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Wstęp
Szanowni Państwo, oddajmy do Państwa rąk kolejny numer kwartalnika
Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
Poszczególne prace o charakterze badawczym (siedem) i teoretycznym
(dwadzieścia trzy), ujęte zostały w 7 działów: bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo wewnętrzne, psychologia, pedagogika, bezpieczeństwo zdrowotne,
zarządzanie oraz recenzje i sprawozdania.
W dziale bezpieczeństwo narodowe przedstawiamy osiem artykułów. Pierwszy
z nich, autorstwa Agnieszki Napieralskiej oraz Mariana Kopczewskiego, przedstawia
problem dotyczący zarządzania w sytuacjach kryzysowych w kontekście kształcenia
młodzieży. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że katastrofy techniczne, naturalne oraz
będące wynikiem działalności człowieka, stanowią obecnie zagrożenie zdrowia,
a nawet życia ludzkiego. Trudno przewidzieć wobec jakiego scenariusza
niebezpieczeństw stoimy obecnie i na jakie napotkamy w przyszłości. Autorzy
podkreślają, ze należy zatem dołożyć wszelkich starań, by podmioty odpowiedzialne
za bezpieczeństwo, wykonywały swe zadania w sposób kompetentny. Konieczne
jest więc odpowiednie kształcenie i przygotowanie praktyczne przyszłych
pracowników szczebli administracji państwowej oraz instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo naszego społeczeństwa. Autorzy zwracają również uwagę na fakt,
że efektem odpowiedniej edukacji będzie zarówno sprawniejsze usuwanie skutków
sytuacji kryzysowych jak również znaczne ograniczenie zagrażających czynników.
Z kolei Aleksandra Dulko-Marczak w pracy na temat dialogu
o bezpieczeństwie Policji ze społecznością lokalną przedstawia zalety działań
wpływających na poprawę poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej poprzez
współpracę z Policją. Autorka podkreśla, że istotnym elementem mającym na celu
poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli jest uwzględnienie ich opinii, uwag
i spostrzeżeń, które przekazują podczas debat społecznych organizowanych przez
władze publiczne w tym Policję.
W następnej pracy Aleksandra Szczerba-Zawada podejmuje zagadnienia
ochrony ludności w Unii Europejskiej. Autorka zwraca uwagę na fakt, że ochrona
ludności zajmuje istotne miejsce na agendzie działań UE, choć problematyka ta
należy do kompetencji wspierających, koordynujących i uzupełniających UE. Celem
artykułu jest analiza ustawodawstwa unijnego przyjmowanego w dziedzinie ochrony
ludności, którego celem jest zachęcanie do współpracy państw członkowskich
w celu zwiększenia skuteczności systemów zapobiegania klęskom żywiołowym lub
katastrofom spowodowanym przez człowieka i ochrony przed nimi, w szczególności
przez wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym, wspieranie szybkiej i skutecznej współpracy
operacyjnej krajowych służb ochrony ludności na terytorium Unii oraz wspieranie
spójności międzynarodowych działań w zakresie ochrony ludności.
W następnej pracy Hanna Bartoszewicz-Burczy przedstawia scenariusze
zapotrzebowania na energię pierwotną i elektryczną przez poszczególne regiony
świata tj. Afrykę, Azję, Europę, Amerykę Północną i Południową w perspektywie do
roku 2050. Światowe prognozy rozwoju sektora energii, opublikowane zostały
w 2013 r. przez Światową Radę Energetyczną w raporcie pt. „World Energy
Scenarios of World Energy Council’s unique approach to composing energy futures
to 2050.” oraz w 2014 r. w „World Energy Outlook” Międzynarodowej Agencji Energii.
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Autorka podkreśla, że obie prognozy prezentują cenne informacje, które mogą być
wykorzystane dla planowania rozwoju energetyki światowej, regionalnej i krajowej.
Małgorzata Sikora-Gaca natomiast w pracy podejmującej zagadnienia
paradoksów mołdawskiej transformacji, analizuje zagadnienia tożsamości
narodowej mieszkańców tego obszaru. Autorka zwraca uwagę na fakt, że etniczny
i narodowy składnik kultury politycznej odgrywa istotną rolę w tworzeniu mołdawskiej
państwowości, również w kontekście jakości i dynamiki życia politycznego. Jej
zdaniem, w oparciu o analizę mołdawskiej tożsamości narodowej i etnicznej oraz
preferencje wyborcze można wysnuć tezę, że rozwinięta kultura polityczna
społeczeństwa jest wyznacznikiem jakości w procesie decydowania politycznego.
Marek Ł Michalski przedstawia zagadnienia z zakresu strategicznego
zarządzania zasobami gazu ziemnego. Autor podkreśla, że gaz ziemny jest obfitym
źródłem energii i najczystszym paliwem kopalnym, co prowadzi do wzrostu jego
wykorzystania – szczególnie w energetyce i transporcie. Duże inwestycje
w elektrownie opalane gazem, pomimo rosnących cen gazu w niektórych regionach
świata, zwłaszcza w Europie, wynikają z relatywnie niskich nakładów kapitałowych
w porównaniu z innymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej. Głównymi
trendami na rynkach międzynarodowych są zwiększone poszukiwania gazu
łupkowego,
wzrost
handlu
skroplonym
gazem
ziemnym
(LNG)
i rosnący udział gazu w światowym zużyciu energii pierwotnej. W opracowaniu
przedstawiono analizę struktury i trendów w podaży gazu ziemnego
z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł, popytu, handlu i inwestycji
kapitałowych. Zarządzanie strategiczne zasobami gazu ziemnego powinno
uwzględniać zmieniające się warunki rynkowe, szczególnie postępujące
wyczerpywanie konwencjonalnych zasobów i wzrost produkcji z nie konwencjonalnych złóż.
Mariusz Frączek z kolei ocenie poddaje wybrane problemy dotyczące
funkcjonowania systemów identyfikacji bojowej oraz monitorowania położenia wojsk
na poziomie operacyjnym oraz taktycznym. Autor skoncentrował swoją uwagę na
kwestii rosnących wyzwań oraz przyjętych rozwiązań w tym obszarze rozważań.
W pracy zaprezentowano wybiórczo ich możliwości techniczne a istotnym wątkiem
rozważań jest wskazanie potrzeb wojsk lądowych w zakresie systemów identyfikacji
bojowej i monitorowania położenia.
W następnej pracy Radosław Hennig analizuje wybrane zagadnienia dotyczące
różnych aspektów definicyjnych zjawiska cyberterroryzmu. W referacie zostały
przedstawione trudności dotyczące identyfikacji szeroko pojętej działalności
terrorystów w Internecie. Autor przedstawił również typologie aktywności
internetowej oraz zaproponował ujęcie omawianego fenomenu w dwóch wymiarach:
cyberterroryzmu miękkiego i twardego. W artykule zostały również zamieszczone
wybrane definicje cyberterroryzmu z lat 1998-2008.
Celem rozważań Sabiny Olszyk jest ukazanie steganografii jako techniki
ukrywania informacji wykorzystywanej w procesie utajnionego komunikowania
się różnych podmiotów. W artykule przedstawiono steganografię w aspekcie
teoretycznym (definicja, etapy rozwoju na przestrzeni dziejów aż po czasy
współczesne, wady i zalety techniki etc.) oraz ukazano przykłady praktycznego jej
zastosowania w działalności terrorystycznej i szpiegowskiej.
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Sabina Sanetra-Półgrabi prezentuje główne osiągnięcia w ramach współpracy
transgranicznej prowadzonej przez Euroregion „Tatry”. Jest to pierwszy polskosłowacki Euroregion, powstały w 1994 roku. Opracowanie przedstawia główne
osiągnięcia w ramach współpracy transgranicznej reprezentowanej przez
Euroregion „Tatry”. Punktem wyjścia jest wyjaśnienie, czym jest „euroregion” oraz
krótka charakterystyka jego powstania. Następnie ukazano strukturę organizacyjną
i prawną Euroregionu oraz członków Euroregionu i cele współpracy. Zasadniczym
celem opracowania jest jednak zaprezentowanie głównych osiągnięć Euroregionu,
na które składają się zrealizowane z powodzeniem projekty.
W następnym dziale składającym się z trzech prac, bezpieczeństwo
wewnętrzne, prezentujemy rozważania Marka Pogonowskiego na temat centrów
usług wspólnych jako narzędzi zarządzania strategicznymi celami zakładu
ubezpieczeń społecznych jako instytucji bezpieczeństwa socjalnego. Celem
opracowania jest przedstawienie procesu przemian zachodzących w ostatnich
latach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako instytucji bezpieczeństwa
socjalnego, poprzez utworzenie wyspecjalizowanych Centrów Usług Wspólnych.
Wymieniono obecnie funkcjonujące w Zakładzie Centra oraz omówiono wybrane
obszary, w których z powodzeniem one funkcjonują. W pracy wskazano zalety
innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w Zakładzie ze szczególnym
uwzględnianiem ograniczenia kosztów przy jednoczesnej poprawie jakości
świadczonych usług na rzecz klientów. Zidentyfikowano również zagrożenia jakie
mogą wystąpić przy wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
Artykuł Tomasza Hoffmanna koncentruje się z kolei wokół zaprezentowania
bezpieczeństwa w ujęciu feministycznym. Autor skupia się na ideologii
feministycznej i stara się wskazać na ile i w jaki sposób bezpieczeństwo jest
prezentowane w naukach o bezpieczeństwie. Ponadto uwaga autora została
zogniskowana na postrzeganiu bezpieczeństwa przez kobiety oraz ich roli
w konfliktach zbrojnych.
Wiesław Otwinowski w pracy Programy rządowe a realia życia podejmuje
zagadnienia znaczenia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dla sprawnego
funkcjonowania państwa, ochrony niepodległości państwa i niepodzielności jego
terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Autor
podkreśla, że aby siły zbrojne były w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo, muszą
być dobrze wyszkolone i wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i uzbrojenie,
co wymaga odpowiednich nakładów finansowych na modernizację i szkolenie sił
zbrojnych.
W następnej części tematycznej, psychologia, liczącej cztery prace, Andrzej
Piotrowski oraz Katarzyna Kubacka analizują zagadnienia z zakresu konflikty służba
– rodzina a satysfakcja ze służby, z życia i z małżeństwa kadry zawodowej żołnierzy
wojska polskiego. Artykuł w części teoretycznej charakteryzuje problematykę
konfliktów pomiędzy pracą a rodziną. Dokonany został także przegląd badań na ten
temat w armii. W części empirycznej przedstawione zostały wyniki badań nad
związkiem konfliktów służba – rodzina z satysfakcją ze służby, życia i małżeństwa.
Społeczne skutki uzyskanych badań poddane zostały dyskusji.
Celem pracy Marzeny Kaźmierczak, Agnieszki Wróbel-Bani, Iwony Jarzynki,
Estery Mieczkowskiej, Grażyny Gebuzy oraz Małgorzaty Gierszewskiej było
przedstawienie najczęstszych sposobów komunikowania matka-dziecko po
porodzie i czynników różnicujących to zjawisko. Autorki wskazały, że najczęstszymi
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sposobami komunikowania się matki i dziecka po porodzie był kontakt werbalny
i stosowana standardowo w szpitalu metoda kontaktu skóra do skóry (STS). Prawie
wszystkie kobiety (93,2%) po porodzie drogami natury miały zapewniony kontakt
STS trwający 2 godziny. Autorki wskazały, że zmienne niezależne (wiek,
wykształcenie, sposób ukończenia ciąży) różnicowały sposób komunikowania
matka-dziecko.
Sebastian Chmielewski oraz Justyna Kałabuk analizuja z kolei zagadnienia
dotyczące wpływu rodziny na zawieranie związków partnerskich. Autorki
podkreślają, że socjalizacja to proces, w którym nowa jednostka społeczna nabywa
cech, które pozwalają jej prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie oraz
prowadzić życie zgodnie z przyjętymi normami. Rodzice jako nasi przewodnicy są
odpowiedzialni za przystosowanie nas do życia społecznego, tak abyśmy godnie
reprezentowali nasze wartości w świecie społecznym. To jednak nie jedyna rola
rodziców, nasi opiekuni przekazują nam pewne wartości, które determinują nasze
wybory. Ich oddziaływanie jest na tyle znamienne, że wynik relacji z nimi
odzwierciedla nasze oddziaływanie na innych. To jaki maja oni stosunek do nas
i jakie wartości nam przekażą w przyszłości będziemy powielać schematy, które
asygnujemy w oparciu o relacje międzyludzkie. Zdaniem autorów, rola rodzica
wbrew pozorom jest na tyle istotna, iż determinuje nasze wybory przyszłego
partnera.
W następnej części tematycznej, pedagogika, liczącej pięć prac, Anna
Dąbrowska w artykule na temat innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych
koncentruje się na prezentacji edukacyjno-wychowawczego modelu pracy
z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie. Opracowanie tej nowatorskiej
metody było możliwe dzięki realizacji projektu innowacyjnego pod nazwą
Drogowskaz życiowy, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Celem głównym opisywanego przedsięwzięcia było stworzenie innowacyjnych
oddziaływań resocjalizacyjnych (IOR) służących zmianie postaw jednostek
nieprzystosowanych społecznie – wychowanków przebywających w placówkach
socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.
W kolejnym artykule Anna Kieszkowska oraz Anna Dąbrowska koncentrują się
na
problematyce
przyczyn
nieprzystosowania
społecznego
chłopców
przebywających w placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Przedstawiono
w nim wyniki badań pozyskane w percepcji diagnozowanych wychowanków,
dotyczące ich środowiska rodzinnego, rówieśniczego i szkolnego. Tekst zawiera
jedynie wybraną część analiz badawczych, ponieważ prezentacja całości rezultatów
empirii wykracza poza ramy jednego artykułu.
Z kolei Joanna Michalak-Dawidziuk w pracy pt. Kwalifikacje – kompetencje –
rozumienie przez studentów znaczeń pojęciowych zwraca uwagę na fakt, że
posiadanie kwalifikacji stanowi jeden z podstawowych czynników mających
zasadniczy wpływ na poczucie bezpieczeństwa współczesnego człowieka na rynku
pracy. Zmiany legislacyjne wdrażane w szkolnictwie wyższym od października 2012
r. określiły znaczenie kwalifikacji jako efekty kształcenia, poświadczone dyplomem,
świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną
instytucje potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia. Celem
prezentowanych badań było m. in. zdiagnozowanie wiedzy studentów w zakresie
rozumienia wybranych, pojęć tj. kwalifikacji i kompetencji. Wydaje się bowiem, iż
ciężar odpowiedzialności za uzyskanie efektów procesu dydaktycznego bierze
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zarówno wykładowca akademicki, jak i sam student. W tym kontekście
szczególnego znaczenia nabiera świadomość studenta procesu zmiany, w tym m.
in. rozumienia znaczeń pojęciowych, wdrażanych w ramach wymienionego procesu.
Paweł Szmitkowski podejmuje z kolei zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa
w kontekście, współczesnych zagrożeń, ich skalę oraz zakres. Autor zwraca uwagę
na fakt, że obowiązująca podstawa programowa nie odzwierciedla realnych potrzeb
w dziedzinie informowania o zagrożeniach oraz wpajania poprawnych zachowań
i nawyków w zakresie prewencji, reagowania oraz usuwania skutków zaistniałych
niebezpieczeństw. Działania naprawcze winny objąć zarówno treści edukacyjne jak
i postawy nauczycieli i uczniów, którym przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”
wydaje się często anachroniczny i niepotrzebny.
Joanna Szymanowska w pracy pt. Zabezpieczenie społeczne rodziny
z dzieckiem niepełnosprawnym wyróżnia trzy techniki zabezpieczenia społecznego
i w związku z tym trzy ogólne rodzaje świadczeń podejmowane w sytuacji ryzyka
niepełnosprawności, mianowicie z ubezpieczenia społecznego, zaopatrzeniowe
oraz z pomocy społecznej. W artykule omówiono zakres działań znamienny dla
trzeciego z wymienionych podsystemów oraz przedstawiono podstawowe zasady
polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Skupiono ponadto uwagę na
dominujących problemach rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością,
które uzasadniają poszukiwanie wsparcia w instytucjach pomocy społecznej,
a także zaprezentowano wybrane działania realizowane na ich rzecz na poziomie
gminy i powiatu.
Następny dział, bezpieczeństwo zdrowotne, liczy cztery artykuły. Joanna
Płocica, Barbara Tal-Figiel, Wiesław Figiel, Violetta Tomaszewicz, Jacek Klawe oraz
Maria Chrzanowska w pracy na temat roli analizy sensorycznej w ocenie preparatów
do pielęgnacji włosów, omówili budowę włosa, preparaty do pielęgnacji włosa oraz
składniki aktywne stosowane w tego typu kosmetykach. W pracy przedstawiono
również znaczenie analizy sensorycznej w przemyśle kosmetycznym oraz
szczegółowo scharakteryzowano przykładowe parametry, podlegające ocenie
sensorycznej podczas badania kosmetyków.
Celem badań Olgi Marii Grabowskiej-Chenczke oraz Katarzyny UzarSzcześniak była ocena poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego osób starszych,
korzystających z różnych form opieki medycznej lub usług pielęgnacyjnoopiekuńczych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, przy
użyciu autorskiej wersji kwestionariusza ankiety. Badaną grupę stanowiło 20 osób
w wieku powyżej 60 roku życia. Wyniki wskazują na umiarkowany poziom poczucia
bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów, zwłaszcza w odniesieniu do możliwości
pokrycia kosztów opieki medycznej i zabezpieczenia materialnego w sytuacji ciężkiej
choroby, uniemożliwiającej samodzielne funkcjonowanie. Seniorzy wyrażają swoje
obawy również o poczucie bezpieczeństwa w zakresie poszanowania ich godności
w sytuacji choroby. Część osób badanych wskazała na problem braku
kompleksowej diagnozy stanu zdrowia osoby starszej. Seniorzy raczej negatywnie
oceniają także poziom dostępności specjalistycznej opieki medycznej i zbyt długi
czas oczekiwania na rehabilitację.
Teresa Branicka-Bielecka, Juliusz Jakubaszko, Andrzej Witkowski, Szymon
Katafias oraz Jacek Pawlak dokonali oceny funkcjonowania bydgoskiego systemu
ratownictwa medycznego w oparciu o interwencje ZRM Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego (WSPR) w Bydgoszczy w latach 2007-2008.
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Przeprowadzona analiza dotyczyła średnich czasów wyjazdu – dojazdu ZRM
z uwzględnieniem norm ustawowych oraz realizacji terminu „złotej godziny”, jak
również liczby zrealizowanych wezwań „na ratunek”, z uwzględnieniem płci, pory
roku, miejsca zdarzenia oraz rodzaju i miejsca stacjonowania ZRM.
W przedostatnim dziale tematycznym, zarządzanie, liczącym dwie prace, Józef
Jermacz oraz Joanna Dolatkowska podjęli próbę przedstawienia problematyki
wykorzystania możliwości i korzyści wynikających z zastosowania kategorii
moralnych w przedsiębiorstwie turystycznym na przykładzie OST „Gromada”.
W prezentowanym materiale skoncentrowano się na roli zastosowania wartości,
zasad i norm moralnych w przedsiębiorstwie turystycznym i ich wpływie na
efektywne funkcjonowanie na rynku usług turystycznych. Omówiono kluczowe
terminy związane z podjętą problematyką takie jak: etyka w biznesie, kategorie
moralne i etyczne ujęte w wizji, misji, oraz wartości preferowane w firmie turystycznej
na przykładzie Hotelu Gromada w Warszawie, Hotelu NOVOTEL Firmy ACOR
i Biura Podróży ITACA. Przeanalizowano także znaczenie zastosowania kategorii
moralnych i etycznych w efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
turystycznego w działalności turystycznej.
Justyna Kałabuk oraz Sebastian Chmielewski w pracy podejmującej
zagadnienia skutecznego menedżera w kontekście kryzysu w organizacji zwracają
uwagę na fakt, że sytuacje kryzysowe występują w każdej organizacji, niezależnie
od jej wielkości, profilu czy rozmiarów działalności. Współczesne organizacje starają
się przewidywać różnego rodzaju sytuacje destabilizujące, zapobiegać im lub
przynajmniej łagodzić skutki ich występowania. Zestaw działań, które podejmują
w kryzysie, wpływają na ogólny wizerunek w otoczeniu. Dotyczy to zarówno
klientów, dostawców, instytucji finansowych i wszystkich podmiotów związanych
i współpracujących z organizacją. Dobór technik i skutecznych sposobów
zarządzania w trudnych sytuacjach, to istotne kompetencje menedżera. Od tego jak
działania będzie podejmował, jakie cechy wyeksponuje i na jakie cele będzie
ukierunkowany menedżer, zależy los organizacji.
W podsumowującym dziale recenzje i sprawozdania, liczącym dwa artykuły,
Magdalena Barbara Baranowska przedstawia sprawozdanie z Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej pt. II Studencko-Doktoranckie Forum Bezpieczeństwa
„Współczesne Wyzwania i Zagrożenia Bezpieczeństwa Narodowego”, która odbyła
się w Olsztynie 23 Maja 2015.
MARCELI Kosman prezentuje z kolei przegląd 15 lat doświadczeń badań nad
bezpieczeństwem w systemie ratownictwa w Polsce, w tym min. cykl konferencji
Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, które odbywają się cyklicznie w Inowrocławiu.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Przeglądu.
Liczymy, ze różnorodne treści będące przedmiotem niniejszego wydania spotkają
się z Państwa szerokim zainteresowaniem.
Ewa Misterska
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Agnieszka NAPIERALSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Marian KOPCZEWSKI
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W KONTEKŚCIE
KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY. CZ. I
Wstęp
Stworzenie ludziom bezpiecznego życia w społeczeństwie, ochrona przed
współczesnymi zagrożeniami takimi jak skażenie środowiska, terroryzm, proliferacja
broni masowego rażenia czy masowa migracja stanowią nadrzędne zadanie
naszego państwa. Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo, to także
kataklizmy pochodzenia naturalnego: pożary, powodzie, silne wiatry oraz różnego
rodzaju katastrofy. W celu minimalizowania ryzyka wystąpienia zagrażających
czynników jak również sprawniejszego zwalczania skutków niebezpiecznych
sytuacji, niezbędne jest dołożenie wszelkich starań, aby podmioty odpowiedzialne
za bezpieczeństwo naszego państwa, wykonywały swe zadania w sposób
kompetentny. Niezbędne jest zatem właściwe kształcenie oraz przygotowanie
praktyczne przyszłych pracowników szczebli administracji państwowej oraz
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego społeczeństwa.
Istota zarządzania kryzysowego
Według ustawodawcy, zarzadzanie kryzysowe to: „działalność organów
administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem
narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu
do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury
lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru”.1 Poprzedzając rozważania na temat
zarządzania kryzysowego, niezbędne jest zrozumienie kluczowych pojęć.
Zasadnym wydaje się więc kilka słów na temat sytuacji kryzysowej, kryzysu oraz
zarzadzania. Jedna z definicji sytuacji kryzysowej mówi, że jest to wzrost
destabilizacji, niepewności oraz napięcia społecznego objawiający się zaburzeniem
więzi społecznych, prawdopodobieństwem utraty kontroli istniejących wydarzeń
oraz wzrostu zagrożenia, szczególnie dla życia, zdrowia, mienia, dziedzictwa
kulturowego czy infrastruktury krytycznej.2 Ogólnie rzecz ujmując, sytuacja
kryzysowa występuje wówczas gdy na skutek czynników wewnętrznych lub
zewnętrznych zostaje zaburzona równowaga funkcjonowania państwa lub dochodzi
do utraty kontroli nad przebiegiem pewnych sytuacji w efekcie czego zagrożone
zostają podstawowe wartości lub interesy danego podmiotu, determinując podjęcie
nadzwyczajnych działań mających na celu powrót do stanu równowagi.3 Czym

