieje ryzyko zwolnienia z pracy osób, które nie podnoszą poziomu
swojej wiedzy i umiejętności. M. Armstrong stwierdza, że taka sytuacja jest
następstwem:
- niestabilności organizacji biznesowych spowodowanej niepewnością, że
pracodawcy nie zagwarantują pracownikom bezpieczeństwa, gdyż nie
zabiegają o utrzymanie stałej kadry pracowników;
- uzależnienia stabilności zatrudnienia od umiejętności pracowników, które
mają odpowiadać potrzebom firmy;
- przywiązywania wagi do: elastyczności, zdolności do adaptacji, szybkości
reagowania;
- niezapewnienia pracownikom stałości w pełnieniu ról spowodowanej
ciągłymi zmianami;
- nadmiernego oszczędzania, które skutkuje większymi oczekiwaniami
wobec pracowników i prawdopodobieństwem braku tolerancji osób nie
11
spełniających wymagań organizacji.
Organizacja chcąc osiągnąć sukces musi prowadzić działalność na
konkurencyjnych i coraz bardziej dynamicznie zmieniających się rynkach.
Niezbędnym warunkiem jej rozwoju stało się zarządzanie strategiczne
zorientowane na pracowników którzy nie tylko formułują, ale przede wszystkim
realizują strategie. Coraz większego znaczenia nabiera strategiczny rozwój
zawodowy pracowników organizacji. Buckley i Kemp podkreślają, że: „rozwój
zawodowy menedżerów ma znaczenie strategiczne w tym sensie, że jest
niezmiernie ważny jako ośrodek zapewniania odpowiedniej natury i składu
kompetencji zawodowych menedżerów organizacji, które zabezpieczałyby jej
aktualną pozycję konkurencyjną, (…) oraz rozwijania kompetencji pozwalającej
12
jej utrzymać lub zmienić pozycję konkurencyjną w przyszłości”.

8

G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa 2004, s. 162-163
G. Filipowicz, op. cit., s. 163
10
M. Sidor-Rządkowska, Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Kraków 2006, s. 128-129
11
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2005, s. 282
12
Cyt. za O. Lundy, A. Cowling, Strategiczna zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2000, s. 274
9
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Definicje terminu „kompetencje”
Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu należy dokonać interpretacji
terminu „kompetencje” w wąskim i szerokim ujęciu.
Kompetencje w wąskim znaczeniu rozumiane są jako „zdolność pracownika
do działania prowadzącego do osiągnięcia zamierzonego celu w danych
13
warunkach za pomocą określonych środków”. W szerszym ujęciu kompetencje to
„ogół wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw i gotowość pracownika do
działania w danych warunkach, a więc także zdolność przystosowania się do tych
14
zmieniających się warunków”.
A. Szczęsna i T. Rostkowski definiują kompetencje jako „wszystkie cechy
pracowników, wiedza, umiejętności, doświadczenia, zdolności, ambicje,
wyznawane wartości, style działania, których posiadanie, rozwijanie
i wykorzystywanie przez pracowników umożliwia realizację strategii firmy,
15
w której są zatrudnieni”.
Komponenty kompetencji pracowników
Do podstawowych elementów kompetencji zalicza się: wiedzę, umiejętności,
postawy, cechy osobowościowe, doświadczenia, zachowania. Poniższy rysunek
prezentuje poszczególne składniki tworzące system na skutek sprzężenia tych
16
komponentów.
Zmieniające się otoczenie organizacji oddziałuje na dynamiczny charakter
kompetencji. Określone postawy oraz zachowania menedżerów i pracowników
organizacji wynikają z uznawanych wartości i norm kulturowych. Gdy oczekiwania
pracowników są zgodne z założeniami kulturowymi wzrasta ich zaangażowanie do
realizacji określonych zadań.
Ten kto posiada wiedzę i umiejętności, potrafi je zastosować
w procesie pracy zasługuje na miano kompetentnego pracownika. Realizacji
określonych działań sprzyjają predyspozycje osobowościowe, doświadczenia
życiowe i zawodowe. Istotny czynnikiem sprzyjającym skuteczności działań jest
motywacja. Pracownicy odpowiednio zmotywowani „przyjmują pożądane postawy
wobec pracy przełożonych, współpracowników w osiąganiu wyznaczonych
17
celów”.

13

M. Sidor-Rządkowska, Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Kraków 2006, s. 20
M. Sidor-Rządkowska, op. cit., s. 20
15
A. Szczęsna, T. Rostkowski, Zarządzanie kompetencjami, (w:) T. Rostkowski (red.) Nowoczesne
metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin. Warszawa 2004, s. 41
16
K. Piotrkowski, Potencjał ludzki przedsiębiorstwa, (w:) K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie potencjałem
ludzkim w organizacji XXI wieku. Warszawa 2006, s. 38
17
K. Piotrkowski, Potencjał ludzki przedsiębiorstwa, (w:) K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie potencjałem
ludzkim w organizacji XXI wieku. Warszawa 2006, s. 40
14
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Rysunek nr 1. Komponenty kompetencji
wiedza
zachowania

umiejętności

cechy
osobowo
-ściowe

postawy

doświadczenie
Źródło: R. Walkowiak, Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych,
Olsztyn 2004.