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu, art.2
M. Kopczewski, L. Pawelec, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (w:) Paradygmaty badań nad
bezpieczeństwem. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Poznań 2013, s. 310
3
G. Sobolewski, Zarzadzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego (w:) Wybrane
zagadnienia zarządzania kryzysowego. Warszawa 2012, s. 13
1
2
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zatem jest kryzys? Warto tutaj odnieść się do etymologii słowa. Termin ten pochodzi
z greckiego „krisis” i oznacza nic innego jak wybór, decydowanie, zmaganie się,
walkę. Jego charakterystycznymi cechami są nagłość oraz subiektywne
konsekwencje urazu w postaci negatywnych doznań. Kryzys rozumiemy jako:
– punkt zwrotny determinujący zmiany na lepsze lub gorsze,
– moment decyzyjny w danej sytuacji,
– ważne zdarzenie emocjonalne w życiu człowieka,
– stan cierpienia występujący równocześnie z poczuciem lęku i braku
bezpieczeństwa.
Kryzys dotyczy nas wszystkich, występuje w każdej dziedzinie życia człowieka.4
Istnieje wiele definicji kryzysu, jedna z nich mówi, że: kryzys jest następstwem
zagrożenia, prowadzącym w efekcie końcowym do poważnego osłabienia więzów
społecznych.5 Autorzy, P. Sienkiewicz oraz P. Górny, interpretują kryzys jako stan
będący punktem zwrotnym w procesie rozwoju systemu, po którym następuje
zmiana sytuacji systemowej czyli moment, który stanowi zapowiedź zmiany
w sytuacji systemowej”.6 Kolejnym terminem wymagającym interpretacji jest
zarzadzanie. W ujęciu leksykalnym oznacza on „zbiór działań zmierzających do
osiągnięcia określonego celu związanego z interesem danego przedmiotu
zarządzania, realizowanych w następującej sekwencji:
– planowanie;
– organizowanie;
– przewodzenie;
– kontrolowanie.7
Rola Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu utworzono na
podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z 17 grudnia 2004 roku. Podstawowym kierunkiem działalności uczelni
jest kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika oraz
Zarządzanie. Celem twórców uczelni, było stworzenie nowej jakości dydaktycznowychowawczej, której podstawowe kryteria wartości stanowią, etos i solidność,
honor, godność oraz odpowiedzialność. Absolwenci Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa posiadają zarówno wysokie kwalifikacje zawodowe jak również
sukcesy dydaktyczne
i naukowo-badawcze. Posiadają doświadczenie
w administrowaniu uczelnią wyższą oraz kompetencje w kierowaniu zasobami
ludzkimi. Inicjatywą uczelni jest kształtowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy
w zakresie szerokorozumianego bezpieczeństwa. Misją dydaktyczno-wychowawczą
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa jest edukacja dla bezpieczeństwa oraz
przygotowanie swych absolwentów do pracy w dziedzinach związanych

A. Gębicz, Możliwość realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przez morski oddział straży
granicznej (w:) Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Zarzadzanie kryzysowe w teorii
i w praktyce. Poznań 2013, s. 150
5
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002, s.61
6
P. Sienkiewicz, P.Górny, Analiza systemowa sytuacji kryzysowych, „Zeszyty Naukowe AON”, 2001,
nr 4 (45), s. 31
7
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zarzadzanie;4000464.html
4
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z bezpieczeństwem człowieka oraz społeczeństwa. Szeroko rozumiane
bezpieczeństwo stanowi zarówno przedmiot badań naukowych jak również działań
konsultacyjnych z udziałem studentów. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa posiada
świadomość odpowiedzialności za jakość i poziom kształcenia studentów oraz
poziom przygotowania zawodowego swojej kadry dydaktyczno-naukowej, ich rozwój
oraz doskonalenie kompetencji. Poprzez realizację zadań edukacyjnych, Wyższa
Szkoła Bezpieczeństwa dąży nie tylko do opracowania sposobu kształtowania
postaw bezpieczeństwa, ale również do współpracy z podmiotami i specjalistami
zajmującymi się bezpieczeństwem.
Przygotowanie Młodzieży Do Zarządzania W Sytuacjach Kryzysowych
Rolą Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa na gruncie działalności dydaktycznowychowawczej, jest przygotowanie studentów do działań w sytuacjach kryzysowych.
Niezbędna wiedza oraz umiejętności podejmowania decyzji i zarządzania
w sytuacjach zagrożeń, właściwe predyspozycje psychiczne oraz szczególne
kompetencje zawodowe stanowią podstawowy element właściwego reagowania
podczas zagrożenia. Aktualna sytuacja na świecie, determinuje powstawanie
nowych niebezpieczeństw, będących efektem wpływu poszczególnych procesów
globalizacji. Poprzez tworzenie niewielkich wspólnot, ludzie wyrażają swój sprzeciw
przeciwko społecznym rezultatom globalizacji, często przybierając jednocześnie
kształt skrajnych ugrupowań przestępczych.8 Obiektem działań tych ugrupowań jest
zarówno państwo dobrobytu jak również społeczność zawężająca im dostęp do
spodziewanego stopnia konsumpcji. Okoliczność ta tworzy przesłanki do sytuacji
kryzysowej, natomiast formą oddziaływania jest program zorientowany na
wzbudzanie świadomości potencjalnego zagrożenia (rozboje, napady, działalność
nosząca znamiona przestępstwa czy terroryzmu).
W obecnych czasach, istotne zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego stanowią
zarówno katastrofy techniczne i naturalne jak również wynikające z działalności
człowieka. Problem stanowią także choroby cywilizacyjne, stanowiące zagrożenie
zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Cechą wspólną wymienionych zagrożeń jest
nieprzewidywalność wystąpienia. Niewątpliwy wpływ na powstawanie określonych
sytuacji kryzysowych mają zarówno zasiąg jak również charakter obecnych
zagrożeń. Do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zobligowane
jest państwo, a jednym z narzędzi służącym do jego zapewnienia jest
przysposobienie społeczeństwa do właściwego i kompetentnego reagowania
zarówno w sytuacjach stanowiących zagrożenie jak i do zarządzania w sytuacjach
kryzysowych. Kwestią nadrzędną jest zatem szkolnictwo na różnych szczeblach
edukacyjnych, w szczególności w szkołach i uczelniach oferujących kierunki studiów
związane z bezpieczeństwem. Powinny one zadbać o przygotowanie swych
absolwentów do zaradności w ekstremalnych warunkach i sytuacjach,
przeciwdziałania i zapobiegania różnego typu zagrożeniom, samodzielnego
podejmowania decyzji w przypadku sytuacji kryzysowej oraz do zarządzania
w tejże sytuacji.

8

G. Sobolewski, D. Majchrzak, Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego. Warszawa 2012, s. 7
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Znaczenie przeprowadzonych badań
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, będąc Uczelnią zajmującą się problematyką
bezpieczeństwa narodowego, powinna kształcić studentów na jak najwyższym
poziomie w celu przygotowania ich do pracy w administracji publicznej oraz
instytucjach i przedsiębiorstwach w zakresie bezpieczeństwa. Mając na uwadze
zagrożenia występujące w naszym kraju, zarówno naturalne jak również
antropogeniczne, powinniśmy posiadać umiejętności radzenia sobie z nimi,
powinniśmy także potrafić zagrożeniom tym przeciwdziałać.9 Szczególne
predyspozycje w aspekcie prewencji powinny wykazywać osoby funkcyjne
odpowiedzialne za bezpieczeństwo na najniższych poziomach administracji
publicznej, osoby będące absolwentami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. W celu
ustalenia, czy w Polsce i Uczelni programy edukacyjne są adekwatne do wyzwań,
zagrożeń i umiejętności zapobiegania im, podjęto się przeprowadzenia badań
złożonych z trzech etapów:
1. Zbadanie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie oceny
i przeciwdziałania zagrożeniom na poziomie indywidualnym i zespołowym,
studenta rozpoczynającego edukację w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa;
2. Zbadanie intensywności kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie oceny
i zapobiegania zagrożeniom na poziomie indywidualnym i zespołowym,
studenta kończącego naukę w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa;
3. Ocena absolwentów WSB w miejscu pracy oraz nauczycieli akademickich.
W niniejszym artykule, przedstawione zostaną wyniki badań pierwszego etapu.
Etapy drugi i trzeci, omówione zostaną w kolejnych artykułach oraz w pracy
magisterskiej.
Metodyka badań
Metodykę badań podporządkowano rozstrzygnięciu kluczowego problemu
badawczego, mającego odpowiedzieć na pytanie: Jaki zakres kształcenia oraz
sposoby prowadzenia zajęć, zagwarantują dostateczne przygotowanie Absolwenta
WSB do zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz jaki szczebel gabinetowy ma
zapewnić jego realizację? Celem badań było określenie poziomu wiedzy studentów
jak również rozważenie ewentualnych zmian umożliwiających jego podniesienie.
Badania przeprowadzono na podstawie badań ankietowych oraz testów
umiejętności praktycznych, zarówno w różnych grupach studenckich jak i różnych
specjalnościach – wśród studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Znaczną
część zagadnień w zakresie bloków badawczych rozpatrzono w odpowiedzi
na pytania:
– Jak rozpoznawać?
– Jak zapobiegać?
– Jak reagować, zarządzać?
– Jak przywracać?
Poniższa ankieta dotyczyła zagadnień związanych z zarządzaniem
w sytuacjach kryzysowych i reagowaniem na zaistniałe w życiu codziennym
zagrożenia, została skierowana do studentów rozpoczynających edukację

9

N.Moch, Niemilitarna sytuacja kryzysowa- pojęcie, istota, identyfikacja (w:) Paradygmaty badań nad
bezpieczeństwem, Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Poznań 2013, s. 399
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w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, a jej celem było zbadanie, czy polska młodzież
jest przygotowana do życia w społeczeństwie, czy ma świadomość uwarunkowań
i predyspozycji związanych z konkretną sytuacją kryzysową zarówno w teorii, jak
i praktyce. Respondentami byli studenci pierwszego roku studiów Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa. Ankietowano 284 mężczyzn i 155 kobiet w wieku 18-45 lat, łącznie
439 osób. Wszyscy ankietowani są studentami kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.
Ankieta
CZĘŚĆ I. Pytania wyboru
Respondentom zadawano pytania o następującej treści:
– Czy potrafisz wyjaśnić pojęcie zarządzanie?
– Czy spotkałeś/aś się kiedyś z pojęciem kryzys?
– Z czym kojarzy Ci się słowo kryzys?
– Do jakiej grupy zagrożeń zaliczyłbyś zagrożenia antropogeniczne?
– Czy orientujesz się, czym jest zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?
– Czy masz do czynienia na co dzień z zarządzaniem w sytuacjach
kryzysowych?
– Zaznacz etapy zarządzania kryzysowego.
– Czy wiesz jaki akt prawny reguluje problematykę zarządzania
kryzysowego?
– Czy potrafisz wymienić instytucje zarządzania kryzysowego?
– Czy wiesz kto może ogłosić stan klęski żywiołowej na terenie kraju?
– Która z tych instytucji spełnia funkcję organu pomocniczego starosty?
– Czy wiesz co to jest Centrum Zarządzania Kryzysowego?
– Czy masz wiedzę na temat możliwych zagrożeń w Twoim środowisku
i otoczeniu?
– Czy wiesz kto zajmuje się zarządzaniem kryzysowym w twoim
mieście/wsi?
– Czy uważasz, że działania podejmowane przez władze miasta/wsi
zapewniają jego mieszkańcom bezpieczeństwo?
– Kto według Ciebie odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców?
– Czy uważasz, że podnoszenie samoświadomości społeczeństwa
lokalnego, sprawna realizacja funkcji informacyjnej ma wpływ na
zwiększone poczucie bezpieczeństwa mieszkańców?
– Czy byłeś kiedykolwiek osobą poszkodowaną w sytuacji zagrożenia?
– Czy potrafisz odpowiednio zareagować w sytuacji kryzysowej? (pożar,
powódź, wypadek drogowy itp.)
– Jaki sposób informowania o zagrożeniach uważasz za najskuteczniejszy?
– Czy uważasz, że polskie systemy zarządzania kryzysowego są
odpowiednio przygotowane?
– Co to jest ewakuacja?
– Kto jest uprawniony do przeprowadzenia ewakuacji
– Jakie zadania wykonuje PSP oprócz gaszenia pożarów?
– Czy wiesz jak postępować w czasie alarmu chemicznego?
– Co zrobisz gdybyś zauważył pożar budynku mieszkalnego?
– Jedziesz samochodem i nagle zauważasz, że w przydrożnym rowie leży
motocykl, a obok niego leży człowiek – co robisz?
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–
–
–
–
–

Stoisz na podwórku i nagle widzisz jak z klatki schodowej wybiega
zakrwawiony człowiek i wzywa pomocy – co robisz?
Idziesz przez park i widzisz, że na ławeczce leży nieprzytomny człowiek –
co robisz?
Czy potrafisz wykonać masaż serca?
Ile według Ciebie należy wykonać u dorosłego ucisków klatki piersiowej
w czasie masażu serca?
Czy potrafisz unieruchomić kończynę górną?