Rodzaje kompetencji
Kompetencje mają charakter złożony i wieloznaczny więc wymagają
sklasyfikowania według odpowiednich kategorii – rodzajów i grup.
Według T. Rostkowskiego w organizacji mają zastosowanie trzy rodzaje
18
kompetencji:
„– Kompetencje kluczowe – wspólne dla wszystkich pracowników firmy. Ich
rolą jest budowanie spójnej, jednolitej dla wszystkich pracowników kultury
organizacyjnej firmy. Przy badaniu wartości pracy kompetencje te mogą
stanowić podstawę porównań między wszystkimi pracownikami;
- Kompetencje specyficzne dla funkcji występują u osób pracujących
w konkretnych obszarach działalności firmy (…). Na podstawie tych
kompetencji dokonuje się porównania między pracownikami danej komórki
organizacyjnej, służą one także do planowania procesów rozwoju
zawodowego pracowników (konstruowania ścieżek karier, dróg awansów
pionowych);
- Kompetencje specyficzne dla roli, zwane również hierarchicznymi, są
wymagane od pracowników w związku z odgrywanymi przez nich rolami
(np. stratega, lidera zespołu). Pozwalają porównać pracowników
odgrywających swe role na tych samych szczeblach hierarchii
organizacyjnej oraz zaplanować system awansów poziomych”.
G. Filipowicz porządkuje kompetencje w spójne grupy wskazując w ten
sposób na przejrzystość modelu kompetencyjnego. Przez spójność kompetencji
należy rozumieć, że poszczególne kompetencje wzajemnie na siebie wpływają.
18

T. Rostkowski, Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin. Warszawa 2004, s. 59
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W rozważaniach dotyczących grupowego ujęcia kompetencji zawodowych autor
stwierdza, że: „Pojęcie «kompetencje» zawsze występuje w liczbie mnogiej
podobnie jak okulary, drzwi, spodnie czy nożyczki. Używanie słowa «kompetencja»
należałoby zatem uznać za neologizm. Co na poziomie semantycznym,
sygnalizuje takie rozumienie kompetencji? Istotną wskazówką, przydatną
w rozważaniach o kompetencjach, jest fakt, że niezwykle trudno wyizolować
kompetencję i traktować ją jako właściwość całkowicie oderwaną od innych
kompetencji, niezależną. Pierwszym zatem ważnym założeniem jest stwierdzenie,
że kompetencje są współzależne. Nie można jednoznacznie stwierdzić, w jaki
19
sposób i w jakim stopniu”.
Rysunek nr 2: Kompetencje bazowe i kompetencje wykonawcze
Kompetencje bazowe

Kompetencje wykonawcze

Kompetencje poznawcze
- rozwiązywanie problemów - gotowość do uczenia się
- szerokie horyzonty
- kreatywność
- elastyczność myślenia

Kompetencje społeczne
- negocjowanie
- komunikatywność
- obycie międzynarodowe - prowadzenie prezentacji
- relacje z przełożonymi
- wywieranie wpływu
- relacje ze współpracownikami- współpraca w zespole
- komunikacja pisemna
- kultura osobista

-

Kompetencje biznesowe
- orientacja w biznesie
- znajomość branży

- diagnozowanie potrzeb klienta
- techniki sprzedaży

Kompetencje
zawodowe

Kompetencje firmowe

- identyfikacja z firmą
- nastawienie na klienta
- otwartość na zmiany
- etyka i wartości

- języki obce
- sprawność organizacyjna
- wiedza zawodowa

Kompetencje menedżerskie

Kompetencje osobiste

orientacja na działanie
- organizacja pracy własnej
- podejmowanie inicjatyw
- sumienność
- radzenie sobie ze stresem - podejmowanie decyzji
- wytrwałość
- wyznaczanie priorytetów
- zaangażowanie
- dążenie do rezultatów
- efektywność
- pewność siebie

- budowanie zespołów
- dbałość o podwładnych
- delegowanie
- motywowanie
- odwaga kierownicza
- przywództwo

- organizowanie
- planowanie
- zarządzanie procesami
- zarządzanie projektami
- myślenie strategiczne
- zarządzanie zmianą

Źródło: G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa
2004, s. 38

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte jest na założeniu, że dla wykonania
określonego zadania niezbędne jest posiadanie takiego zestawu kompetencji,
które w rezultacie przyczynią się do osiągnięcia efektywności organizacji.
Nowoczesna organizacja przygotowana jest na wypracowanie modelu kompetencji
i wyodrębnienie tych, które zgodne są z potrzebami i oczekiwaniami organizacji.
20
Dla usprawnienia zarządzania kompetencjami organizacja dokonuje:
- Opisu wykorzystywanych przez siebie kompetencji. Zostają one ocenione
na podstawie skali nadanej konkretnej kompetencji. Określenie skali
polega na przyporządkowaniu różnych poziomów danej kompetencji przy
19
20

G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE. Warszawa 2004, s. 22
S. Węsierska, W walce o przewagę konkurencyjną – rozwój kluczowych zasobów ludzkich, (w:)
W. Herasim (red.), Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa 2006, s. 83
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uwzględnieniu podstawowego warunku – „stosowana skala musi być
spójna dla wszystkich uwzględnianych przez organizację stanowisk, różne
natomiast mogą być poziomy danej kompetencji wymagane na
21
stanowisku”. Najniższy jest poziom 1, który oznacza prezentowane przez
pracownika negatywne przejawy określonej kompetencji. Natomiast
najwyższy poziom 5 oznacza osiągnięcie poziomu mistrza – coacha, który
posiada umiejętności w zakresie kształtowania danej kompetencji
u pozostałych pracowników.
- Skalę ustala się dla poszczególnych kompetencji na podstawie utworzonej
karty kompetencji w skład której wchodzi zestaw umiejętności, wiedzy oraz
postaw znamiennych dla określonego poziomu.
Kartę kompetencji dotyczącą rozwoju pracowników mogą tworzyć następujące
22
elementy:
- najniższy poziom 1:
o wykazuje brak wiary w chęć ludzi do rozwoju;
o pozytywnie wypowiada się na temat możliwości rozwojowych
pracownika, lecz nie jest w stanie wskazać działań rozwojowych.
- poziom 2:
o wskazuje, które obszary podległych pracowników wymagają rozwoju;
o w przypadku zlecenia zadań dotyczących tego obszaru zapewnia
szczegółową instrukcję oraz wsparcie.
- poziom 3:
o zapewnia pracownikom udział w realizacji wymagających zadań;
o wspiera pracowników, chętnych do realizacji nowych zadań;
o zachęca do poprawy efektywności działania;
o stwarza sytuacje sprzyjające rozwojowi.
- poziom 4:
o zapewnia odpowiednią informację zwrotną, by stymulować dalszy
rozwój podległych pracowników;
o zapewnia
wsparcie
w
przypadku
niepowodzeń
podległych
pracowników;
o udziela jasnej i konstruktywnej informacji zwrotnej dotyczącej pracy
podwładnych;
o jest krytyczny w ocenie pracy podwładnych, ale równocześnie
demonstruje wiarę w potencjał pracowników.
- poziom 5:
o zapewnia, że podlegli pracownicy są zaangażowani we właściwe
zadania stymulujące ich rozwój, otrzymują odpowiednie szkolenia i/lub
wsparcie, by możliwie wykorzystać ich potencjał;
o stwarza warunki odpowiednie do tego, by pracownicy sami wypracowali
rozwiązania pojawiających się problemów, dzięki czemu zapewnia
pełne zrozumienie natury problemu przez pracowników;
o aktywnie poszukuje metod dalszego rozwoju pracowników.

21
22

Ibidem
Ibidem
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Stworzenie adekwatnego dla działalności organizacji systemu kompetencji
staje się podstawą dla wypracowania profili kompetencyjnych. Przez profil należy
rozumieć „zestaw kompetencji odpowiednich dla danego stanowiska wraz
z określeniem wymaganego na stanowisku poziomu w ramach skali danej
23
kompetencji”.
Zaprezentowany na rysunku wykres radarowy ujmuje profil
kompetencyjny charakterystyczny dla danego stanowiska.
Zaleca się, aby model taki zastosować na etapie pozyskiwania nowych
pracowników. Przed rozpoczęciem selekcji należy opracować typowy dla danego
stanowiska profil kompetencji potencjalnego pracownika, który powinien być
zgodny z profilem wzorcowym. W przypadku odchylenia w pozytywną czy
negatywną stronę nie zachowano zgodności pomiędzy określonymi oczekiwaniami
dla stanowiska a możliwościami kandydata na pracownika.
Rysunek nr 3: Graficzne ujęcie profilu kompetencyjnego dla danego stanowiska
i porównanie z profilem pracownika
Orientacja na Klienta
5

Niezależność
Inicjatywa

3
Profil modelowy

Współpraca
w zespole

1
Zdolności
Twórczośćprzywódcze

Profil pracownika

Źródło: S. Węsierska, W walce o przewagę konkurencyjną – rozwój kluczowych
zasobów ludzkich, (w:) W. Harasim (red.) Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami
ludzkimi, Warszawa 2006, s. 85.