CZEŚĆ II. Pytania opisowe
Ankietowanym zadano następujące pytania:
1. Co to jest Plan zarządzania kryzysowego?
2. W jakich instytucjach wykonuje się Plan zarządzania kryzysowego?
3. Co to jest infrastruktura krytyczna?
4. Podaj znane Ci przyczyny sytuacji kryzysowej.
5. Wymień najważniejsze elementy scenariuszy walki z kryzysem.
6. Wymień czynności postępowania w miejscu zdarzenia:
– Na otwartej przestrzeni;
– W pomieszczeniu zamkniętym;
– Podczas wypadku drogowego.
7. Co powinna zawierać treść meldunku dla służb ratunkowych?
8. Czynności postępowania przy zagrożeniach:
– Omdlenia;
– Zadławienia;
– Krwotok.
9. Jak zachowasz się podczas tych wydarzeń;
W czasie burzy z wyładowaniami,
– Podczas wypadku w górach,
– Podczas wypadku nad wodą,
– Złamania kończyny,
– Porażenia prądem.
10. Co kryje się z pojęciem „złote cztery minuty”?
11. Co kryje się z pojęciem „złota godzina”?
12. Jakie czynności należy wykonywać podczas działań antyterrorystycznych,
czy policyjnych”?
13. Co oznaczają międzynarodowe symbole stosowane podczas zagrożeń –
malowane/rysowane/ułożone na dachach, materiale itp. układane w duży
wzór, tak by były dostrzeżone ze np. śmigłowca:
– I
– II
– F
14. Wymień sześć ogniw „łańcucha ratunkowego”:
15. Do jakich służb dodzwonisz się wybierając ten numer telefonu
ratunkowego?
– 999
– 998
– 997
– 112
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16. Co według Ciebie ma większe znaczenie w sytuacjach kryzysowych –
teoria czy praktyka?
17. Czy uważasz, że na studiach powinno zajmować się teoretycznymi
i praktycznymi umiejętnościami w celu odpowiedniego reagowania na
sytuacje kryzysowe?
18. Czego oczekujesz po przygotowaniu do zarządzania w sytuacjach
kryzysowych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa ?
19. Czy według Ciebie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przygotowuje
w sposób właściwy do zarządzania w sytuacjach kryzysowych?
Wyniki badań
Pytanie nr 1: Czy potrafisz wyjaśnić pojęcie zarządzanie?

WYNIKI BADAŃ

TAK- 57%
NIE 43%

Pytanie nr 2: Czy spotkałeś/aś się kiedyś z pojęciem kryzys?

WYNIKI BADAŃ

TAK-88%
NIE -12%
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Pytanie nr 3: Z czym kojarzy Ci się słowo kryzys?

WYNIKI BADAŃ
Z brakiem dostępu do wody -37%
Z wybuchem bomby atomowej - 8%
Z terroryzmem - 10%
Z naruszeniem stanu równowagi – 44%
Ze śmiercią najbliższego członka rodziny –10%
Nie wiem – 3%

Pytanie nr 4: Do jakiej grupy zagrożeń zaliczyłbyś zagrożenia antropogeniczne?

WYNIKI BADAŃ

Militarne – 16%
Niemilitarne – 33%
Nie wiem – 51%

Pytanie nr 5: Czy orientujesz się, czym jest zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?

WYNIKI

BADAŃ
tak, świetnie się orientuję – 4%
tak, ale posiadam tylko ogólne informacje –
45%
nie, ale chciałbym posiadać taką wiedzę – 26%
nie, nie interesuje mnie to - 25%
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Pytanie nr 6: Czy masz do czynienia na co dzień z zarządzaniem w sytuacjach
kryzysowych?

WYNIKI BADAŃ

tak, mam – 24%

nie mam – 47%
sporadycznie -29%

Pytanie nr 7: Zaznacz etapy zarządzania kryzysowego:

WYNIKI BADAŃ

odpowiedź niewłaściwa 40%
odpowiedź prawidłowa-60%

Pytanie nr 8: Czy wiesz jaki akt prawny reguluje problematykę zarządzania
kryzysowego?

WYNIKI BADAŃ

Tak – 9%
Nie - 91%
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Pytanie nr 9: Czy potrafisz wymienić instytucje zarządzania kryzysowego?

WYNIKI BADAŃ

Tak, potrafię – 27%
Nie potrafię – 73%

Pytanie nr 10: Czy wiesz kto może ogłosić stan klęski żywiołowej na terenie kraju?

WYNIKI BADAŃ

Tak- 76%
Nie – 42%

Pytanie nr 11: Która z tych instytucji spełnia funkcję organu pomocniczego starosty?

WYNIKI BADAŃ
Zespół Zarzadzania Kryzysowego – 45%
Departament Zarzadzania Kryzysowego i
Spraw Obronnych – 19%
Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania
Kryzysowego – 36%
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Pytanie nr 12: Czy wiesz co to jest Centrum Zarządzania Kryzysowego?

WYNIKI BADAŃ

Tak – 71%
Nie wiem -29%

Pytanie nr 13: Czy masz wiedzę na temat możliwych zagrożeń w Twoim środowisku
i otoczeniu?

WYNIKI BADAŃ

Tak, posiadam pełną, fachową wiedzę – 10%
Tak, ale jest to wiedza ogólna – 56%
Nie, ponieważ nikt mi ich nie wskazał –9%
Nie, ponieważ nie interesuje mnie to - 25%

Pytanie nr 14: Czy wiesz kto zajmuje się zarządzaniem kryzysowym w twoim
mieście/wsi?

WYNIKI BADAŃ

Tak –44%

Nie – 56%

Najczęściej odpowiadano: burmistrz, komendant policji, komendant straży
pożarnej, sołtys.
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Pytanie nr 15: Czy uważasz, że działania podejmowane przez władze miasta/wsi
zapewniają jego mieszkańcom bezpieczeństwo?

WYNIKI BADAŃ
Tak – 40%
Nie – 24%
Trudno powiedzieć – 76%

Pytanie nr 16: Kto według Ciebie odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców?

WYNIKI BADAŃ
Państwo – 26%
Rząd – 17%
Władze lokalne – 26%
Burmistrz/wójt – 17%

Państwowa Straż Pożarna – 18%
Policja – 23%
Miejskie Centrum Zarzadzania Kryzysowego – 12%
Inne – 0%

Pytanie nr 17: Czy uważasz, że podnoszenie samoświadomości społeczeństwa
lokalnego, sprawna realizacja funkcji informacyjnej ma wpływ na zwiększone poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców?

WYNIKI BADAŃ

Tak – 70%
Nie – 7%
Trudno powiedzieć – 23%
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Pytanie nr 18: Czy byłeś kiedykolwiek osobą poszkodowaną w sytuacji zagrożenia?

WYNIKI BADAŃ

tak-5%
nie- 63%
trudno powiedzieć-32%

Pytanie nr 19: Czy potrafisz odpowiednio zareagować w sytuacji kryzysowej? (pożar,
powódź, wypadek drogowy itp.)

WYNIKI BADAŃ

A-50%
B-21%
C-29%

A. tak, jestem przygotowany do zareagowania w tego typu sytuacji kryzysowej
B. tak, ale obawiam się podjąć jakąkolwiek reakcję
C. nie, gdyż nie zostałem do tego odpowiednio przygotowany
Pytanie nr 20:
najskuteczniejszy?

Jaki

sposób

informowania

o

zagrożeniach

uważasz

WYNIKI BADAŃ
lokalna telewizja- 51%
prasa-12%
urządzenia nagłaśniające na samochodach-10%
telefonia stacjonarna i komórkowa-21%

za
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Pytanie nr 21: Czy uważasz, że polskie systemy zarządzania kryzysowego są
odpowiednio przygotowane?

WYNIKI BADAŃ

tak-32%
nie-21%
trudno powiedzieć-47%

Pytanie nr 22: Co to jest ewakuacja?

WYNIKI BADAŃ
siłowe usunięcie obywatela z obiektu -2%

przemieszczanie ludzi, zwierząt, mienia z
rejonówzagrożonych do miejsc bezpiecznych-90%

nie wiem - 8%

Pytanie nr 23: Kto jest uprawniony do przeprowadzenia ewakuacji?

WYNIKI BADAŃ

każdy, kto zauważy zagrożenie- 24%
kierujący działem ratowniczym-59%
pracownik ochrony-11%
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Pytanie nr 24: Jakie zadania wykonuje PSP oprócz gaszenia pożarów?

WYNIKI BADAŃ
ratownictwo techniczne-26%
ratownictwo chemiczne-31%
ratownictwo ekologiczne-24%
ratownictwo wodne-30%

ratownictwo wysokościowe-23%
nie wiem-5%

Pytanie nr 25: Czy wiesz jak postępować w czasie alarmu chemicznego?

WYNIKI BADAŃ

tak-22%
nie -78%

Pytanie nr 26: Co zrobisz gdybyś zauważył pożar budynku mieszkalnego?

WYNIKI BADAŃ

powiadamiam straż pożarną-80%

przystępuję do gaszenia ognia-10%

sprawdzam czy nie ma tam ludzi-18%
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Pytanie nr 27: Jedziesz samochodem i nagle zauważasz, że w przydrożnym rowie leży
motocykl, a obok niego leży człowiek – co robisz?

WYNIKI BADAŃ
jadę dalej -1%
zwalniam i przyglądam się zdarzeniu-2%
zatrzymuje się i udzielam pomocy-40%
zatrzymuje się i wzywam pomoc-76%

Pytanie nr 28: Stoisz na podwórku i nagle widzisz jak z klatki schodowej wybiega
zakrwawiony człowiek i wzywa pomocy – co robisz?

WYNIKI BADAŃ

oddalam się z miejsca zdarzenia-4%
udzielam pomocy-69%
wzywam fachową pomoc-27%

Pytanie nr 29: Idziesz przez park i widzisz, że na ławeczce leży nieprzytomny człowiek
– co robisz?

WYNIKI BADAŃ
nie zwracam uwagi i idę dalej -6%
podchodzę i sprawdzam czy oddycha-60%
wykonuję masaż serca-26%
wzywam fachową pomoc-8%
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Pytanie nr 30: Czy potrafisz wykonać masaż serca?

WYNIKI BADAŃ

tak-82%
nie -18%

Pytanie nr 31: Ile według Ciebie należy wykonać u dorosłego ucisków klatki piersiowej
w czasie masażu serca?

WYNIKI BADAŃ
15 – 25 ucisków klatki piersiowej i 2 wdechy-6%
30 ucisków klatki piersiowej i 2 wdechy-81%
nie wiem-13%

Pytanie nr 32: Czy potrafisz unieruchomić kończynę górną?

WYNIKI BADAŃ

tak-80%
nie -20%
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CZĘŚĆ II: Pytania opisowe
Pytanie nr 1: Co to jest Plan zarządzania kryzysowego?

WYNIKI BADAŃ

Prawidłowa odpowiedź-18%
Błędna odpowiedź-82%

Pytanie nr 2: W jakich instytucjach wykonuje się Plan zarządzania kryzysowego?

WYNIKI BADAŃ

odpowiedź prawidłowa-10%
błędna odpowiedź-90%

Pytanie nr 3: Co to jest infrastruktura krytyczna?

WYNIKI BADAŃ
Odpowiedź właściwa-10%
Odpowiedź nieprawidłowa-90%

Pytanie nr 4: Podaj znane Ci przyczyny sytuacji kryzysowej.

Prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, udzieliło 121 osób.
Pytanie nr 5: Wymień najważniejsze elementy scenariuszy walki z kryzysem.

Na to pytanie właściwie odpowiedziało 61 respondentów.
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Pytanie nr 6: Wymień czynności postępowania w miejscu zdarzenia:

-

na otwartej przestrzeni,
w pomieszczeniu zamkniętym,
podczas wypadku drogowego,

Na otwartej przestrzeni

Odpowiedź prawidłowa-2%
Odpowiedź błędna-98%

W pomieszczeniu zamkniętym

Odpowiedź poprawna-2%
Odpowiedź niewłaściwa-98%

Podczas wypadku drogowego

Odpowiedź poprawna-15%
Odpowiedź nieprawidłowa-85%

Pytanie nr 7: Co powinna zawierać treść meldunku dla służb ratunkowych?

Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 275 osób, tylko 4 osoby odpowiedziały
nieprawidłowo.
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Pytanie nr 8: Czynności postępowania przy zagrożeniach (omdlenia, zadławienia,
krwotok):

Omdlenia:

Typowe objawy

Prawidłowa odpowiedź-47%
Odpowiedź nieprawidłowa-53%

Na pytanie jak reagować, właściwej odpowiedzi udzieliło 41% ankietowanych.
Zadławienia:

Typowe objawy

Odpowiedź właściwa-53%
Odpowiedź niepoprawna-47%

Odpowiedzi prawidłowej, na temat reagowania w przypadku zadławienia
udzieliło 47% badanych osób.
Krwotok:

Krwotok

Odpowiedź poprawna-39%
Zła odpowiedź-61%

Zareagować w przypadku krwotoku, potrafiłoby 47% ankietowanych.

35
_____________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 9: Jak zachowasz się podczas tych wydarzeń?

W czasie burzy z wyładowaniami

prawidłowa odppowiedź 50%

odpowiedź niewłaściwa 50%

Podczas wypadku w górach

odpowiedź właściwa 44%
odpowiedź niewłaścciwa 56%

Podczas wypadku nad wodą

prawidłowa odpowiedź 40%
odpowiedź niewłaścciwa 60%

Złamania kończyny

odpowiedź poprawna 31%
dopowiedź niepoprawna 69%
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Porażenia prądem

właściwa odpowiedź 32%
odpowiedź niewłaściwa 68%

Pytanie nr 10: Co kryje się z pojęciem „złote cztery minuty”?

Prawidłowej odpowiedzi na to pytanie udzieliło 41% ankietowanych.
Pytanie nr 11: Co kryje się z pojęciem „złota godzina”?

Na to pytanie odpowiedź znało 27% respondentów.
Pytanie nr 12: Jakie czynności
antyterrorystycznych, czy policyjnych”?

należy

wykonywać

podczas

działań

Z pośród badanych tylko 15% potrafiło wskazać odpowiednie czynności.
Pytanie nr 13: Co oznaczają międzynarodowe symbole stosowane podczas zagrożeń
– malowane/rysowane/ułożone na dachach, materiale itp. układane w duży wzór, tak by były
dostrzeżone ze np. śmigłowca?

Na to pytanie nie odpowiedziała żadna z osób.
Pytanie nr 14: Wymień sześć ogniw „łańcucha ratunkowego”

Prawidłowa odpowiedź wskazało zaledwie 5% ankietowanych.
Pytanie nr 15: Do jakich służb dodzwonisz się wybierając ten numer telefonu
ratunkowego? (999, 998, 997, 112)

Pytanie na które oczekiwałoby się 100% poprawnych odpowiedzi, jednak
okazało się, że 71% procent badanych, nie wiedziało do kogo można się dodzwonić,
dzwoniąc pod numer 112.
Pytanie nr 16: Co według Ciebie ma większe znaczenie w sytuacjach kryzysowych –
teoria czy praktyka?

Co według Ciebie ma większe znaczenie w sytuacjach
kryzysowych – teoria czy praktyka?
przede wszystkim teoria 4%
przede wszystkim praktyka 29%
zarówno teoria, jak i praktyka 40%
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Pytanie nr 17: Czy uważasz, że na studiach powinno zajmować się teoretycznymi
i praktycznymi umiejętnościami w celu odpowiedniego reagowania na sytuacje kryzysowe?

Czy uważasz, że na studiach powinno zajmować się
teoretycznymi i praktycznymi umiejętnościami w celu
odpowiedniego reagowania na sytuacje kryzysowe?

Tak 32%
nie 1%
Brak odpowiedzi 67%

Pytanie nr 18: Czego oczekujesz po przygotowaniu do zarządzania w sytuacjach
kryzysowych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa ?

Na to pytanie udzielono następujących odpowiedzi:
- umiejętności praktycznych w przypadku wojny lub sytuacji kryzysowej (7%),
- wiedzy na temat zagrożeń i przeciwdziałania im (8%),
- lepszej kondycji fizycznej (1%),
- pracy w służbach mundurowych (5%).
Pytanie nr 19: Czy według Ciebie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przygotowuje
w sposób właściwy do zarządzania w sytuacjach kryzysowych?

Czy według Ciebie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
przygotowuje w sposób właściwy do zarządzania w
sytuacjach kryzysowych?
tak 19%
raczej tak 2%
brak odpowiedzi 73%
nie wiem 6%

Wnioski
Przedstawione wyniki badań dowodzą, że polska młodzież nie jest
przygotowana do życia w społeczeństwie, nie ma świadomości uwarunkowań
i predyspozycji związanych z konkretną sytuacją kryzysową, zarówno teoretycznych
jak i praktycznych. Badania ukazują wysoki stopień niewiedzy młodych ludzi oraz
ich nieporadność w aspekcie hipotetycznego zagrożenia. Należy dołożyć wszelkich
starań, by edukacja młodzieży w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa przyczyniła się
do podwyższenia jej świadomości o szerokorozumianych zagrożeniach, jak również
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umożliwiła im zapobieganie lub ograniczanie skutków tych zagrożeń. Warto też
zastanowić się nad wprowadzeniem zmian w programach kształcenia, których
efektem byłoby podwyższenie poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności
praktycznych w zapobieganiu i przeciwdziałaniu zagrożeniom.
Streszczenie
Katastrofy techniczne, naturalne oraz będące wynikiem działalności człowieka,
stanowią obecnie zagrożenie zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Trudno przewidzieć
wobec jakiego scenariusza niebezpieczeństw stoimy obecnie i na jakie napotkamy
w przyszłości. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, by podmioty odpowiedzialne
za bezpieczeństwo, wykonywały swe zadania w sposób kompetentny. Konieczne
jest więc odpowiednie kształcenie i przygotowanie praktyczne przyszłych
pracowników szczebli administracji państwowej oraz instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo naszego społeczeństwa. Efektem odpowiedniej edukacji będzie
zarówno sprawniejsze usuwanie skutków sytuacji kryzysowych jak również znaczne
ograniczenie zagrażających czynników.
Summary
Technical Disasters, natural and resulting from human activities cause
a health hazard, and even human life. It is difficult to predict to what dangers scenario
we are now and what we will encounter in the future. It should be made every effort
to entities responsible for security, performed their tasks in a competent manner.
It is therefore necessary adequate education and practical preparation of future
workers levels of government and institutions responsible for the safety of our
society. The result of proper education will be both more efficient disaster
emergencies as well as significant reduction of threatening factors.
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Aleksandra DULKO-MARCZAK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
DIALOG O BEZPIECZEŃSTWIE POLICJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ

Wprowadzenie
O tym, że Policja jest instytucją, która ma ogromny wpływ na poczucie
bezpieczeństwa obywateli nie trzeba nikogo przekonywać.
Ustawa o Policji określa, że jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą
społeczeństwu i przeznaczona do ochrony ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa
i porządku publicznego.1 Jednak aby osiągnąć zamierzony cel niezbędny jest udział
w tym członków społeczeństwa. W tym celu inicjuje wiele działań zmierzających
do zmniejszenia zagrożenia ładu i porządku publicznego. Jednym z nich jest
organizacja debat społecznych
Debaty te mają na celu zapobieganie wszelkim zjawiskom kryminogennym
i współdziałanie w tym zakresie organów państwowych, jak i społeczności lokalnej
Istotną kwestią w działaniach profilaktycznych Policji jest zdiagnozowanie
potrzeb i oczekiwań społecznych. Każdy człowiek chce się czuć bezpiecznie
w miejscu swojego zamieszkania. Niemożność zaspokojenia potrzeby
bezpieczeństwa, która stanowi podstawową potrzebą każdego człowieka wpływa na
dezorganizację życia i jest w stanie wyrządzić szkody jednostce lub grupie.
Podczas spotkań policjanci starają się wypracować wspólnie z mieszkańcami
propozycje rozwiązań problemów, które zgłaszają uczestnicy debaty.
Funkcjonariusze są dla obywateli ostoją bezpieczeństwa, oczekują oni od nich, by
natychmiast reagowali na naruszanie prawa, byli kompetentni i przyjaźni.
W trakcie trwania debaty policjanci ostrzegają, pouczają, doradzają i udzielają
pomocy, traktują obywatela jako partnera w dialogu. Wiedza, którą uzyskają, ma
pozwolić w przyszłości na wypracowanie kierunków oraz metod działania
zmierzających do poprawy i komfortu życia w środowisku lokalnym, poprawy
wizerunku podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz ograniczeniu
zjawisk i zachowań, które budzą sprzeciw i powodują, poczucie zagrożenia
obywateli w miejscu zamieszkania. Nowe spojrzenie i rola Policji wpłynęły na zmianę
jej działania z formacji ochraniającej państwo w formację służącą społeczeństwu
i szanującą obywateli.2
Bezpieczeństwo społeczne
Etymologicznie termin bezpieczeństwo jest złączeniem dwóch słów: „bez”-brak,
zaprzeczenie, nieobecność – i „piecza” – troska, staranie, opieka, dozór, dbałość Do
obszaru zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego zwykle zalicza się:
zakłócenia w systemach bezpieczeństwa państw sąsiednich, takie jak: masowa
migracja wewnętrzna i zewnętrzna, penetracja obcych wywiadów, działania godzące
w konstytucyjny porządek państwa i integralność terytorialną, przestępstwa