Doskonalenie zawodowe (szkolenia)
W organizacji racjonalnie funkcjonującej celowe jest stworzenie systemu
doskonalenia zawodowego wyznaczającego obszar działań ukierunkowanych na
24
rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników.
Doskonalenie w ujęciu
R. Griffina oznacza „pogłębianie u menedżerów i pracowników fachowych
kwalifikacji niezbędnych zarówno na obecnym, jak i ewentualnym przyszłym
25
stanowisku”. Pojęcia – doskonalenie i rozwój wykazują ścisłe związki z pojęciem
23

S. Węsierska, W walce o przewagę konkurencyjną – rozwój kluczowych zasobów ludzkich, (w:)
W. Harasim (red.) Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa 2006, s. 85
24
A. Szałkowski (red.), Podstawy zarządzania personelem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Kraków 2006, s. 142
25
R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN. Warszawa 2005, s. 456
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szkolenie. Szkolenia realizowane są w celu utrzymania i poprawy efektywności
obecnie podejmowanych działań w zakładzie pracy. Doskonalenie jest
podstawowym instrumentem rozwoju zdolności pracowników do wykonywania
26
pracy w przyszłości.
27
Dążenie do doskonalenia działań wynika z następujących przesłanek:
- konieczności dostosowania kompetencji zawodowych i zachowań
pracowników do zmian zachodzących w otoczeniu organizacji;
- konieczności zwiększenia elastyczności organizacji wobec sytuacji
występującej na rynku pracy.
Organizacje zabiegające o pozyskanie i zatrzymanie utalentowanych
pracowników starają się zagwarantować perspektywy zatrudnienia przez
stworzenie warunków rozwoju umiejętności, które stanowiłyby o wartości człowieka
28
zdolnego do skutecznego konkurowania na globalnym rynku pracy.
Podstawowym narzędziem rozwoju pracownika jest szkolenie zawodowe,
które Pocztowski definiuje jako „ogół celowych i systematycznych działań
występujących w danej organizacji i skierowanych na pogłębienie oraz poszerzenie
określonych elementów zasobów ludzkich, a także na wyposażenie ich w nowe
elementy, niezbędne z punktu widzenia obecnych i przyszłych potrzeb
29
tej organizacji”. Rola szkolenia zawodowego „nabiera znaczenia tylko wówczas,
kiedy proces szkoleniowy rozbudowany jest o konkretne działania podejmowane
przez pracowników przed i po udziale w szkoleniu. Wówczas, gdy pracownicy mają
30
okazję wdrażać zapoznane treści w życie”.
W warunkach globalnej konkurencji organizacje pokładając nadzieje
w człowieku i jego możliwości rozwojowe inwestują w niego z kilku najważniejszych
31
powodów, aby:
- umożliwić pracownikowi zaspokojenie potrzeby samorealizacji;
- umożliwić dzielenie się nowymi umiejętności z innymi osobami;
32
- zachęcić do wymieniania się miejscami pracy;
- spowodować wzrost efektywności ekonomicznej.
Istnieją trzy źródła pochodzenia bodźców pobudzających organizacje do
konstruowania systemów szkoleniowych pracowników. Są to trzy kierunki
33
pochodzenia:
- „Po pierwsze - „z góry” – w sytuacji, gdy naczelne kierownictwo wyraźnie
określa cele i filozofię danej organizacji, aby każdy z jej pracowników
wiedział dokąd ona zmierza i jakie wartości ceni najwyżej. Najczęściej
sformułowana misja zawiera także stwierdzenia dotyczące celów szkolenia
pracowników;