1
2

Dz.U. Nr 30, poz. 179
J. Widacki, Konieczny drugi etap reformy Policji (w:) Bezpieczny obywatel-bezpieczne państwo,
J. Widacki, J. Czapska (red.). Lublin 1998, s. 157
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przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu obywateli, przestępstwa godzące w interes
gospodarczy państwa, szpiegostwo gospodarcze, oszustwa podatkowe i majątkowe
oraz wyłudzanie, pożary, klęski żywiołowe, zagrożenia ekologiczne, handel bronią,
narkotykami, materiałami promieniotwórczymi, „pranie brudnych pieniędzy”,
szpiegostwo i terroryzm, naruszanie tajemnicy państwowej i służbowej oraz quasirewolucyjne zmiany ustrojowe.3
Każde państwo na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej funkcjonuje w coraz
bardziej zmiennym, wręcz burzliwym, otoczeniu, w zmieniających się
uwarunkowaniach wewnętrznych – mogą one wywołać sytuacje kryzysowe
charakteryzujące się narastającą destabilizacją, brakiem kontroli, spóźnionymi
reakcjami, wzrostem napięcia społecznego, deficytem lub nadmiarem informacji,
zagrożeniem interesów, zbiorową paniką itd.
Sprawne zarządzanie w tych obszarach – mających bezpośredni lub pośredni
wpływ na bezpieczeństwo obywateli – staje się wyzwaniem XXI wieku.4
Na gruncie nauk społecznych kategoria bezpieczeństwa jest postrzegana, jako
jedna z podstawowych potrzeb człowieka, której zaspokojenie gwarantuje
zachowanie życia zdrowia i rozwoju.
M. Winiarski pisze „Potrzeba bezpieczeństwa to właściwość człowieka
sprowadzająca się do unikania sytuacji zagrażającej jemu i jego dobrom
w kontekście jego relacji (zależności) z otoczeniem. Są to sytuacje dwojakiego
rodzaju:
a) sytuacje zagrożeń, czyli wiążące się z brakiem możliwości zaspokojenia
potrzeb ludzkich;
b) sytuacje trudne, wiążące się z niemożnością normalnego funkcjonowania
psychofizycznego”.5
Z kolei Ireneusz Drabik stwierdza, że: „bezpieczeństwo może być rozpatrywane
w ujęciu negatywnym oraz pozytywnym. Ujęcie negatywne dominuje w teorii
i praktyce, podmiot koncentruje się wówczas na dbałość i ochronę przed
zagrożeniami dla uznanych wartości zewnętrznych. Innymi słowy, bezpieczeństwo
traktuje się wyłącznie, jako brak konkretnych zagrożeń. Ponadto bezpieczeństwo
w ujęciu negatywnym rozpatrywane w kontekście zagrożeń jest kojarzone
ze stosowanie siły i przymusu. Natomiast ujęcie pozytywne, które jest pojęciem
szerszym, bezpieczeństwo traktowane jest, jako pewność przetrwania posiadania
oraz istnienia swobód rozwojowych”.6
Obszary bezpieczeństwa społecznego można odnieść do bezpieczeństwa
wewnętrznego, które jest przedstawiane w trzech pojęciach jako: bezpieczeństwo
publiczne, bezpieczeństwo ustrojowe, bezpieczeństwo powszechne.

R.B. Woźniak, U podstaw socjoglobalistyki. Koncepcja i zagrożenia. Szczecin 2009, s. 220-221
M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Warszawa 2011, s. 14-15
5
M. Winiarski, Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania (w:) Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej
i pracy socjalnej. Warszawa 1999, s. 31
6
I. Drabik, Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa w sensie ogólnospołecznym (w:) Komunikacja
w sytuacjach kryzysowych 3. Katowice 2012, s. 332
3
4
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Według Dariusza Jurczaka: „bezpieczeństwu społecznemu najbliżej do
bezpieczeństwa publicznego, gdzie problemy kulturowe i socjalne stanowią podłoże
przestępczości. Z kolei bezpieczeństwo społeczne może łączyć się
z bezpieczeństwem ustrojowym, w którym problemy kulturowe i socjalne mogą
generować zagrożenia podobnym charakterze, skierowane przeciwko państwu
i szeroko rozumianemu systemowi politycznemu”.7
W Encyklopedii powszechnej PWN bezpieczeństwo publiczne zdefiniowano,
jako „ogół warunków i instytucji chronionych życie, zdrowie i mienie obywateli oraz
majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa”.8
Natomiast w Encyklopedii popularnej PWN określono bezpieczeństwo
publiczne, jako „całość porządku i urządzeń społecznych chroniących państwo
i obywateli przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego”.9
Niezwykle ciekawą definicję zaproponował J. Widacki, który stwierdza, że przez
„bezpieczeństwo publiczne rozumie się na ogół stan, w którym nie są popełniane
przestępstwa, a porządek publiczny stan, w którym nie są popełniane
wykroczenia”.10
Najbardziej w poczucie bezpieczeństwa, godzą przestępstwa wymierzane
bezpośrednio w jednostkę, co z kolei w wymiarze publicznym należy do drobnych
zjawisk. Podobnie działa to w druga stronę. Przestępstwa gospodarcze czy
przestępczość zorganizowana będą zjawiskami szczególnie zagrażającymi
bezpieczeństwu publicznemu, ale w poczuciu jednostki nie będą zagrożeniem, gdyż
nie dotykają jej bezpośrednio.11
Ważnym elementem poczucia bezpieczeństwa człowieka, jako jednostki jest
świadomość, że może liczyć na pomoc innych. Przestępcy bowiem działając
w pewnej przestrzeni społecznej zakładają, że świadkowie ich czynów zachowają
bierność. Pomoc i mobilizacja ze strony otoczenia jest ważnym narzędziem
zniechęcającym do zachowań przestępczych i budującym silne poczucie
bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Wykształca się wspólny interes i poczucie
jego ochrony.
Podsumowując rozważania, bezpieczeństwo czy też poczucie bezpieczeństwa,
to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancję jego zachowania.
Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś cennego – życia, zdrowia, pracy,
dóbr materialnych. Bezpieczeństwo jest zatem naczelną potrzebą każdej jednostki
i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państwa i systemów
międzynarodowych. Jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.

D. Jurczak, Bezpieczeństwo społeczności pogranicza Warmińsko-Mazurskiego w świetle badań
socjologicznych (w:) Komunikacja w sytuacjach kryzysowych 4. Katowice 2013, s. 152
R Ląkowski, Encyklopedia PWN. wyd. 3. Warszawa 1983
9
B. Petrozolin-Skowrońska, Encyklopedia popularna PWN. Warszawa, s. 81
10
Ibidem, s.167
11
R. Grosset, P. Mochnaczewski, S. Wiatr, Zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa. Oceny mieszkańców
dużych miast. Warszawa 2009, s. 8
7

8
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Utrzymanie właściwego poziomu poczucia bezpieczeństwa przez
społeczeństwo zawsze będzie sprawą trudną, ze względu na coraz powszechniejszy
zanik poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, niechętny stosunek do
nieformalnej kontroli społecznej, a wręcz wykształcanie się nawyków odwracania
głowy i niedostrzegania przejawów patologii czy tendencji do anonimowości życia
społecznego, odgradzania się od sąsiadów, nie utrzymywania z nimi kontaktów
i wręcz rozwiazywania sporów na drodze prawnej a nie polubownej w ramach
sąsiedztwa.12
Debaty społeczne
Powszechnie znana teoria wybitych szyb, której autorami są George L. Kelling
i Catherine M. Coles mówi o tym, że: „ Jeżeli (…) wybito okno w fabryce lub biurze,
przechodzień, który to zauważy, dojdzie do wniosku, że nikomu taki stan rzeczy nie
przeszkadza, i że nikt nie jest za stan budynków odpowiedzialny. Po jakimś czasie
znajdą się tacy, którzy zaczną rzucać kamieniami w pozostałe okna. Wkrótce nie
ostanie się żadna szyba, przechodzień zaś dojdzie do wniosku, że nie tylko nikt nie
odpowiada za budynek, ale również za ulicę, którą spaceruje. Na pozbawionej
kontroli do dozoru ulicy będą się pojawiać tylko przestępcy, młodzież… albo
ryzykanci. Szybko zawładną ulicą, natomiast zwykli obywatele będą ją omijać
z daleka. W ten sposób pozornie nieznaczne i nikłe przejawy braku poszanowania
prawa o porządku prowadzą do powstania coraz groźniejszych objawów tego
procederu, a w efekcie do wzrostu przestępczości”.13
Policja oraz władze publiczne nie są w stanie bez społecznego wsparcia
skutecznie działać i zapobiegać czynom prawnie zabronionym. W tym zakresie
bardzo istotne są właściwe relacje pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo a społeczeństwem, co daje szansę na skuteczna kontrolę
przestępczości w miejscu zamieszkania. Ludzie muszą być przekonani, że
w przypadku zaangażowania się w działania w swojej dzielnicy nie spotka ich
z tego powodu żadna nieprzyjemność. Zgodnie z art. 1 Ustawy z 6 kwietnia 1990
roku o Policji14 wskazano, że …Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną
formację służącą społeczeństwu… Działania Policji jako formacji, oraz policjantów
jako bezpośrednich realizatorów mają służyć społeczeństw i nie mogą być
realizowane w izolacji od obywateli. Do ustalenia pełnego obrazu istniejących
zagrożeń i potrzeb społecznych niezbędne są nie tylko dane statystyczne, ale
głównie dialog społeczny.
Według B. Gąciaż i W. Pańków: „dialog społeczny tradycyjnie jest ujmowany,
jako mniej lub bardziej zinstytucjonalizowany sposób komunikowania się między
władzą państwową (zwykle jej częścią wykonawczą) a różnymi podmiotami
społecznymi reprezentującymi interesy znaczących odłamów społeczeństwa,
których zasadniczą funkcją jest wzajemne przekazywanie sobie opinii oraz ustaleń
dotyczących celów, instrumentów i strategii wdrażanie jakiegoś rodzaju polityki
publicznej. Dialog społeczny, (o którym coraz częściej mówi się, jako o zasadzie
partnerstwa społecznego) jest powszechnie stosowanym sposobem wzmacniania

12

Ibidem, s. 25
G.L Kelling, C.M. Coles, Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym
otoczeniu. Poznań 2000, s. 32
14
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji tekst jednolity Dz. U. z 2011, nr 287, poz. 1687
13
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skuteczności polityki państwa i omijania ułomności standardowych mechanizmów
demokracji parlamentarnej”.15
Natomiast A. Wierzbicki za K. Frieske przytacza, że dialog społeczny, może być
rozpatrywany w dwóch znaczeniach: szerszym, który uznaje dialog społeczny za
proces negocjowania różnych, ważnych decyzji w sprawach publicznych, służący
z jednej strony „uspołecznieniu” mechanizmów podejmowania decyzji,
zakładającym negocjowanie przyjmowanych rozwiązań w oparciu o opinie
i stanowiska postulowane przez rozmaite środowiska i grupy interesu, z drugiej
strony dialog społeczny służyć powinien przeciwdziałaniu procesom marginalizacji
rozmaitych interesów społecznych i pozyskiwania społecznej legitymizacji
podejmowanych działań politycznych w sferze publicznej, które mogłyby okazać się
niepopularne. Szersze znaczenie dialogu społecznego, uznaje go za przejaw
praktycznej idei demokracji i służyć powinno zwiększeniu partycypacji obywatelskiej.
W znaczeniu zaś węższym służy on tworzeniu negocjacyjnego ładu społecznego
w ramach konkretnie działających instytucji.
Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2013-2015 jest
Upowszechnianie w Policji debaty społecznej jako formy komunikowania się
społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego
Ciągłe poszukiwania nowych możliwości dotarcia do społeczeństwa, jak również
potrzeba pogłębiania źródeł informacji stały się motywem do organizacji
przedmiotowych debat. Tworzą one nową jakość kontaktów Policji, oraz władz
samorządowych ze społeczeństwem.
„Policja nie może działać skutecznie bez wsparcia społecznego, bez
współpracy ze społecznością lokalną” takie słowa skierował do uczestników
sympozjum naukowego „Świat nauki dla Policji – Policja dla społeczeństwa”
ówczesny Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński
w przygotowanym wystąpieniu Community policing w praktyce polskiej Policji.
Uważa on że filozofia commiunity policing uwydatnia jak ważną rolę
w społeczeństwie demokratycznym odgrywa funkcjonariusz współpracujący
z obywatelami, interesujący się ich problemami, odpowiadający za konkretny rejon
patrolowy lub geograficzny. Jest to całkowicie nowy sposób myślenia o roli, jaką
Policja odgrywa w społeczeństwie, to zmiana sposobu współdziałania ze
społeczeństwem, to partnerstwo z obywatelem, to budowanie wzajemnych relacji
opartych na zaufaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji.
Zdaniem Komendanta Marka Działoszyńskiego istotne jest uwzględnienie roli
debat społecznych które organizowane są przez jednostki Policji, a których celem
jest poznanie oczekiwań obywateli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Liczba debat jest jednym z mierników w ramach Priorytetów
KGP na lata 2013-2015.16
Miernik nr 5 dotyczy liczby debat społecznych przypadających na jednostkę
Policji w danym roku. Ma on na celu zbadanie poziomu upowszechniania w Policji
debaty społecznej jako formy komunikowania się ze społeczeństwem. Debaty
społeczne prowadzone są według zatwierdzonego przez Komendanta Głównego

15
16

B. Gąciarz, W. Pańków, Dialog społeczny po polsku – fikcja czy szansa. Warszawa 2001, s. 17
Priorytety i zadania piorytetowe Komendanta Głównego Policji na lata 2013-2015. Zadanie
nr 4: Upowszechnianie w Policji debaty społecznej jako formy komunikowania się ze społeczeństwem
w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego
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Policji Standardu debat. Następnie szef polskich policjantów omówił stopień
realizacji miernika nr 5 w roku 2014.17
W poniższej tabeli zaprezentowano stopień realizacji miernika nr 5 w 2014 r.
Tabela nr 1: Stopień realizacji miernika nr 5 w roku 201418

Razem
(KWP, KPP,
KMP, KRP)

Wartość
oczekiwana
na 2014 r.
(liczba
jednostek x2)

Wartość
osiągnięta
w 2014 r.

%
osiągnięcia
miernika

KWP BIAŁYSTOK

15

30

31

103,3%

KWP BYDGOSZCZ

20

40

42

105,0%

KWP KIELCE

14

28

30

107,1%

KWP SZCZECIN

21

42

45

107,1%

KWP WROCŁAW

27

54

58

107,4%

KWP LUBLIN

21

42

46

109,5%

KWP GORZÓW WLKP.

13

26

29

111,5%

KWP OLSZTYN

20

40

47

117,5%

KWP RZESZÓW

22

44

53

120,5%

KWP RADOM

29

58

70

120,7%

KWP OPOLE

12

24

30

125,0%

KWP GDAŃSK

20

40

63

157,5%

KSP

17

34

54

158,8%

KWP POZNAŃ

32

64

105

164,1%

KWP ŁÓDŹ

23

46

79

171,7%

KWP KATOWICE
KWP KRAKÓW

33
21

66
42

118
104

178,8%
247,6%

JEDNOSTKA

1.Przygotowanie debaty społecznej
a) Wybór i ustalenie tematu debaty – należy go dostosować do osób lub
instytucji biorących udział w spotkaniu.
b) Ustalenie odbiorców – mogą to być osoby lub instytucje tj. mieszkańcy
terenu na którym organizowana jest debata, podmioty zobowiązane
do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i porządku publicznego (np.: wojewoda, komendant jednostki straży
pożarnej, kierownik staży miejskiej/gminnej itd. Osoby publiczne
np. radni, dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnych mass mediów,
prezesi
spółdzielni
mieszkaniowych,
stowarzyszeń
Studenci
miejscowych Uczelni, uczniowie klas szkół ponadgimnazjalnych.