26

M. Gableta, Potencjał pracy przedsiębiorstwa. Wrocław 2006, s. 79
M. Gableta, op. cit., s. 79
28
A. Reed, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2002, s. 99
29
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE. Warszawa 2003, s. 299
30
S. Węsierska, W walce o przewagę konkurencyjną – rozwój kluczowych zasobów ludzkich, (w:)
W. Harasim (red.) Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa 2006, s. 83
31
Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE. Warszawa 2010, s. 132
32
A. Reed, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2002, s. 99
33
H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN. Warszawa 2007, s. 436
27
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Po drugie, bodźce pochodzą też „z dołu”, gdy ci, którzy znajdują się
najbliżej (…) świadczących usługi, mają najlepsze rozeznanie
w występujących problemach i możliwościach ich rozwiązywania;
- Po trzecie, organizacja może też odczuwać potrzebę wdrażania
skutecznego systemu szkolenia pracowników pod naciskiem otoczenia.
(…) Może to być konkurencja na rynku pracy w formie rywalizacji
o najlepszych absolwentów szkół i studiów podyplomowych oraz
kierowników o najwyższych kompetencjach. Mogą też oddziaływać inne
siły, z których roli zdawać sobie będzie organizacja wyczulona na swoje
polityczne, społeczne i gospodarcze środowisko oraz zobowiązań
wynikających z regulacji prawnych (np. Kodeksu pracy, zbiorowych
układów pracy)”.
Do najczęściej oferowanych pracownikom szkoleń niezbędnych z punktu
34
widzenia potrzeb organizacji zalicza się:
- szkolenia wstępne wprowadzające do pracy – mają one na celu
uzupełnienie braków kwalifikacyjnych nowo zatrudnionych pracowników
oraz wspomaganie procesu adaptacji społeczno-zawodowej;
- szkolenia dostosowawcze – służą one rozszerzeniu wiedzy, umiejętności
oraz postaw pracowników w odniesieniu do wymogów kwalifikacyjnych na
określonym stanowisku lub po przeniesieniu pionowym bądź poziomym
pracownika;
- przekwalifikowanie zawodowe – ukierunkowane jest ono na modyfikację
profilu zawodowego kadry.
Wraz z przystąpieniem Polski do struktur unijnych wzrosły wymagania wobec
osób odpowiedzialnych za zarządzanie organizacją, których działania powinny być
nakierowane na poprawę standardów szkoleniowych. Wśród ogólnych wytycznych
zawartych w prawodawstwie unijnym na szczególną uwagę zasługują te, które
dotyczą sposobów organizowania szkoleń mających na celu wprowadzenie nowo
zatrudnionego do pracy. Ma on pozostać uczestnikiem określonego typu szkolenia
oraz takiego, który związany jest ściśle ze stanowiskiem pracy, ponadto szkolenia
o charakterze ogólnym Firmy, których działania odpowiadają standardom
35
dotyczącym tematyki szkoleń prowadzą do zwiększenia efektywności pracy.
Carnevale i inni mając na uwadze rozwój organizacji oraz jej zdolność do
zachowania konkurencyjności wskazali na konieczność powiązania nadrzędnych
(parasolowych) strategii organizacji ze szkoleniami. Carnevale i jego
współpracownicy dowiedli, że strategia parasolowa i jej składowe sprzyjają
wdrażaniu zmian w systemie szkoleń oraz podnoszeniu kwalifikacji. Tabela
przedstawia przykład strategii parasolowych i ich akcentów strategicznych
36
nazywanych także wielkimi strategiami.
-

34

D. Danilewicz, Zastosowanie nowoczesnych programów szkoleniowych. Metody pomiaru
efektywności, (w:) M. Juchnowicz (red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Warszawa 2004, s. 70
35
Ibidem, s. 71
36
O. Lundy, A. Cowling, Strategiczna zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2000, s. 272
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Tabela nr 1: Strategia parasolowa i jej akcenty strategiczne
STRATEGIA PARASOLOWA
Koncentracja
Wzrost wewnętrzny

Wzrost zewnętrzny

Strategia dezinwestycji

AKCENT STRATEGICZNY
Udział w rynku
Koszty operacyjne
Nisza rynkowa
Rozwój rynku
Rozwój produktu
Innowacja
Wspólne przedsięwzięcie
Integracja pozioma
Integracja pionowa
Dywersyfikacja koncentryczna
Redukcja/Zwrot/Rezygnacja
Likwidacja

Źródło: O. Lundy, A. Cowling, Strategiczna zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków
2000, s. 272.

Jak zauważa A. Szałkowski z realizowanej przez organizację strategii
personalnej wyprowadzane są cele szkoleniowe, które wynikają także „ze
stwierdzonej luki pomiędzy pożądanym a istniejącym profilem kompetencyjnym
37
poszczególnych pracowników oraz ich zespołów”.
38
A. Szałkowski określa szczegółowe cele szkoleniowe następująco:
„- wyposażenie nowo przyjmowanych pracowników w specyficzną wiedzę,
jak choćby znajomość historii i aktualnej działalności firmy. Cel ten osiąga
się poprzez szkolenie wprowadzające, które przygotowuje personel do
podjęcia i wykonywania pracy na przydzielonym, pierwszym w tej firmie,
stanowisku pracy;
- pogłębienie i rozszerzenie już istniejących elementów wiedzy zawodowej,
umiejętności oraz kształtowanie właściwych postaw pracowniczych. Po
pierwsze może to mieć związek z dostosowaniem wymienionych
elementów do zmienionych wymogów na zajmowanym przez danego
pracownika stanowisku pracy. Po drugie, może wiązać się z planowanym
w przyszłości przemieszczeniem pracownika wewnątrz organizacji,
najczęściej w formie promocji (awansu). Omawiane cele są realizowane
poprzez doskonalenie umiejętności, czyli szkolenie dostosowawcze, które
z reguły odgrywa najważniejszą rolę wśród wszystkich rodzajów szkolenia.
Szkolenie dostosowawcze ma swoje odzwierciedlenie w rozwoju
sprawnościowym i intelektualnym pracowników, a także w poprawie jakości
i wzroście wydajności pracy;
- integrowanie cech osobowości danego pracownika, jako zdolności, a także
nabytej przez niego wiedzy i umiejętności. Cel ten osiąga się przez
rozwijanie kompetencji (…). Kompetencje są wynikiem akumulowanych
przez lata doświadczeń zawodowych i z reguły nie podlegają formalnej
certyfikacji. Ich wykorzystanie prowadzi do pomyślnego wykonania zadań
w ramach misji organizacji;
37