Wystąpienie Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Marka Działoszyńskiego podczas sympozjum
naukowego Community policing. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Organizatorem sympozjum, nad
którym patronat objął Komendant Główny Policji była prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka.
18
Z prezentacji gen. insp. dra Marka Działoszyńskiego
17
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Pamiętać należy, że liczba uczestników debaty powinna być tak dobrana,
aby wszyscy jej uczestnicy mieli możliwość wypowiedzi,
a każda instytucja i grupa społeczna związana z tematyką była na niej
reprezentowana.
c) Czas i miejsce – przy wyborze należy uwzględnić miejsce debaty tak
dobrane, aby jego uczestnicy mieli możliwość dogodnego dojazdu
i dostępu, nie powodując dyskomfortu dla jej uczestników oraz
zapewnienia łatwego udziału w dyskusji np.: szkolna sala gimnastyczna,
itp.. Powinno się też mieć na uwadze warunki jakimi dysponuje sala
(liczba miejsc siedzących, warunki klimatyczne) Termin i godziny debat
muszą zostać dostosowane do możliwości udziału w nich adresatów.
Mogą to być godziny przedpołudniowe, gdy tematyka skierowana jest do
osób starszych czy młodzieży i popołudniowe dla osób pracujących.
Czas trwania debaty nie jest szczegółowo określony, jednakże nie
powinna ona trwać dłużej niż dwie godziny zegarowe.
d) Planowy przebieg debaty – należy skonstruować harmonogram
zawierający wszelkie informacje o przebiegu spotkania.
2. Rozpowszechnianie informacji o debacie – należy wykorzystać wszystkie
dostępne formy przekazu informacji, aby dotrzeć do jak największej liczby
zainteresowanych poprzez sporządzenie plakatu informacyjnego,
zamieszczenie informacji w lokalnej prasie, telewizji, radio, zamieszczenia
ogłoszenia w instytucjach publicznych i miejscach ogólnie dostępnych oraz
sporządzenie i przesłanie imiennych zaproszeń skierowanych do wybranych
osób w zależności od zapotrzebowania konkretnej debaty i jej tematyki.
3. Przeprowadzenie debaty:
a) etapy debaty – rozpoczynając debatę należy od zapoznania uczestników
ze strukturą przebiegu spotkania (przedstawienie tematu, przejście
do dyskusji oraz podsumowanie i wnioski, które zawierają informację
o źródłach i formach informacji zwrotnej na temat realizacji postulatów
z debaty),
b) prezentacja jednostki – po rozpoczęciu debaty należy przekazać
informację o strukturze jednostki Policji, jej obciążeniach, osiągnięciach
i planach,19
c) moderowanie debaty – istotny jest wybór moderatora debaty
ze względu na formę komunikacji z odbiorcami. Powinna to być
osoba doświadczona, posiadająca predyspozycje merytoryczne
i interpersonalne,
d) ranga debaty – mając na uwadze nadanie odpowiedniej rangi debacie
społecznej niezbędny jest udział w niej komendanta lub jego zastępcy,
oraz zaproszenie do udziału władz samorządowych.
4. Ewaluacja efektów – pod koniec trwania debaty należy dokonać jej
podsumowania i poprosić uczestników o wypełnienie ankiety
ewaluacyjnej,

19

Wywiady przeprowadzone przez autora artykułu w losowo wytypowanych Komendach Wojewódzkich
z ekspertami z zakresu debat społecznych organizowanych przez Policję wynika, że każda jednostka
dysponuje przygotowanym wzorem prezentacji
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5. Dokumentacja debaty – po zakończeniu debaty należy sporządzić
sprawozdanie z przebiegu spotkania,
6. Informacja zwrotna dotycząca realizacji wniosków z debaty – istotne jest,
aby po zakończeniu debaty informować osoby uczestniczące
w niej o realizacji wniosków i ustaleń podjętych podczas trwania
spotkania.20
Opis projektu badawczego Debaty społeczne, jako forma dialogu ze
społeczeństwem i kluczowy determinant bezpieczeństwa
Współpraca wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
i porządek publiczny w społeczności lokalnej obecnie jest działaniem, które powinno
w największym stopniu wpłynąć na poprawę poczucia bezpieczeństwa
w dzielnicy czy mieście.
Projekt badawczy „Debaty społeczne, jako forma dialogu ze społeczeństwem
i kluczowy determinant bezpieczeństwa”, trwał od 6 listopada 2013 roku do
20 listopada 2014 roku. Na terenie miasta Katowice przeprowadzono 22 debaty
z mieszkańcami każdej z dzielnic miasta.
MIEJSCE DEBATY
Szopienice-Burowiec
Janów-Nikiszowiec
Szkoła Podstawowa nr 65 im. G. Morcinka (Brynów)
Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Piłsudskiego (Śródmieście)
Szkola Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Reytana (Załęże)
MDK Koszutka, ul. Grażyńskiego 47 (Koszutka)
Gimnazjum nr 4 im. P. Stellera (Os. Paderewskiego)
Gimnazjum nr 10 im J. Kukuczki (Bogucice)
Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 (Osiedle Tysiąclecia)
Szkoła Podstawowa nr 9 im. J. Brzechwy (Dąb)
Szkola Podstawowa nr 17 im. T. Kosciuszki (Wełnowiec-Józefowiec)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (Os. Witosa)
Zespół Szkoł Zawodowych Specjalnych nr 6 (Os. Zgrzebnioka)
Miejski Dom Kultury, ul. Marcinkowskiego 13 (Zawodzie)
Miejski Dom Kultury ul. Hallera (Dąbrówka Mała)
Miejski Dom Kultury, Plac pod Lipami 1 (Giszowiec)
Szkola Podstawowa nr 67 z Oddz. Integracyjnym (Ligota-Panewniki)
Szkola Podstawowa nr 48 im. J. Ligonia (Murcki)
Szkola Podstawowa nr 27 im. W. Szafera (Piotrowice-Ochojec)
Gimnazjum nr 18 w Katowicach (Zarzecze)
Szkola Podstawowa nr 21 z Oddz. Integracyjnym (Podlesie)
Szkola Podstawowa nr 29 im. Żwirki i Wigury (Kostuchna)

20

TERMIN
6.11. 2013 r.
27.11.2013 r.
11. 12.2013 r.
16. 01.2014 r.
30.01.2014 r.
13.02.2014 r.
26.02.2014 r
06.03.2014 r
20.03.2014 r
09.04.2014 r.
24.04.2014 r
08.05.2014 r.
20.05.2014 r.
04.06.2014 r.
11.06.2014 r.
10.09.2014 r
24.09.2014 r
10.10.2014 r.
22.10.2014 r.
06.11.2014 r.
13.11.2014 r
20.11.2014 r.

Opracowanie na podstawie dokumentów Komendy Głównej Policji dot. standardów debat społecznych
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Inicjatorka Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka21 realizując zadanie publiczne
w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
zaprosiła do współpracy Komendę Miejską Policji w Katowicach oraz Wydział
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Katowicach.
Celem projektu było zwiększenie świadomości społeczności lokalnej
w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednocześnie zdiagnozowanie
potrzeb społecznych w poszczególnych dzielnicach Katowic, wspieranie aktywności
obywateli, a także wykorzystanie wiedzy obywateli na poziomie lokalnym. „Nie
przezwycięży się trudności, gdy się je przemilcza” – te słowa Bertolda Brechta stały
się dla inicjatorki punktem wyjścia w działaniach związanych z organizowaniem
debat.22
W debatach uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach, Urzędu Miejskiego, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, MOPS-u,
Powiatowego Urzędu Pracy, Radni Rady Miasta Katowice, przedstawiciele
samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych,
administracji osiedli, rad jednostek pomocniczych, lokalnych środków masowego
przekazu. Uczestnicy debat starali się znaleźć odpowiedzi na pytania:
Jak zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Katowic? Jak dbać
o bezpieczeństwo swoje i innych? Jak mieszkańcy Katowic mogliby się bardziej
zintegrować? Jakie są miejsca zagrożone w Katowicach? Jak podnieść stan
bezpieczeństwa w miejscach zagrożonych? Jakie korzyści płyną z partnerstwa
wspólnych działań z Policją, oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo i porządek publiczny?
Społeczność uczestnicząca mogła zgłaszać propozycje, jak zaktywizować
partnerstwo z mieszkańcami i innymi służbami. Podczas spotkań zostali wyłonieni
liderzy społeczności lokalnych działający w poszczególnych dzielnicach.
Każda z debat została nagrana i spisana w pliku Word oraz odpowiednio
zakodowana. Przeprowadzona zostanie analiza debat przy pomocy odpowiednich
narzędzi. Analizie zostaną poddane: sposoby rozwiazywania problemów
i konfliktów, oczekiwania mieszkańców, oraz społeczne funkcje debaty. Zostanie
zdefiniowane pojęcie debaty i wskazanie roli debaty społecznej w kształtowaniu
świadomości obywatelskiej. Materiał badawczy zostanie podany analizie językowej
poprzez teorię aktów mowy. Zwracając uwagę na sposoby argumentowania
poglądów przez rozmówców. Głównym tematem każdej z debat było
bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, stąd też kwestie
podejmowane przez jej uczestników dotyczyły w szczególności:

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka – autorka ponad 150 publikacji w zakresie komunikacji społecznej,
w tym 9 monografii, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, komunikowania kryzysowego,
lingwistyki kryminalistycznej, a także badań konfrontatywnych z zakresu językoznawstwa. Odznaczona
srebrnym medalem „Za zasługi dla Policji” w 2014 roku. Więcej o działalności nauko-badawczej
Profesor Jadwigi Stawnickiej pisze Ł. Dominger w artykule „Na straży bezpieczeństwa czyli
o działalności naukowej Prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej”
22
http://gim9katowice.pl/archiwum‑aktualnosci/152-zaproszenie‑debatabezpiecze%C5%84stwo-24-wrz
e%C5%9Bnia-2014.html
21
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1. Bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
 infrastruktury drogowej, a w szczególności budowy chodników oraz
ścieżek rowerowych, poszerzania skrzyżowań, złej jakości dróg
krajowych i wojewódzkich, prawidłowego oraz aktualnego oznakowania
ulic,
 zapewnienia bezpieczeństwa w pobliżu szkół,
 trzeźwości kierujących różnego rodzaju pojazdami
 właściwego oświetlenia miejsc zagrożonych zdarzeniami drogowymi,
 bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,
 poruszania się pojazdów ze zbyt duża prędkością oraz
z niedopuszczalnym tonażem,
 zgodnego z przepisami poruszania się rowerzystów,
2. Bezpieczeństwa w miejscach publicznych:
 funkcjonowania numeru alarmowego 112,
 zwalczania obrotu środkami odurzającymi, w szczególności dopalaczy,
 zwiększenia liczby policjantów wykonujących zadania na drogach oraz
pełniących służbę patrolową,
 bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w tym meczy piłkarskich,
 rygorystyczne podejście policjantów wobec sprawców wykroczeń,
3. Bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania:
 przemocy w rodzinie,
 montażu kamer monitoringu miejskiego,
 reakcji na przypadki spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,
 problematyka bezdomności,
 funkcjonowania straży gminnych/miejskich,
 brak właściwego zagospodarowania przestrzeni publicznej, oraz miejsc
na osiedlach mieszkalnych sprzyjających zachowaniom aspołecznym,
4. Współpracy Policji ze społeczeństwem oraz organizacjami
społecznymi:
 bezpieczeństwa w szkołach,
 reakcji policjantów na nieakceptowalne zachowania,
 działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób
starszych,
 gotowości Policji do działań w związku ze zmianami w Prawie o Ruchu
Drogowym,
 profesjonalnego zachowania policjantów podczas przeprowadzania
interwencji,
 współpraca Policji z Polskim Związkiem Działkowców,
 współpraca Policji ze strażami gminnymi/miejskimi;
5. Inne problemy oraz postulaty:
 zabezpieczenie sezonu letniego,
 wciąż zbyt mała gotowość mieszkańców do uczestniczenia w dialogu
z instytucjami publicznymi wynikająca z braku zaufania,
 monitorowanie posesji przez sąsiada,
 nielegalne punkty skupu złomu,
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 wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób umieszczających
komentarze na portalach internetowych,
 zakup i użycie gazu pieprzowego oraz zakres odpowiedzialności za
użycie wobec innej osoby,
 brak oczyszczania kanalizacji miejskiej, problem zaniedbania zieleni
miejskiej,
Podsumowanie
Poczucie bezpieczeństwa niewyobrażalnie poprawia jakość życia każdego
człowieka, dlatego warto jest współdziałać z instytucjami publicznymi
w zapobieganiu sytuacji zagrażających obywatelom w środowisku lokalnym. Ważne
jest, aby poprzez dialog uczestniczyć w życiu społecznym, kształtować środowisko,
w którym dorastamy i wychowujemy swoje dzieci. Dlatego warto podejmować się
inicjatyw poprzez które realizuje się idee demokracji bezpośredniej uczestniczącej,
a każdy wyrażony głos może mieć wpływ na jakość naszego życia. Bowiem
bezpieczeństwo lokalne jest źródłem bezpieczeństwa publicznego. Istotne jest że,
podczas debat padały bardzo często obietnice, zobowiązania i wyjaśnienia ze strony
różnych przedstawicieli służb dbających o bezpieczeństwo. Już same takie
deklaracje podnoszą poczucie bezpieczeństwa i dają nadzieję na usunięcie źródła
problemu. Jednak dopiero ewaluacja debat i aktywność uczestników oraz zgłaszane
problemy dadzą odpowiedz czy obietnice te mają pokrycie w konkretnym działaniu.
Przeprowadzane debaty społeczne przez funkcjonariuszy Policji odnoszą
pozytywny skutek w postaci społecznego dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi
za szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
Na stronach internetowych jednostek Policji znajdują się szczegółowe opisy
i informacje dotyczące wnioskowi postulatów zakomunikowanych bezpośrednio
zainteresowanym. Przeprowadzane debaty społeczne przez funkcjonariuszy policji
odnoszą pozytywny skutek w postaci społecznego dialogu z instytucjami
odpowiedzialnymi za szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
Streszczenie
W artykule przedstawiono zalety działań wpływających na poprawę poczucia
bezpieczeństwa w dzielnicy, regionie, mieście społeczności lokalnej poprzez
współpracę z Policją. Istotnym elementem mającym na celu poprawę poczucia
bezpieczeństwa obywateli jest uwzględnienie ich opinii, uwag i spostrzeżeń, które
przekazują podczas debat społecznych organizowanych przez władze publiczne
w tym Policję.
Summary
The article is devoted to the role of social debate in the development of sense
of security of citizens. It analyses the mechanisms of shaping and organizing the
debate as well as the role of moderators in public debates. The author concentrates
on the deliberative debate as a process of group seeking agreement based on
discourse theory. The author also presents the concept of effective communication,
argumentation and defending one’s position in a debate. Terminology pertaining to
civic dialogue is also a subject of analysis.
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Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
OCHRONA LUDNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ. UWAGI DE LEGE LATA

1. Wprowadzenie
Ochrona ludności, rozumiana jako zapewnienia bezpieczeństwa życia
i zdrowia ludzi i ich mienia oraz sprzyjających warunków środowiska naturalnego do
ich przeżycia (a zatem stanu niezagrożenia obejmującego wszystkie sfery bytu
człowieka i jego otoczenia1) zajmuje istotne miejsce na agendzie działań UE.
Znaczenie tego zagadnienia podkreślił Traktat z Lizbony, na mocy którego ochrona
ludności (ang. civil protection) zaliczona została do kompetencji wspierających,
koordynujących i uzupełniających Unii Europejskiej. W konsekwencji art. 6 TFUE2
przyznaje Unii kompetencję do prowadzenia działań mających na celu wspieranie,
koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich w siedmiu
enumeratywnie wskazanych dziedzinach, w tym w interesującej sferze ochrony
cywilnej. Zaliczenie ochrony ludności do kompetencji wspierających UE ma daleko
idące konsekwencje prawne, wpływając na zakres możliwych do podjęcia na
poziomie ponadnarodowym działań w tym przedmiocie. Wykonując swoją
kompetencję w zakresie prowadzenia działań w celu wspierania, koordynowania lub
uzupełniania działań państw członkowskich w sferze ochrony ludności, UE nie
zastępuje ani nie eliminuje bowiem kompetencji państw członkowskich w tej
dziedzinie, a przyjęte w niej prawnie wiążące akty prawa unijnego nie mogą
prowadzić do harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw
członkowskich.3 Taka konstrukcja prawna obarcza odpowiedzialnością za
podejmowanie wszelkich działań zmierzających do ochrony ludności, mienia oraz
środowiska naturalnego w sytuacjach zagrożeń oraz działań ratowniczych
w pierwszej kolejności państwa członkowskie. Unia Europejska jedynie wspiera
i uzupełnianie ich działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
w zakresie prewencji i reagowania na klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane
przez człowieka.
Realizując swą kompetencje w sferze ochrony ludności, UE związana jest
zasadą subsydiarności. Oznacza to, że Unia podejmuje działania w tej dziedzinie jej
niewyłącznych kompetencji „tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez
państwa członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz
lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe
jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii”.4 UE może zatem podjąć działania

Takie rozumienie bezpieczeństwa prezentuje A. Tomczyk, Rola prawa pracy w naukach
o bezpieczeństwie, w: K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red.), Interdyscyplinarność nauk
o bezpieczeństwie. Paradygmat, wiedza, demarkacja. Warszawa 2013, s. 230
2
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012,
s. 47
3
Por. art. 2 ust. 5 TFUE
4
Art. art. 5 ust. 1 TUE (Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 326
z 26.10.2012, s. 13)
1
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w obszarze ochrony ludności, w tym przystąpić do stanowienia prawa,
w szczególności aktów ustawodawczych, w przypadku kumulatywnego spełnienia
dwu przesłanek: celowości i skuteczności. W konsekwencji, by uzasadnić swą
aktywność w tej dziedzinie UE musi nie tylko wykazać, że państwa członkowskie na
żadnym ze wskazanych szczebli, tj. centralnym, regionalnym ani lokalnym, nie są
w stanie podjąć działań, w sposób zadowalający realizujących cele Unii
w sferze ochrony ludności, ale także, iż dopiero działanie na poziomie
ponadpaństwowym zapewni skuteczne wykonanie planowanego działania.5
W świetle powyższego istotą działań UE podejmowanych w dziedzinie ochrony
ludności jest zachęcanie do współpracy państw członkowskich w celu zwiększenia
skuteczności systemów zapobiegania klęskom żywiołowym lub katastrofom
spowodowanym przez człowieka i ochrony przed nimi, w szczególności przez
wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym w zakresie zapobiegania zagrożeniom, przygotowanie
personelu ochrony ludności i reagowania na klęski żywiołowe lub katastrofy
spowodowane przez człowieka na terytorium Unii, wspieranie szybkiej
i skutecznej współpracy operacyjnej krajowych służb ochrony ludności na terytorium
Unii oraz wspieranie spójności międzynarodowych działań w zakresie ochrony
ludności. By zrealizować te cele, Parlament Europejski i Rada w drodze zwykłej
procedury ustawodawczej ustanawiają szczególne środki w celu uzupełnienia
działań podejmowanych w państwach członkowskich, z wyłączeniem jednak
jakiejkolwiek harmonizacji ich przepisów ustawowych i wykonawczych.6
Zarządzanie kryzysowe w UE, w ramach którego unijne instytucje pełnią rolę
wspomagającą państwa członkowskie w stosowanych przez nie instrumentach
zapobiegania, przygotowania, reagowania, rozwoju i odbudowy po sytuacjach
kryzysowych, nie ogranicza się przy tym do terytorium UE. Unijny system obejmuje
także działania podejmowane przez państwa członkowskie w celu wsparcia państw
trzecich, dotkniętych klęskami i katastrofami w ramach pomocy humanitarnej.7
Działania te mają na celu, zgodnie z brzmieniem art. 214 ust. 1 TFUE, „niesienie
doraźnej pomocy i opieki dla ludności w państwach trzecich, która stała się ofiarą
klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, oraz jej ochronę,
w celu sprostania potrzebom humanitarnym wynikającym z takich różnych sytuacji”.
W celu szybszej i wszechstronnej reakcji na wielosektorowe kryzysy, które są
obecnie największym wyzwaniem dla unijnego systemu reagowania kryzysowego
przyjęto szereg inicjatyw służących ochronie ludności cywilnej przed różnorakimi
zagrożeniami.
2. Unijne instrumenty w dziedzinie ochrony ludności
2.1. Klauzula solidarności
Znaczenie wspólnego działania UE i państwa członkowskich w celu zapewnieni
bezpieczeństwa ludności, w sytuacji gdy jakiekolwiek państwo członkowskie stanie
się przedmiotem ataku terrorystycznego, ofiarą klęski żywiołowej lub katastrofy
spowodowanej przez człowieka, podkreśla art. 222 ust. 1 TFUE. Unia mobilizuje