38

A. Szałkowski (red.), Podstawy zarządzania personelem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Kraków 2006, s. 143, 144
Ibidem, s. 144
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uzyskanie nowego zawodu lub nowej specjalności zawodowej. Nowy
zawód lub specjalność uzyskuje się poprzez przekwalifikowanie. Może
mieć on charakter prewencyjny (chronić przed bezrobociem osoby
o kwalifikacjach nieprzydatnych w gospodarce) lub też rozwojowy (dawać
nowy zawód jednostce na ścieżce jej kariery zawodowej, jeśli stwierdzi
ona, że pomimo możliwości pracy w dotychczasowym zawodzie,
korzystniejszy jest dla tej osoby zawód nowy)”.
Proces szkoleniowy przebiega czterema etapami tworzącymi cykl
39
szkoleniowy:
- identyfikacji potrzeb szkoleniowych;
- przygotowania planu i projektu szkolenia;
- realizacji szkolenia;
- oceny wyników szkolenia.
-

Rysunek nr 4: Systematyczny model szkolenia

Strategia ogólna organizacji
Strategia personalna
Strategia rozwoju
personelu/strategia
Ocena efektywności
szkolenia

szkolenia

Plan i projekt
szkolenia

Identyfikacja potrzeb
szkoleniowych
Wykonanie szkolenia

Źródło: A. Szałkowski, Podstawy zarządzania personelem, Kraków 2006, s. 145.

Pierwszy etap szkolenia to gromadzenie informacji o pracownikach
szczególnie dotyczących ich kwalifikacji, potrzeb rozwojowych, stanowiska pracy.
Uzyskanie danych dokonuje się w procesie przedstawionym na poniższym
schemacie.

39

A. Szałkowski (red.), Podstawy zarządzania personelem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Kraków 2006, s. 144; I. Kołodziejczy-Olczak, Szkolenie jako element wspierający pracowników
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Rysunek nr 5: Schemat procesu rozpoznawania potrzeb szkoleniowych w organizacji
Obserwacja szkoleń
zawodowych prowadzonych
u konkurentów
(w ramach benchmarkingu)

Analiza wymogów
zajmowanego stanowiska
pracy
Wywiad z samym
pracownikiem i jego
otoczeniem (przełożony,
pracownicy, klienci itp.)

Plany i zamierzenia
pracodawcy wynikające
ze strategii rozwoju
przedsiębiorstwa
Zbiór zdiagnozowanych
potrzeb szkoleniowych
pracownika
Decyzja, które z tych potrzeb
przedsiębiorstwo zaspokaja
(inwestuje swoje środki
w personel)

Pozostałe potrzeby są
niezaspokojone lub pracownik je sam
zaspokaja z własnych funduszy, np.
studiując zaocznie

Wnioski z poprzednich
szkoleń

Obserwacja
i ocena pracy
Inne sposoby diagnozy
(testy, badania itp.)

Planowanie i projektowani szkoleń
Planowanie i projektowani szkoleń

Źródło: A. Szałkowski, Podstawy zarządzania personelem, Kraków 2006, s. 146.