Tak wyjaśnia znaczenie tej zasady J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii
Europejskiej, Toruń 2010, s. 238-239
6
Por. art. 196 TFUE
7
Por. Współpraca w ramach Unii Europejskiej, http://rcb.gov.pl/?page_id=2553 (pobrano 18.01.2015 r.)
5
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w takim przypadku wszystkie będące w jej dyspozycji instrumenty, w celu
zapobiegania zagrożeniu terrorystycznemu na terytorium państw członkowskich,
ochrony instytucji demokratycznych i ludności cywilnej przed ewentualnym atakiem
terrorystycznym oraz udzielenia, na wniosek jego władz, pomocy państwu
członkowskiemu na jego terytorium w przypadku ataku terrorystycznego oraz klęski
żywiołowej (takiej jak sztormy, samoczynne pożary lasów czy trzęsienia ziemi) lub
katastrofy spowodowanej przez człowieka (przede wszystkim wypadków
związanych z przemysłem czy wypadków komunikacyjnych)8. Państwo
członkowskie może powołać się na tak skonstruowaną klauzulę solidarności
w przypadku klęski żywiołowej, katastrofy lub ataku terrorystycznego, niezależnie od
tego, czy powstały one na, czy poza jego terytorium, o ile po wyczerpaniu
możliwości, jakie oferują istniejące środki i narzędzia na poziomie krajowym
i unijnym, uzna, że dana sytuacja kryzysowa zdecydowanie przekroczyła dostępną
dla tego państwa zdolność reagowania.9 Działania związane z zainicjowaniem
klauzuli solidarności koordynowane są przez Radę w oparciu o zintegrowane
uzgodnienia UE dotyczące reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach
kryzysowych (uzgodnienia IPCR), zatwierdzone przez Radę 25 czerwca
2013 r. Wycofywanie się ze stosowania klauzuli solidarności następuje z chwilą, gdy
państwo członkowskie, które powołało się na klauzulę solidarności, wskaże, że nie
ma więcej potrzeby, by klauzula ta była aktywna.10
Klauzula solidarności wymaga więc od UE mobilizacji wszelkich dostępnych
zasobów, w tym opisanych poniżej instrumentów ochrony ludności. Relewantne
instrumenty działają zgodnie z ich własnymi procedurami i mogą być aktywne
zarówno przed powołaniem się na klauzulę solidarności, jak i po zakończeniu jej
stosowania.11
2.2. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności
Podstawowym instrumentem ochrony ludności w UE jest Unijny Mechanizm
Ochrony Ludności, powołany decyzją Rady UE z 23 października 2001 roku
ustanawiającą mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę
w interwencjach wspierających ochronę ludności (2001/792/WE)12, a obecnie
regulowany decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/EU
z 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności13. Ochrona
w ramach mechanizmu rozciąga się na ludzi, środowisko naturalne
i mienie, w tym dziedzictwo kulturowe i dotyczy wszystkich rodzajów klęsk
żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, włącznie z następstwami
aktów terrorystycznych oraz klęskami i katastrofami technicznymi, radiologicznymi
lub związanymi ze środowiskiem, zanieczyszczeniem mórz oraz nagłymi
zagrożeniami dla zdrowia, występującymi na terytorium Unii lub poza nim. Nie

8

Tak B. Krzan, Komentarz do art. 222, w: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz.
T. 2, red. A. Wróbel. Warszawa 2012, s. 1644
9
Art. 2 i 3 decyzji Rady z 24 czerwca 2014 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zastosowania przez Unię
klauzuli solidarności (2014/415/UE), Dz. Urz. UE L 192 z 1.7.2014, s. 53
10
Por. art. 7 decyzji Rady 2014/415/UE
11
Por. art. 1 ust. 4 decyzji Rady 2014/415/UE
12
Dz. Urz. UE L 297 z 15.11.2001, s. 7
13
Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 924
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zwalniając państw członkowskich z odpowiedzialności za ochronę przed klęskami
i katastrofami ludności, środowiska naturalnego i mienia na ich terytorium, unijny
mechanizm wzmacnia współpracę między Unią a państwami członkowskimi
i ułatwia koordynację w obszarze ochrony ludności cywilnej.14 Współpraca
ta obejmuje działania prewencyjne i przygotowawcze prowadzone na terytorium
28 państw członkowskich Unii oraz, w określonych przypadkach, również poza
terytorium Unii – obecnie w mechanizmie uczestniczy również Islandia, Była
Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Norwegia,15 a także działania mające
wesprzeć reagowanie na bezpośrednie negatywne następstwa klęski lub katastrofy
na terytorium Unii lub poza nim, jeżeli są one podejmowane w odpowiedzi na
wniosek o pomoc złożony za pośrednictwem mechanizmu.16
Celem działań wspierających, uzupełniających i ułatwiających koordynację
aktywności państw członkowskich podejmowanych w ramach mechanizmu jest
uzyskanie wysokiego poziomu ochrony przed klęskami i katastrofami poprzez
zapobieganie im lub ograniczenie ich potencjalnych skutków, propagowanie działań
w zakresie zapobiegania i poprzez zacieśnianie współpracy między służbami
zajmującymi się ochroną ludności a innymi odpowiednimi służbami, zwiększenie
gotowości na poziomie państw członkowskich i na poziomie Unii w zakresie
reagowania na klęski i katastrofy, ułatwienie szybkiego i skutecznego reagowania
w przypadku wystąpienia klęsk lub katastrof lub groźby ich wystąpienia oraz
zwiększanie świadomości i stopnia gotowości społeczeństwa w odniesieniu do klęsk
i katastrof.17
Europejska Zdolność Reagowania Kryzysowego (EERC)
W ramach unijnego mechanizmu ustanowiono Europejską Zdolność
Reagowania Kryzysowego (EERC). Ma ona postać dobrowolnej puli uprzednio
zgłoszonych zdolności państw członkowskich, wyszkolonych ekspertów oraz
modułów,18 tj. mobilnych zespołów reagowania operacyjnego, obejmujących
zarówno zasoby ludzkie, jak i materialne.19 Wchodzące w skład EERC zdolności
reagowania państw członkowskich (w przypadku Polski m.in. moduł średniej grupy
poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do działań na terenach miejskich oraz
moduł ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do działań na
terenach miejskich20) są udostępniane na potrzeby operacji reagowania w ramach
unijnego mechanizmu po tym, jak za pośrednictwem Centrum Koordynacji
Reagowania Kryzysowego złożony zostanie wniosek o pomoc. Ostateczna decyzja
o ich rozmieszczeniu podejmowana jest przez państwa członkowskie, które
dokonały rejestracji danych zdolności reagowania. W przypadku, gdy krajowa
sytuacja kryzysowa, siła wyższa lub inne poważne przyczyny uniemożliwiają

14

Por. art. 1 decyzji nr 1313/2013/UE
Aktualne informacje na temat tego instrumentu znajdują się na stronie EU Civil Protection Mechanism,
http://ec.europa.eu/echo/en/what/civil-protection/mechanism (pobrano 18.01.2015 r.)
16
Art. 2 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE
17
Por. art. 3 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE
18
Por. art. 11 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE
19
Por. art. 4 ust. 6 decyzji nr 1313/2013/UE
20
S. Górski, M. Cłapka, Ochrona ludności w UE, https://msw.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarod/uniaeuropejska/ochrona-ludnosci-w-ue/7096,Ochrona-ludnosci-w-UE.html (pobrano 18.01.2015 r.)
15
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państwu członkowskiemu udostępnienie zarejestrowanych zdolności reagowania,
informuje ono o tym możliwie najszybciej Komisję Europejską.21
Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego
Instytucjonalnym komponentem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności jest
Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC). ERCC zapewnia całą
dobę i siedem dni w tygodniu zdolność operacyjną i służy państwom członkowskim
i Komisji w realizacji celów unijnego mechanizmu.22 Stanowi platformę wymiany
informacji na temat wniosków o pomoc i ofert pomocy w przypadku zdarzeń
przekraczających zdolności ochrony ludności jednego państwa. ERCC współpracuje
z punktami kontaktowymi w 32 państwach uczestniczących w mechanizmie. ERCC
działa także jako centralny punkt kontaktowy z właściwymi organami państw
członkowskich i innymi zainteresowanymi stronami w przypadku uruchomienia
klauzuli solidarności.23
Za jego pośrednictwem poszkodowane państwo członkowskie może wystąpić
o pomoc w razie wystąpienia klęski lub katastrofy na terytorium Unii lub groźby jej
wystąpienia. Złożenie zgłoszenia, widocznego dla wszystkich uczestniczących
państw za pośrednictwem Wspólnego Systemu Łączności i Informowania
w Sytuacjach Kryzysowych (CECIS), uruchamia Unijny Mechanizm Ochrony
Ludności. Punkty kontaktowe z poszczególnych państw uczestniczących przekazują
Europejskiej Zdolności Reagowania Kryzysowego informacje na temat zakresu,
zasad oraz, w stosownych przypadkach, kosztów pomocy, której mogą udzielić.24
Ustalenia dotyczące udzielenia zaakceptowanej pomocy dokonywane są
bezpośrednio między państwem zgłaszającym apel i państwem odpowiadającym na
niego. Jeśli to konieczne, ERCC może pełnić rolę koordynacyjną. Wszelkie zespoły
interwencyjne wysłane na miejsce katastrofy pozostają pod nadzorem władz
krajowych państwa dotkniętego, podlegają jego prawu i powinny działać zgodnie
z przepisami i procedurami krajowymi państwa dotkniętego.25 Aby ułatwić
koordynację między zespołami interwencyjnymi państw członkowskich i skuteczne
współdziałanie z właściwymi władzami państwa członkowskiego, które wystąpiło
o pomoc, Komisja Europejska może wysłać zespół ekspertów. ERCC utrzymuje
ścisły kontakt z takimi zespołami ekspertów oraz dostarcza im wytycznych oraz
wsparcia logistycznego.26
Unijny mechanizm może zostać uruchomiony także w wyniku wystąpienia
o pomoc za pośrednictwem ERCC przez dotknięte państwo w razie wystąpienia
klęski lub katastrofy lub groźby jej wystąpienia poza terytorium Unii.27 Zgłoszenie
prośby o pomoc przez państwo niepartycypujące w unijnym mechanizmie wymaga
skonsultowania się Komisji Europejskiej z prezydencją Rady w celu wyboru
odpowiedniej procedury załatwienia zgłoszenia, np. w ramach operacji zarządzania

21

Por. art. 11 ust. 7 decyzji nr 1313/2013/UE
Por. art. 7 decyzji nr 1313/2013/UE
23
Art. 5 ust. 6 decyzji Rady 2014/415/UE
24
Por. art. 15 decyzji nr 1313/2013/EU
25
Szczegółowe informacje na temat działania ERCC uzyskać można na stronie Emergency Response
Coordination Centre (ERCC), http://ec.europa.eu/echo/en/what/civil-protection/emergency-responsecoordination-centre-ercc (pobrano 18.01.2015 r.)
26
Art. 17 decyzji nr 1313/2013/UE
27
Por. art. 16 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE
22
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kryzysowego, prowadzonych na podstawie tytułu V TUE. Jeśli sytuacja nie wymaga
wyjścia poza unijny mechanizm, znajduje zastosowanie tryb opisany powyżej.28
Wspólny System Łączności i Informowania w Sytuacjach Kryzysowych (CECIS)
Wspólny System Łączności i Informowania w Sytuacjach Kryzysowych
(CECIS), zarządzany przez Komisję Europejska, umożliwia komunikację i wymiany
informacji między ERCC a punktami kontaktowymi w państwach członkowskich.29
Jest niejawną bazą danych o zasobach, które państwa członkowskie gotowe są
udostępnić w sytuacji klęski czy kryzysu. Zapewnia szybką wymianę informacji
w sytuacji kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, katastrofy technologiczne czy
kryzysy humanitarne.30
Finansowanie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
Finansowanie działań unijnego mechanizmu dokonuje się na podstawie decyzji
nr 1313/2013/EU. Rozwiązania te zastąpiły decyzję Rady z 5 marca 2007 roku
ustanawiająca Instrument Finansowy Ochrony Ludności,31 w konsekwencji czego
instrument finansowy wygasł 31 grudnia 2013 r. Pula środków finansowych na
wdrożenie unijnego mechanizmu w latach 2014-2020 wynosi 368 428 000 euro,
z czego 223 776 000 euro pochodzi z działu 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”
wieloletnich ram finansowych, a 144 652 000 euro – z działu 4 „Globalny wymiar
Europy”. Roczny budżet unijnego mechanizmu zatwierdzany jest przez Parlament
Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram finansowych. W ramach środków
alokowanych na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności finansowaniem można
obejmować wydatki dotyczące działań przygotowawczych, monitorujących,
kontrolnych oraz związanych z audytem i oceną, wymaganych dla zarządzania
unijnym mechanizmem i do realizacji jego celów, takich jak badania, spotkania
ekspertów, działania informacyjne i komunikacyjne, wydatki związane z sieciami
informatycznymi skoncentrowanymi na przetwarzaniu i wymianie informacji czy
wszelkie inne wydatki na pomoc techniczną i administracyjną poniesione przez
Komisję w ramach zarządzania programem.
Z puli środków przeznaczonych na działania podejmowane w ramach unijnego
mechanizmu w bieżącej perspektywie finansowej ok. 20% przeznaczonych musi być
na działania prewencyjne, ok. 50% na zapewnianie gotowości, a ok. 30% na
reagowanie. Jeśli pilna sytuacja wymaga niezbędnej korekty zasobów budżetowych
przeznaczonych na działania podejmowane w ramach reagowania, Komisja jest
uprawniona do przyjęcia stosowanych modyfikacji w powyższy podziale w drodze
aktów delegowanych.32

Por. Emergency Response Coordination…, op. cit.
Por. art. 8 pkt b decyzji nr 1313/2013/UE
Jak wyjaśnia D. Wróblewski (red.), Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania
kryzysowego. Analiza wybranych przepisów. Józefosław 2014, s. 103-104
31
Decyzja Rady z 5 marca 2007 r. ustanawiająca Instrument Finansowy Ochrony Ludności (Tekst mający
znaczenie dla EOG) (2007/162/WE, Euratom), Dz. Urz. UE L 71 z 10.3.2007, s. 9
32
Por. art. 19 decyzji nr 1313/2013/EU
28
29
30
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2.3. Jeden europejski numer alarmowy
Jednolity numeru ratunkowy 112 został ustanowiony decyzją Rady
91/396/EWG z 29 lipca 1991 r.33 Ten akt prawny zobowiązywała państwa
członkowskie do wprowadzenia w publicznych sieciach telefonicznych numeru 112
jako jednego europejskiego numeru alarmowego, w celu zapewnienia wszystkim
mieszkańcom Unii Europejskiej możliwości skontaktowania się z odpowiednimi
służbami ratowniczymi w sytuacji zagrożenia przy wykorzystaniu jednego numeru
alarmowego w dowolnym państwie członkowskim. Obecnie do wspólnego
europejskiego numeru alarmowego odnoszą się przepisy dyrektywy 2002/22/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej
i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników
(dyrektywa o usłudze powszechnej).34
Art. 26 dyrektywy 2002/22/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek
zapewnienia, w uzupełnieniu wszelkich innych krajowych numerów alarmowych,
wszystkim użytkownikom końcowym publicznie dostępnych usług telefonicznych,
możliwości bezpłatnego kontaktu ze służbami ratunkowymi przy wykorzystaniu
jednego europejskiego numeru alarmowego 112. Jednolity europejski numer
alarmowy ma zostać wprowadzony do wszystkich istniejących sieci telefonicznych –
cyfrowych i analogowych oraz sieci uruchamianych w przyszłości,35 przy czym
państwa członkowskie mają nie tylko wprowadzić możliwość korzystania z tego
numeru, ale także zapewnić właściwe odbieranie zgłoszeń na wspólny numer
alarmowy 112 i zajmowanie się nimi, w sposób najlepiej odpowiadający krajowej
organizacji systemów alarmowych i mieszczący się w granicach technologicznych
możliwości sieci, tak, by umożliwić odpowiednim służbom ratunkowym niezwłoczne
podjęcie interwencji. Dyrektywa wymaga także udostępnienia przez
przedsiębiorstwa prowadzące publiczne sieci telefoniczne służbom ratowniczym
informacji o lokalizacji osoby wykonującej połączenie na numer alarmowy 112.
Istotnym elementem zapewnienia skuteczności wprowadzonych rozwiązań
w zakresie jednego numeru alarmowego w całej UE jest wzrost świadomości
mieszkańców UE o istnieniu i możliwości użycia numeru alarmowego 112, również
poza granicami państwa pochodzenia. W tym celu państwa członkowskie
dostarczają obywatelom odpowiednie informacje o istnieniu i korzystaniu z jednego
europejskiego numeru alarmowego 112. Jak wykazały najnowsze badania, nie we
wszystkich państwach członkowskich wiedza na temat funkcjonowania
ujednoliconego w całej UE numeru ratunkowego jest powszechna,36 co ujawnia
skuteczność wywiązywania się państw członkowskich z nałożonego na nie
obowiązku informacyjnego.
Pomimo pozostawienia państwom członkowskim swobody wyboru środków
służących implementacji relewantnych przepisów UE, dostosowanych do istniejącej
organizacji systemów alarmowych i możliwości technologicznych, wprowadzenie
w życie jednego europejskiego numeru alarmowego napotykało problemy związane
m.in. z wielojęzycznością, organizacją połączeń, lokalizacją rozmówcy, szkoleniem

33

Council Decision of 29 July 1991 on the introduction of a single European emergency call number, Dz.
Urz. WE L 217 z 6.08.1991, s. 0031
34
Dz. Urz. UE L 108 z 24.4.2002, s. 51
35
Wskazuje na to J. J. Skoczylas, Prawo ratownicze. Warszawa 2012, s. 538
36
Por. The European Emergency Number 112. Report, Flash Eurobarometer 368. Luxembourg 2013
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dyspozytorów czy edukacją użytkowników telefonów.37 Obecnie jednolity numer
alarmowy funkcjonuje we wszystkich państwach członkowskich, choć jego
mechanizm nie został ujednolicony.38 W konsekwencji w poszczególnych państwach
członkowskich UE istnieją różnice w zakresie zachowania istniejących równolegle
krajowych numerów alarmowych, specyficznych możliwości uzyskania pomocy
przez osoby niepełnosprawne czy możliwości wykonania połączenia alarmowego
bez karty SIM.39
W Polsce, wprowadzając numer 112 jako wspólny numeru alarmowy dla
wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy na mocy art. 129 ust.
1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,40 zachowano dotychczas
stosowane numery alarmowe, w konsekwencji czego funkcjonują one równolegle
z numerem 112. Zgłoszenia kierowane na numer 112 są przyjmowane przez
operatorów centrów powiadamiania ratowniczego (CPR).41
System eCall
Uzupełnieniem jednolitego systemu alarmowego 112 z lokalizacją użytkownika
(E112) jest system automatycznego wzywania pomocy z pojazdów uczestniczących
w wypadkach Emergency Call (eCall). Pomimo wystąpienia przez Komisję
Europejską z inicjatywami aktów ustawodawczych w 2013 r., system ten jest
wdrażany przy wykorzystaniu niewiążących prawnie instrumentów, takich jak
zalecenie Komisji z 8 września 2011 r. w sprawie wspierania w sieciach łączności
elektronicznej w całej UE usługi eCall do przekazywania zgłoszeń alarmowych przez
zainstalowane w pojazdach systemy pokładowe, bazującej na numerze 112
(„eCall”)42 oraz przez organizowanie współpracy zainteresowanych podmiotów,
np. w ramach Protokołu ustaleń w sprawie realizacji interoperacyjnego
samochodowego systemu eCall, którego Polska nie jest stroną,43 co oznacza,
że partycypacja w systemie eCall nie jest obowiązkowa dla państw członkowskich
UE.44

Na problemy te zwraca uwagę R. Jastrzębski i in., Ochrona ludności i ratownictwo w Unii Europejskiej,
„Przegląd pożarniczy” 2003, nr 5 (dodatek), s. 13-14
38
Szerzej J. J. Skoczylas, op. cit., s. 544 i nast.
39
112 in your country, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/112-your-country (pobrano 7.07.2014 r.)
40
Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.
41
Bardziej szczegółowo na ten temat Implementacja numeru alarmowego 112 w Polsce, w tym
w szczególności dostęp dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy do informacji
o lokalizacji osób dokonujących połączeń na numer alarmowy 112 i inne numery alarmowe,
Ministerstwo Transportu Urząd Komunikacji Elektronicznej, s. 5, https://www.uke.gov.pl/files/?id_
plik=922 (pobrano 18.01.2015 r.)
42
Dz. Urz. UE L 303 z 22.11.2011, s. 46
43
Por. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Administracji i Cyfryzacji (nr 54) z 12 grudnia 2013 r.
http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/CC8D5AD52770E154C1257C62004A3658/%24File/0277607.pdf
(pobrano 18.01.2015 r.)
44
Pisze o tym szerzej S. Piątek, Regulacyjne aspekty systemu powiadamiania o wypadkach drogowych
– eCall, „Telekomunikacja i techniki informacyjne” 2009, nr 1-2, s. 57
37
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2.4. Fundusz Solidarności UE
Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002 z 11 listopada 2002 r.45
ustanowiony został Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, by umożliwić UE
szybkie, skuteczne i elastyczne reagowanie na nadzwyczajne sytuacje.
Celem Funduszu jest pomoc państwu dotkniętemu klęską w przeprowadzeniu
niezbędnych działań nadzwyczajnych, które, w zależności od rodzaju klęski,
polegają na niezwłocznym przywróceniu do działania infrastruktury i zakładów
w obszarach energii, wodociągów i kanalizacji, telekomunikacji, transportu, zdrowia
i szkolnictwa, zapewnieniu czasowego zakwaterowania i finansowania służb
ratowniczych w celu zaspokojenia pilnych potrzeb dotkniętej ludności, niezwłocznym
zapewnieniu infrastruktury prewencyjnej i środków natychmiastowej ochrony
dziedzictwa kulturowego oraz oczyszczenia obszarów dotkniętych katastrofą,
włącznie ze strefami naturalnymi.46
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej udziela pomocy głównie w przypadku
poważniejszych klęsk żywiołowych, wywierających istotne skutki w zakresie
warunków życia, środowiska naturalnego czy gospodarki w jednym bądź kilku
regionach państwa członkowskiego lub państwa prowadzącego negocjacje
akcesyjne. Klęska będzie uznana za poważną, jeśli powoduje w co najmniej
w jednym z dotkniętych państw szkody ocenione na ponad 3 miliardy euro
(w cenach z 2002 r.) lub na ponad 0,6% dochodu narodowego brutto tego państwa.
Wyjątkowo z pomocy Funduszu skorzystać może ościenne państwo członkowskie
lub kraj prowadzący negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej,
dotknięte tą samą klęską, co państwo beneficjent, nawet jeśli skala interwencji dla
tego państwa nie została osiągnięta. W drodze wyjątku pomoc z Funduszu
Solidarności UE może zostać przyznana także regionowi, który został dotknięty
nadzwyczajną klęską, głównie klęską żywiołową, dotykającą znaczną część jego
ludności, z poważnymi i trwałymi skutkami dla warunków życia i stabilizacji
gospodarczej tego regionu, nawet wtedy, gdy nie zostały spełnione ilościowe kryteria
udzielania pomocy z FSUE. Ta specyficzna pomoc nie może przekroczyć
jednak 7,5% rocznej kwoty alokowanej na Fundusz, która w roku budżetowym
2013 wyniosła ponad 400 mln euro47. W szczególności pomoc z Funduszu
kierowana jest do regionów peryferyjnych lub odizolowanych, takich jak regiony
wyspiarskie.48
Pomoc Funduszu ma formę dotacji. W przypadku uznania klęski za poważną,
państwu beneficjentowi, tj. państwu członkowskiemu UE lub zainteresowanemu
państwu prowadzącemu negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej,
zostaje przyznana jednorazowa dotacja. W tym celu dane państwo składa
do Komisji wniosek o przyznanie pomocy z Funduszu nie później niż dziesięć
tygodni po pierwszych szkodach wyrządzonych przez klęskę. Państwo powinno
udzielić wszelkich dostępnych informacji dotyczących m.in. ogólnych szkód
spowodowanych przez klęskę i ich wpływu na ludność i gospodarkę, szacowanego

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności
Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 311 z 14.11.2002
46
Art. 3 rozporządzenia 2012/2002
47
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kosztu działań naprawczych oraz wszelkich innych krajowych, unijnych
i międzynarodowych źródeł finansowania włącznie z publicznym i prywatnym
ubezpieczeniem, które mogą przyczynić się do pokrycia kosztów naprawy szkód.
Informacje te stają się podstawą decyzji Komisji w sprawie zasadności udzielenia
pomocy i określenia jej proponowanej wysokości. KE jest przy tym związana
wymogiem, by 1 października każdego roku co najmniej jedna czwarta rocznej kwoty
oddanej do dyspozycji w ramach Funduszu Solidarności UE pozostawała dostępna
w celu pokrycia potrzeb powstających do końca roku.49 Na zasadzie odstępstwa od
powyższego, jeśli pozostające środki finansowe dostępne w Funduszu w roku
wystąpienia katastrofy nie są wystarczające do pokrycia kwoty pomocy uważanej za
niezbędną przez władzę budżetową, tj. Parlament Europejski i Radę, Komisja może
zaproponować przesunięcie środków Funduszu z budżetu na rok następny na
sfinansowanie bieżącej różnicy.50 Komisja przedstawia propozycję wsparcia Radzie
i Parlamentowi Europejskiemu, akceptującej udzielenie pomocy dla każdego
złożonego wniosku. Z chwilą, gdy przyznane środki będę udostępnione przez
władzę budżetową, Komisja przyjmuje decyzję o dotacji, którą wypłaca państwu
beneficjentowi niezwłocznie w jednej racie na mocy podpisanej z nim umowy.51
Państwo beneficjent jest odpowiedzialne za koordynację udziału Funduszu
w określonych działaniach nadzwyczajnych z pomocą innych instrumentów
finansowania UE, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Co ważne, nie jest
możliwe równoczesne finansowanie działań pokrywanych z FSUE środkami
z funduszy strukturalnych.52 Wypłaty z Funduszu są zasadniczo ograniczone do
finansowania środków zmniejszających szkody nie podlegające ubezpieczeniu i są
zwracane, jeżeli koszt naprawy szkód jest później pokryty z innych źródeł.53 Dotacja
musi zostać wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie jednego roku od dnia,
w którym Komisja wypłaciła dotację. Niewykorzystanie dotacji w tym terminie
implikuje konieczność zwrotu nierozdysponowanej kwoty Komisji. Sześć miesięcy
po upływie terminu na wykorzystanie dotacji państwo beneficjent przedstawia
sprawozdanie dotyczące finansowej realizacji dotacji, wraz z uzasadnieniem
wydatków, wskazując wszelkie inne otrzymane źródła finansowania, włącznie
z wypłatami z tytułu ubezpieczenia i kompensat od stron trzecich oraz wykaz lub
propozycje działań prewencyjnych54. Jeśli przeprowadzona ponownie wycena
powstałych szkód będzie znacząco niższa od pierwotnej państwo beneficjent będzie
musiało zwrócić odpowiednią kwotę dotacji na żądanie KE.55
2.5. Poważne awarie związane z substancjami niebezpiecznymi
Przepisy dotyczące zapobiegania poważnym awariom, które mogą być
następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczenia ich skutków dla
zdrowia ludzkiego i dla środowiska zawarte zostały w dyrektywie Rady 96/82/WE
z 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii
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związanych z substancjami niebezpiecznymi.56 Tzw. dyrektywa Saveso
II znajduje zastosowanie do wszystkich zakładów, w których znajdują się lub mogą
powstać w wyniku utraty kontroli nad procesem chemicznym, substancje
niebezpieczne w ilościach równych lub wyższych niż wskazane w dyrektywie.57
Dyrektywy nie stosuje się jednak do zakładów wojskowych i wojskowych
obiektów przemysłowych i magazynów, niebezpieczeństwa spowodowanego
promieniowaniem jonizującym, transportu oraz przejściowego składowania
niebezpiecznych substancji na drogach, na kolei, na drogach śródlądowych, na
morzu i w powietrzu z uwzględnieniem ładunku i rozładunku oraz transportu do
i z doków, nabrzeży i stacji rozrządowych, transportu niebezpiecznych substancji
w rurociągach, z uwzględnieniem stacji pomp, znajdujących się poza obrębem
zakładów podlegających niniejszej dyrektywie, działań poszukiwawczych oraz
wydobywczych minerałów w kopalniach i kamieniołomach oraz wysypisk odpadów.58
Dyrektywa określa obowiązki prowadzącego zakład z niebezpiecznymi
substancjami oraz skorelowane z nimi obowiązki państw członkowskich UE.
Państwa członkowskie zapewnią przede wszystkim, że prowadzący zakład
podejmie wszelkie konieczne środki mające na celu zapobieganie poważnym
awariom oraz ograniczenie ich skutków dla ludności i środowiska naturalnego,
obciążając go ciężarem dowodu, że obowiązek ten został spełniony.59 Prowadzący
zakład jest ponadto zobowiązany do powiadomienia odpowiednich organów
o występowaniu w przedsiębiorstwie dużej ilości substancji niebezpiecznej.
Zawiadomienie powinno zawierać takie informacje, jak nazwa prowadzącego zakład
oraz adres zakładu, siedziba prowadzącego zakład, nazwa lub stanowisko osoby
odpowiedzialnej za zakład, informacje wystarczające do określenia niebezpiecznych
substancji lub kategorii tych substancji, ilość oraz forma fizyczna odpowiedniej czy
informacji na temat najbliższego otoczenia zakładu.60
Państwa Członkowskie powinny również nałożyć na prowadzących zakład
obowiązek opracowania polityki przeciwdziałania poważnym awariom i jej
wprowadzenia w życie w sposób gwarantujący wysoki poziom ochrony ludności
i środowiska naturalnego oraz zapewnienia właściwego jej wprowadzana w życie.61
Na prowadzących zakład powinien także spoczywać obowiązek przygotowywania
sprawozdania o bezpieczeństwie, z którego wynika m.in., że zaczęła obowiązywać
polityka przeciwdziałania poważnym awariom oraz system zarządzania
bezpieczeństwem niezbędny do wprowadzenia jej w życie, że niebezpieczeństwo
poważnych awarii zostało zidentyfikowane oraz że podjęto niezbędne środki
przeciwdziałające takim awariom oraz minimalizacji ich skutków oraz że zostały
zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa podczas projektowania i utrzymywania
każdej infrastruktury dotyczącej substancji niebezpiecznych.62
Dyrektywa Saveso II nakłada na państwa członkowskie obowiązek
zapewnienia, że prowadzący zakłady, objęci obowiązkiem sporządzania
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wspomnianego sprawozdania o bezpieczeństwie, przygotowują także wewnętrzny
plan operacyjno-ratowniczy i dostarczają odpowiednim organom dane konieczne do
opracowania planu zewnętrznego. Plany te są niezwłocznie wprowadzane
w życie w przypadku zaistnienia poważnej awarii lub w przypadku wystąpienia
niekontrolowanego wydarzenia, którego natura może rodzić przypuszczenie, że
prowadzi ono do poważnej awarii. Wewnętrzne i zewnętrzne plany operacyjnoratownicze poddawane są przeglądom i aktualizacji co najmniej co trzy lata.63
Dyrektywa przewiduje także możliwość publicznego dostępu do informacji na
temat środków bezpieczeństwa, zobowiązując państwa członkowskie do udzielenie
z urzędu informacji na temat wymaganego zachowania w przypadku awarii osobom,
którego mogą zostać dotknięte ich skutkami. Informacje te powinny być
weryfikowane co najmniej co trzy lata. Obowiązkiem tym objęte jest także
sprawozdanie o bezpieczeństwie, z wyłączeniem zakresu, w jakim prowadzący
zakład, powołując się na względy tajemnicy przemysłowej lub osobistej,
bezpieczeństwa państwa czy obrony narodowej, wystąpił o jego nieujawnianie.
Społeczeństwo ma także możliwości wyrażenia opinii w sprawach planowania
nowych zakładów, gdzie występować mają substancje niebezpieczne, zmian
w zakresie istniejących zakładów oraz inwestycji wokół istniejących zakładów.64
Dyrektywa wymaga ustanowienia krajowego system kontroli zakładów,
w których znajdują się substancje niebezpieczne. Kontrole mają w szczególności
zapewnić, że prowadzący zakład podjął odpowiednie środki, aby zapobiec
poważnym awariom oraz ograniczyć skutki poważnych awarii zarówno na terenie
zakładu, jak i poza nim, że dane i informacje zawarte w sprawozdaniu
o bezpieczeństwie lub każdym innym przedstawionym sprawozdaniu są zgodne ze
stanem faktycznym oraz że zapewniony został publiczny dostęp do wymaganych
informacji. Po przeprowadzeniu kontroli sporządzane jest sprawozdanie.65
Ujawnienie
wyraźnej
niedostateczności
środków podjętych
przez
prowadzącego zakład w celu zapobiegania i łagodzenia poważnych awarii oraz
nieprzedstawienie przez prowadzącego zakład informacji wymaganych na mocy
dyrektywy skutkuje zakazem użytkowania jakiegokolwiek zakładu, instalacji lub
magazynu, w którym znajdują się substancje niebezpieczne. Dyrektywa wymaga
jednak, by prowadzący zakład miał możliwość odwołania się od przedmiotowej
decyzji zgodnie z procedurami krajowymi.66
Dyrektywa akcentuje konieczność wymiany informacji między państwami
członkowskimi i Komisją Europejską. Informacje te dotyczą doświadczeń nabytych
w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz ograniczania ich skutków,
w szczególności zaś – skuteczności środków przewidzianych w dyrektywie Saveso
II. Dyrektywa wymaga od państw członkowskich powiadomienia Komisji tak szybko,
jak to tylko możliwe, o wystąpieniu na ich terytorium poważnej awarii, wypełniającej
kryteria przewidziane w załączniku VI do niej. KE natomiast ustala
i zachowuje do dyspozycji państw członkowskich rejestr oraz system informacji,
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w szczególności zawierający szczegóły dotyczące poważnych awarii, które miały
miejsce na terytorium UE67.
4 lipca 2013 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę 2012/18/UE
w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami
niebezpiecznymi68, zwaną także dyrektywą Seveso III, która zmienia, a od
1 czerwca 2015 r. zastąpi, dyrektywę Seveso II. Pomimo skuteczności dyrektywy
96/82/WE, wprowadzenie nowej regulacji okazało się niezbędne, w celu
podwyższenia poziomu ochrony, w szczególności w odniesieniu do zapobiegania
poważnym awariom oraz dostosowania dyrektywy do zmian w unijnym systemie
klasyfikacji substancji i mieszanin, wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin69.
Dyrektywa Saveso III wprowadzona nowy system klasyfikacji substancji
niebezpiecznych: substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia (ostro toksyczne,
posiadające działanie toksyczne na organy docelowe), substancje stwarzające
zagrożenie fizyczne (materiały wybuchowe, gazy łatwopalne, aerozole łatwopalne,
gazy utleniające, ciecze łatwopalne, substancje i mieszaniny samoreaktywne oraz
nadtlenki organiczne, substancje stałe i mieszaniny piroforyczne, substancje stałe
i ciekłe utleniające), substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska (stwarzające
zagrożenie dla środowiska wodnego) oraz substancje stwarzające pozostałe
zagrożenia (np. substancje, które w kontakcie z wodą wyzwalają gazy łatwopalne)70.
W porównaniu do dyrektywy Saveso II zwiększono także o czternaście nowych
pozycji wykaz substancji, których magazynowanie kwalifikuje zakład do zakładów
o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Zmiany
w klasyfikacji substancji mogą prowadzić do zmiany kwalifikacji zakładów, w wyniku
której dyrektywa znajdzie zastosowanie do podmiotów, w których nie występuje
zagrożenie awarią71. W związku z tym przewidziano rozwiązanie proceduralne,
umożliwiające wykluczenie danej substancji z wykazu substancji niebezpiecznych.
W tym celu państwo członkowskie zawiadamia Komisję o uznaniu danej substancji
za niestwarzającą zagrożenia poważną awarią, załączając odpowiednie
uzasadnienie oraz określone informacje, w tym m.in. wyczerpujący wykaz
właściwości, niezbędny do oceny możliwości spowodowania przez substancję
niebezpieczną szkód fizycznych, szkód dla zdrowia i środowiska, właściwości
fizyczne i chemiczne danej substancji oraz informacje na temat szczególnych dla
danej substancji warunków działania. Jeśli na podstawie przekazanych informacji
Komisja uzna, iż dana substancja nie stwarza zagrożenia wystąpienia awarii
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przemysłowej, występuje do Parlamentu Europejskiego i Rady z inicjatywą
ustawodawczy w celu jej wykluczenia z zakresu stosowania dyrektywy Seveso III.72
3. Podsumowanie
Traktat z Lizbony uwydatnił zasadę odpowiedzialności państw członkowskich
UE w zakresie ochrony osób przebywających na ich terytorium. W konsekwencji to
na państwach członkowskich spoczywa obowiązek podejmowania działań
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi i ich mienia oraz
utrzymania sprzyjających warunków środowiskowych do ich przeżycia. Niemniej UE
podejmuje działa, w szczególności legislacyjne, w dziedzinie ochrony ludności,
zajmując się wypracowywaniem propozycji rozwiązań prawnych w tym obszarze.
Unijna aktywność w tej sferze, determinowana przysługującymi UE kompetencjami,
ukierunkowana jest na zwiększenia skuteczności systemów zapobiegania klęskom
żywiołowym lub katastrofom spowodowanym przez człowieka, w szczególności
przez wspieranie działań podejmowanych przez państwa członkowskie na poziomie
krajowym, regionalnym lub lokalnym w zakresie zapobiegania zagrożeniom,
przygotowanie personelu ochrony ludności i reagowania na klęski żywiołowe lub
katastrofy spowodowane przez człowieka, wspieranie szybkiej i skutecznej
kooperacji krajowych służb ochrony ludności na terytorium Unii oraz wspieranie
koherencji międzynarodowych działań w zakresie ochrony ludności. W tej sferze
działań UE priorytetowe znaczenie przysługuje zatem państwo członkowskim, które
przede wszystkim ponoszą odpowiedzialność za przeciwdziałanie klęskom
żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka i minimalizacje ich
skutków. UE jedynie wspiera i uzupełnia te wysiłki, stwarzając rozwiązania
proceduralne, ułatwiające kooperację właściwych służb krajowych, przekazując
środki finansowe na przeprowadzenia niezbędnych działań oraz akty prawne
ustalające określone normy w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych.
Służące zapewnieniu bezpieczeństwa ludności działania UE w przypadku klęsk
żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka obejmują trzy fazy
zarządzania kryzysowego: zapobieganie (czego przykładem są przepisy dyrektywy
Saveso II dotyczące zapobiegania poważnym awariom), gotowość (na ten cel
przeznaczonych jest ok. 50% środków asygnowanych na finansowanie działań
podejmowane w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności) oraz reagowanie
(działania podejmowane są w odpowiedzi na katastrofy mające miejsce na
terytorium państw członkowskich oraz państw trzecich). Przyjmowanie instrumentów
prawnych koncentrujących wysiłki UE i państw członkowskich w zakresie ochrony
ludności w tych trzech fazach wskazuje na horyzontalne podejście UE do
problematyki bezpieczeństwa ludności oraz dowodzi znaczenia prawa dla
gwarantowania i urzeczywistniania tego stanu.
Ochrona ludności zajmuje istotne miejsce na agendzie działań UE, choć
problematyka ta należy do kompetencji wspierających, koordynujących
i uzupełniających UE. Oznacza to, że odpowiedzialność za podejmowanie działań
zmierzających do ochrony ludności, mienia oraz środowiska naturalnego
w sytuacjach ich zagrożeń oraz działań ratowniczych spoczywa przede wszystkim
na państwach członkowskich. Unia Europejska jedynie wspiera i uzupełnianie ich
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działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie prewencji
i reagowania na klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest analiza ustawodawstwa unijnego
przyjmowanego w dziedzinie ochrony ludności, którego celem jest zachęcanie do
współpracy państw członkowskich w celu zwiększenia skuteczności systemów
zapobiegania klęskom żywiołowym lub katastrofom spowodowanym przez
człowieka i ochrony przed nimi, w szczególności przez wspieranie i uzupełnianie
działań państw członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
wspieranie szybkiej i skutecznej współpracy operacyjnej krajowych służb ochrony
ludności na terytorium Unii oraz wspieranie spójności międzynarodowych działań
w zakresie ochrony ludności.
Summary
Civil protection occupies an important place on the agenda of the EU's activities,
although the issue falls under supporting, coordinating or complementary
competences of the EU. This means that the main responsibility for taking action to
protect people, property and the environment in case of threats and exercising
rescue operations rests with the Member States. The European Union only supports
and coordinate their action at national, regional and local level with respect to
prevention and response to natural or man-made disasters.
The purpose of this article is to analyse the EU legislation adopted in the field
of civil protection, the aim of which is to encourage cooperation between Member
States in order to improve the effectiveness of systems for preventing natural or manmade disasters and to protect against them, in particular by supporting and
complementing the activities of Member States at national, regional and local level,
rapid and effective operational cooperation between national civil protection services
within the Union and promoting consistency in international civil protection
cooperation.
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Hanna BARTOSZEWICZ-BURCZY
Instytut Energetyki
SCENARIUSZE ROZWOJU ENERGETYCZNEGO ŚWIATA
W PERSPEKTYWIE 2050 R.
Wprowadzenie
Sytuacja energetyczna świata i krajów Unii Europejskiej ulega ciągłej
transformacji. Wzrost udziału energetyki odnawialnej w strukturze zużycia energii,
liberalizacja rynków energii w ramach wewnętrznego rynku europejskiego, działania
na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej, są elementami które stymulują
rządy poszczególnych krajów UE do prac nad bezpieczeństwem i przyszłym
optymalnym modelem energetyki.
Na szczególną uwagę zasługują prognozy Światowej Rady Energetycznej
w perspektywie do 2050 r.1 oraz Międzynarodowej Agencji Energii2 w horyzoncie
2040 r. Prognozy te stanowią cenne źródło informacji oceniające rozwój światowego
sektora energii w perspektywie nadchodzących dekad. Są też przydatne dla
prowadzenia analiz odnoszących się do rozwoju energetyki krajów Unii Europejskiej,
również w aspekcie wspólnego konkurencyjnego rynku energii elektrycznej
(wymagającego przygotowania przejrzystych i niedyskryminacyjnych polityk
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej).
Począwszy od ostatnich dekad XX wieku występuje dynamiczny wzrost
światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Silnemu wzrostowi produkcji
energii elektrycznej towarzyszy szereg negatywnych zjawisk, między innymi rosnące
zanieczyszczenie środowiska naturalnego i ocieplenie atmosfery. Dla ograniczenia
tych negatywnych zjawisk organizacje międzynarodowe oraz grupy krajów
podejmują wielokierunkowe działania. Najbardziej skoordynowane działania dla
zminimalizowania negatywnych zjawisk związanych z rozwojem energetyki
w odniesieniu do krajów członkowskich podejmuje Unia Europejska. Szczególnie
znaczące są decyzje Rady Unii Europejskiej z 23 października 2014 r. dotyczące
polityki klimatyczno-energetycznej, które faktycznie stanowią wyzwanie dla
polskiego sektora energetycznego. Obejmują one:
– zwiększenie do 27% udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE)
w zużyciu końcowym energii w UE do 2030 roku,
– ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% (w stosunku do
1990 r.),
– zwiększenie efektywności energetycznej o 27%.
Równolegle do prowadzonych w Ministerstwie Gospodarki prac nad głównymi
kierunkami rozwoju polskiej energetyki do 2050 r. oraz odnoszących się m.in.
do zagadnień bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego Polski,