W następnym etapie cyklu szkoleniowego niezbędne staje się przygotowanie
planu i projektu szkolenia. Organizacje, które przywiązują wagę do dokształcania
pracowników sporządzają plan przyjmujący formę strategii szkoleniowej. Jest ona
wynikową strategii działalności globalnej organizacji, zawiera cele ukierunkowane
na procesy restrukturyzacji i procesy zmian. Plan taki jest przykładem planu
długoterminowego na podstawie którego tworzy się plany roczne i miesięczne.
Roczny plan odpowiada na zapotrzebowanie szkolenia zgłoszonego przez kadrę
kierowniczą z różnych komórek i działów organizacyjnych. Plan zawiera dwie
podstawowe części – plan dotyczący szkoleń mających odbyć się wewnątrz
zakładu oraz plan zakupu szkoleń. Obie części łączy wyszczególnienie tematyki
szkolenia oraz liczba uczestników szkolenia.
Plan zakupu szkoleń zawiera informacje dotyczące kosztów szkoleń
wewnątrzzakładowych, które wiążą się z koniecznością opracowania budżetu
szkoleniowego. Taka forma planu szkoleń ma charakter poufny, pozostaje jedynie
dostępna kierownikowi odpowiedzialnemu za szkolenie i rozwój, a na jej podstawie
opracowuje się miesięczne plany szkoleń obejmujące dzienne terminy
ich realizacji.
Organizacja przygotowuje także projekt szkolenia zawierający komplet
informacji o przebiegu szkolenia, jego treści oraz przewidzianych nakładach
i rezultatach. Taki zestaw informacji nazywa się ofertą szkoleniową, która powinna
40
przykuwać uwagę na następujące kwestie:
- przydatność treści szkolenia w nawiązaniu do obecnej sytuacji rynkowej
organizacji;
40
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dydaktyczną
poprawność
programu
szkolenia
czyli
zgodność
z psychologicznymi prawidłowościami procesu uczenia;
- dobrą opinię instytucji szkolącej na rynku;
- doświadczenie szkoleniowców;
- profesjonalną organizację przebiegu zajęć;
- wysoki poziom efektywności świadczonych szkoleń.
Po zakończeniu szkolenia należy poddać ocenie jego wyniki. Przez ocenę
wyników R. Griffin rozumie formalną ocenę wykonywanej przez pracowników
pracy. Autor opowiada się za regularnym dokonywaniem oceny z następujących
41
powodów:
- konieczności
zweryfikowania
słuszności
wyboru
i
sprawności
mechanizmów doboru kadry,
- oceny skuteczności programów szkoleniowych,
- racjonalnego podjęcia decyzji w ustaleniu płac i przyznawania awansów.
Do powszechnie wykorzystywanych mierników oceny szkolenia należą
rozmiary działalności szkoleniowej oraz koszty szkolenia. Systematycznej
rejestracji podlega udział pracowników w szkoleniu oszacowany liczbą dni czy
godzin. Sposób ten umożliwia zaobserwowanie „dynamiki zmian rozmiarów
szkolenia w danej organizacji w pewnych okresach (kwartałach, latach),
a w przeliczeniu na jednego zatrudnionego pozwala na porównanie z działalnością
szkoleniową innych organizacji tegoż sektora gospodarki lub w skali całego
42
kraju”. Dotyczy to również oceny kosztów szkolenia, przy czym należy zachować
ostrożność w podejściu do uzyskanych informacji z powodu pojawiających się
niedoskonałości w rejestrowaniu rzeczywistych wydatków przeznaczonych na
działalność szkoleniową.
Przy pomocy powyżej opisanych mierników można jedynie oszacować
ilościową stronę skuteczności przedsięwzięć szkoleniowych. Pracownicy
odpowiedzialni za zarządzanie organizacjami którzy nie koncentrują się na
maksymalizacji zysków, a wymagają osiągania szczególnych efektów mają
trudności z opracowaniem metod oceny rezultatów szkolenia. Mogą one wynikać z
43
dwóch głównych powodów do których D. Danilewicz zalicza:
- nastawienie na zbyt liczne cele, które organizator szkolenia chce osiągnąć;
- rozpoznanie, które z osiągniętych rezultatów są ściśle związane
z programem szkolenia.
Należycie zorganizowane organizacje podejmują starania, aby wykorzystać
złożone podejścia do oceny efektów przebiegu działalności szkoleniowej. Według
A. Hamblin oszacowanie przedsięwzięć szkoleniowych oznacza próbę „otrzymania
informacji (sprzężenia zwrotnego) na temat efektów programu szkoleniowego oraz
44
ustalenia wartości szkolenia w świetle takiej informacji”. Oszacowanie może
przebiegać nawet na wielu poziomach.
P. Bramley wskazuje na wielość podejść do oceny efektywności szkoleń.
45
Wyodrębnił on następujące metody ewaluacji szkoleń:
-
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-

ocena oparta na celach – kładzie nacisk na zweryfikowanie, które
z zaplanowanych celów osiągnięto w czasie szkolenia, po powrocie do
pracy oraz w dłuższej perspektywie (które odnoszą się do efektywności
organizacji, a które do rozwoju wartości społecznych czy kulturowych);

Tabela nr 2: Zawarto koncepcje oceny efektywności szkoleń oparte na celach
GRUPY
CELÓW

ELEMENTY
OCENY
SZKOLENIA

Cele, które
powinny być
osiągnięte
w trakcie
szkolenia

- ocenianie odczuć
uczestników, które
związane są ze
szkoleniem;
- przekazanie
uczestnikom
informacji zwrotnej
na temat
postępów w
nauce;
-zastosowanie
mierników
postępów lub
zmian
- określenie
ważności celów
edukacyjnych;
- ocenienie
stopnia
wykorzystania
zdobytej wiedzy
lub zmiany
zachowania;
- przekazanie
prowadzącym
informacji zwrotnej
- wykorzystanie
mierników zmian
w wynikach
działalności całej
organizacji;
- wdrażanie
planów i projektów
indywidualnych
oraz globalnych
- wykorzystanie
mierników zysków
i strat
społecznych;
- stosowanie
narzędzi i metod
rachunkowości
zasobów ludzkich

Cele, które
powinny być
osiągnięte
po
szkoleniu,
po powrocie
do pracy

Cele
związane z
efektywnością
organizacji

Cele
związane z
wartościami
społecznymi
lub
kulturowymi

KIRKPATRICK

WARR,
BIRD,
ROCKHAM

GLOSSARY
OF
TRAINING
TERMS

HAMBLIN

Reakcje

Reakcje

Reakcje

Uczenie się

Bezpośredn
ie

Zachowania

Pośrednie

Uwiarygodni
enie
zewnętrzne

Zmiany
zachowań

Wyniki

Ostateczne

Ocena

Zmiany w
organizacji

Ocena

Ostateczne

Uwiarygodni
enie
wewnętrzne

Uczenie
się

Źródło: D. Danilewicz, Zastosowanie nowoczesnych programów szkoleniowych.
Metody pomiaru efektywności, (w:) M. Juchnowicz (red.) Standardy europejskie
w zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 77.
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ocena ukierunkowana – nastawiona jest na ustalenie, które z osiągniętych
wyników odnoszą się do potrzeb uczestników szkolenia, którymi są:
podmioty biorący udział w tworzeniu, wdrażaniu, wykorzystywaniu
programu podlegającemu ocenie; beneficjenci odnoszący korzyści
z udziału w programie; osoby poszkodowane dostrzegające negatywny
wpływ;
- ocena systemowa – ma na celu dokonanie analizy całego systemu
organizacyjnego obejmującego: dział szkoleń wraz z określeniem relacji
między działaniami w nim podejmowanymi oraz biznesplany przygotowane
przez inne działy organizacji. W dalszej kolejności ocenie podlega stopień
osiągnięcia wydajności pracy;
- ocena „sądowa” – polega na weryfikacji opinii wyrażonych przez
organizatorów programu szkoleniowego oraz pozostałe podmioty czyli jego
użytkowników, sponsorów oraz inne osoby zainteresowane.
Obecnie użytecznym sposobem oceny przedsięwzięć szkoleniowych jest
46
ciągle doskonalony model D. Kirkpatricka obejmujący cztery poziomy rozważań:
„- poziom reakcji – to zebrane odczucia, opinie i oceny stopnia zadowolenia
uczestników szkolenia dotyczące ego przebiegu, zarówno z punktu
widzenia merytoryczno-metodycznego, jak i organizacyjno-technicznego;
- poziom nauczania – to zgromadzone informacje o tym, czego i ile
uczestnicy szkolenia nauczyli się: jaką nową wiedzę zdobyli, jakie nowe
umiejętności przyswoili lub rozwinęli i jakie zmiany zaszły w ich postawie?;
- poziom zachowania – to wyniki badań, które pozwolą stwierdzić na ile
«zdobycze» wyniesione ze szkolenia mają zastosowanie w codziennej
pracy. Jest to bardzo ważne, gdyż jedynie pozytywna zmiana zachowań
owocować może zwiększeniem działań indywidualnych i grupowych;
- poziom rezultatów – to rezultaty badań i obserwacji skutków (korzyści)
odbytego szkolenia dla funkcjonowania całej organizacji. Przede wszystkim
poszukuje się danych potwierdzających ekonomiczną efektywność
w postaci wzrostu produkcji, wydajności pracy, spadku absencji,
zmniejszenia fluktuacji, braków, itd. Podstawowa trudność polega
na wyeliminowaniu wpływu innych czynników (pozaszkoleniowych), stąd
i złożoność wyliczeń dotyczących porównania korzyści ze szkolenia
z poniesionymi na nie kosztami”.
W obecnych warunkach rośnie zapotrzebowanie na pracowników
wyposażonych w wysokie kwalifikacje i umiejętności, które pozwolą wyróżnić ich
od pracowników przeciętnych. W dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
zwiększono nacisk na szkolenia w kilku dziedzinach w celu poprawy jakości pracy.
A. Reed wskazuje na cztery kategorie umiejętności niezbędnych w dzisiejszej
rzeczywistości: przystosowanie kulturowe, zdolności administracyjne, znajomość
47
procesów i umiejętność sterowania nimi oraz umiejętności techniczne.
-

Streszczenie
Rozwój zawodowy pracownika organizacji elementem warunkującym jego
poczucie podmiotowości W warunkach gospodarki rynkowej rozwój pracowników
46
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uważany jest za istotny element warunkujący zaangażowanie go w sprawy
organizacji oraz efektywne jej funkcjonowanie. Proces rozwoju zawodowego
pracownika może być realizowany od rozpoczęcia przez niego pracy aż do chwili
jej zakończenia, a jego skutki oddziałują na jakość wykonywanych zadań. Dlatego
też nowoczesne organizacje dążą do świadomego kierowania nim i kształtowania
go w ramach realizowanych celów strategicznych. Inicjowanie działań rozwojowych
umożliwi stworzenie realnej szansy na wykorzystanie potencjału pracowników oraz
zaspokojenie ich potrzeby samorealizacji.
Summary
In a free market economy professional development of employees is regarded
as a significant element contributing to their involvement in the matters of an
organization and, consequently, to its effective functioning. The professional
development of an employee can run from the start of his work until it is completed;
its results often have a considerable effect on the quality of the employee’s
performance at work. For that reason, organizations strive to consciously directing
it and shaping it to their strategic objectives. Initiation of development activities will
provide a real opportunity for an organization to use the full potential of its
employees; for an employee, it is a chance for self-fulfillment at work.
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