1

2

Światowa Rada Energetyczna (po angielsku: World Energy Council) jest ogólnoświatową
i pozarządową organizacją energetyków, zajmującą się wszystkimi rodzajami energii, zrzesza ponad
90 Komitetów Narodowych, które reprezentują kraje zużywające ponad 90% światowego zużycia
energii pierwotnej.
Międzynarodowa Agencja Energii (po angielsku: International Energy Agency) powstała w 1974 r. dla
przeciwdziałania skutkom ówczesnego kryzysu energetycznego. Aktualnie zrzesza 28 kraje należące
do OECD, posiadające najbardziej rozwiniętą energetykę, w tym również Polskę.
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konkurencyjności i efektywności energetycznej, zasadna jest poszerzona analiza
w odniesieniu do prognoz o charakterze globalnym prezentowa przez Światową
Radę Energetyczną i Międzynarodową Agencję Energii.
1. Prognoza energetyczna Światowej Rady Energetycznej
Prognoza Światowej Rady Energetycznej opublikowana została w 2013 roku
w raporcie pt. „World Energy Scenarios of World Energy Council’s unique approach
to composing energy futures to 2050.” Prognoza ta ma istotne znaczenie praktyczne
dla długoterminowego planowania i podejmowania decyzji przez rządy
poszczególnych krajów, jednocześnie inwestorzy mogą korzystać z tego narzędzia
dla oceny obszarów podlegającym szczególnie dynamicznym zmianom.
W prognozie przedstawiono dwa scenariusze rozwoju i pokrycia
zapotrzebowania na energię z uwzględnieniem poszczególnych regionów świata
tj. Afryki, Azji, Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Są to scenariusze: „Jazz”
i „Symfonia”. Rokiem bazowym dla obydwu scenariuszy jest rok 2010.
Główne cele prezentowanych scenariuszy prognozy to zapewnienie
bezpieczeństwa użytkowania energii, dostępności i niezawodności dostaw energii
oraz jej zrównoważonego rozwoju. Przeanalizowano podstawowe czynniki wzrostu
zapotrzebowania na energię na świecie tj. tempo wzrostu Produktu Światowego
Brutto i światowej populacji, oraz czynniki wpływające na rozwój sektora energii
w nadchodzących latach w tym: potencjał zasobów kopalnych i odnawialnych,
efektywność energetyczną, ceny emisji CO2.
Scenariusz „Jazz” – przedstawia świat, w którym działania są ukierunkowane
na konsumenta, na osiągnięcie dostępu do energii, przystępność
i jakość dostaw energii, z zastosowaniem najlepszych dostępnych technologii
i źródeł energii. Strategie oparte na wolnym handlu przyczyniają się do wzrostu
eksportu i wymiany międzysystemowej energii. Produkcja energii ze źródeł
odnawialnych i niskoemisyjnych wzrasta zgodnie z potrzebami rynku, a same źródła
energii konkurują w oparciu o ceny jak i dostępność na rynku. Wyższy wzrost PŚB
jest wynikiem szybszej konwergencji w poszczególnych krajach, międzynarodowej
konkurencji i ograniczeń środowiskowych na relatywnie niskich poziomach.
Głównymi graczami na rynku są wielonarodowe przedsiębiorstwa, banki, instytucje
typu „venture capital” oraz w pełni świadomi uwarunkowań cenowych konsumenci.
Dodatkowo, same technologie produkcji energii są wybierane na zasadach
rynkowych. Wsparcie z zewnątrz jest ograniczone, wybór oparty jest wyłącznie na
wolnym rynku.
Scenariusz „Symfonia” jako scenariusz energetyczny koncentruje się na
dbałości o środowisko naturalne między innymi poprzez międzynarodowo
skoordynowane polityki i praktyki. „Symfonia” to koncepcja w której sami wyborcy
dali politykom i decydentom przyzwolenie na stosowanie odpowiednich polityk
i praktyk mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
przy określonym poziomie dbałości o środowisko naturalne. Niektóre rodzaje
odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii są aktywnie promowane przez rządy,
w tym poprzez system zachęt ekonomicznych oraz dotacji. Rynek węgla traci swoje
znaczenie na podstawie umów międzynarodowych i innych zobowiązań
prowadzących do ograniczania jego wykorzystania. Następuje zmniejszenie tempa
wzrostu PŚB ze względu na mniejszą konwergencję, wzrost kapitałochłonności
w wyniku ograniczeń środowiskowych. Głównymi podmiotami na rynku są rządy,
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sektor publiczny i firmy prywatne, organizacje pozarządowe
nakierunkowane na ochronę środowiska. Również technologie i
techniczne są dobierane zgodnie z decyzjami agend rządowych.
W obydwu scenariuszach w 2050 roku należy spodziewać się
obrazu rynku energii, przy czym kluczowym zagadnieniem będzie
wymaganej podaży energii.

oraz grupy
rozwiązania
odmiennego
zapewnienie

1.1. Ludność świata
W horyzoncie 2050 r. ludność świata zwiększy się do około 8,7 miliarda
w scenariuszu „Jazz”, bądź 9,4 miliarda w scenariuszu „Symfonia”, to jest
odpowiednio o ok. 26 lub 36 punktów procentowych, w stosunku do 2014 roku,
w którym liczba ludności na świecie osiągnęła 7243 mln osób. Największy przyrost
ludności spodziewany jest w Afryce i krajach Bliskiego Wschodu, Indiach, Chinach
i niektórych rejonach Ameryki Łacińskiej. W Europie w scenariuszu „Jazz”
spodziewany jest nieznaczny spadek liczby ludności w stosunku do 2010 r.
1.2. Produkt Światowy Brutto
Prognozowane tempo wzrostu Produktu Światowego Brutto w latach 20102050 wyniesie ok. 2,9% w scenariuszu Jazz i ok. 2,6% w scenariuszu Symfonia.
PŚB na mieszkańca na świecie wzrośnie z ok. 9 tysięcy do ok. 23 tysięcy
dolarów USA, w cenach stałych 2010 r. w scenariuszu „Jazz”, bądź 18 tysięcy
dolarów USA 2010 w scenariuszu „Symfonia”. Dane dotyczące prognozy tempa
wzrostu Produktu Światowego Brutto oraz jego wielkości w poszczególnych
regionach świata przedstawiono w tabelach 1, 2.
Tabela nr 1: Tempo wzrostu Produktu Światowego Brutto w latach 2000-2050
Scenariusz

1990-2000

20002010202020302040-2050
2010
2020
2030
2040
Jazz
2,9
2,8
3,2
3,1
2,9
2,6
Symfonia
2,9
2,8
2,8
2,6
2,5
2,2
Źródło: World Energy Scenarios of World Energy Council’s unique approach to
composing energy futures to 2050.
Tabela nr 2: Produkt Światowy Brutto wg. regionów świata 2010-2050
JAZZ
SYMFONIA
wg kursu bankowego
wg kursu bankowego
(biliony USD 2010)
(biliony USD 2010)
2010
2050
2010
2050
Ameryka Północna
17
36
17
33
Europa
20
40
20
35
Kraje Azji i Pacyfiku
3
17
3
14
Afryka Saharyjska
1
12
1
11
Bliski Wschód i Północna Afryka
3
11
3
10
Azja Południowa i Centralna
2
27
2
20
Azja Wschodnia
13
42
13
35
Ameryka Łacińska i Karaiby
4
18
4
15
Świat
63
201
63
172
Źródło: World Energy Scenarios of World Energy Council’s unique approach to
composing energy futures to 2050
Regiony
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Z analizowanych ośmiu regionów świata przewiduje się, że Azja będzie
charakteryzowała
się
najwyższym
wzrostem
gospodarczym
zarówno
w wartościach względnych i bezwzględnych. Do 2050 roku prawie połowa wzrostu
gospodarczego wystąpi w Azji i rejonie Pacyfiku w obu scenariuszach.
2.3. Zapotrzebowanie na energię pierwotną.
Światowa Rada Energetyczna szacuje, że całkowite zużycie energii pierwotnej
wzrośnie na całym świecie z 546 EJ w 2010 roku do 879 EJ
w scenariuszu „Jazz” i 696 EJ w scenariuszu „Symfonia” do roku 2050, co
odpowiada odpowiednio wzrostowi o 61 punktów procentowych w scenariuszu
„Jazz” lub 27 punktów w scenariuszu „Symfonia” do 2050.
Dla porównania w latach 1990 – 2010 łączne światowe zużycie energii wzrosło
o około 45%. Nie mniej oczekuje się, że globalne zużycie energii będzie rosło
w znacząco niższym tempie niż w poprzednich dekadach.
Szybki wzrost gospodarczy Azji oznacza to, że jej udział w całkowitym zużyciu
energii pierwotnej w badanym okresie wzrośnie z 40% w roku 2010 do 48%
w scenariuszu „Jazz” i 45% w scenariuszu „Symfonia”.
Dla porównania – do roku 2050, Europa i Ameryka Północna (w tym Meksyk)
będzie zużywać około 30% całkowitej światowej produkcji energii pierwotnej
w scenariuszu „Jazz” lub 31% w scenariuszu „Symfonia” (44% w 2010), w Afryce
(w tym na Bliskim Wschodzie) zużycie energii pierwotnej będzie wynosić 15%
(„Jazz”) i 16% („Symfonia”) (2010 – 11%), natomiast w Ameryce Łacińskiej i na
Karaibach 8% („Jazz”) lub 7% („Symfonia”) (2010 – 5%).
Efektywność energetyczna znacznie wzrośnie w obu scenariuszach.
Energochłonność energii pierwotnej mierzona jako zużycie energii na wytworzone
jednostki PKB spadnie o odpowiednio 50 punktów procentowych i 53 punkty
w scenariuszach „Jazz” i „Symfonia” w 2050 roku.
Scenariusze opracowane przez WEC do 2050 jednoznacznie wskazują, że
efektywność energetyczna i oszczędność energii są absolutnie kluczowymi
elementami dla rozwiązywania zagadnienia nierównowagi nadwyżki popytu
względem podaży. Zwiększenie efektywności energetycznej może także w skali
globalnej przyczynić się do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do
2050 roku. Oba scenariusze wskazują na konieczność zmian w priorytetach
konsumentów oraz na znaczenie nakładów inwestycyjnych, co z kolei wymaga
kapitału do finansowania projektów związanych z wdrażaniem skutecznych polityk
efektywności energetycznej. Brak funduszy na wprowadzanie działań
proefektywnościowych może stanowić podstawową barierę dla krajów i sektorów
gospodarki, szczególnie w krajach rozwijających się.
Zapotrzebowanie na energię pierwotną w latach 2010-2050 dla scenariusza
„Jazz” przedstawiono w Tabeli 3 i dla scenariusza „Symfonia” w Tabeli 4.
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Tabela nr 3: Zapotrzebowanie na energię pierwotną w latach 2010-2050
w scenariuszu „Jazz” EJ/rok3
Wyszczególnienie
2010
2020
2030
2040
2050
Węgiel
148
181
200
224
223
Ropa naftowa
172
193
225
231
216
Gaz
114
151
189
216
234
Energia jądrowa
30
36
37
37
37
Biomasa
66
60
59
71
92
Energia wodna
13
14
16
19
21
Źródła odnawialne
2
7
14
28
51
Razem
545
642
740
826
879
Źródło: World Energy Scenarios of World Energy Council’s unique approach to
composing energy futures to 2050
Tabela nr 4: Zapotrzebowanie na energię pierwotną w latach 2010-2050
w scenariuszu „Symfonia” EJ/rok
Wyszczególnienie
2010
2020
2030
2040
2050
Węgiel
148
146
125
101
106
Ropa naftowa
172
177
185
170
141
Gaz
114
141
160
170
166
Energia jądrowa
30
40
52
66
79
Biomasa
66
62
66
79
111
Energia wodna
13
16
19
24
28
Źródła odnawialne
2
10
23
45
65
Razem
545
592
630
655
696
Źródło: World Energy Scenarios of World Energy Council’s unique approach to
composing energy futures to 2050

Przewidywany mix energetyczny źródeł energii pierwotnej w 2050 roku
pokazuje, że paliwa kopalne (węgiel, ropa, gaz) pozostaną dominujące do roku
2050, przy czym udział paliw kopalnych będzie wynosił 77% w scenariuszu „Jazz”
i 59% w „Symfonia” w porównaniu do 79% w 2010 roku. Udział odnawialnych źródeł
energii wzrośnie z około 15% w 2010 roku do prawie 20% w 2050 roku
w scenariuszu „Jazz” i blisko 30% w 2050 roku w scenariuszu „Symfonia”. Udział
energii jądrowej w 2050 roku ma stanowić 4% całkowitej podaży energii pierwotnej
w scenariuszu „Jazz” i 11% w scenariuszu „Symfonia”, w porównaniu do 6%
w roku 2010.
2.4. Produkcja energii elektrycznej
W 2010 roku produkcja energii elektrycznej na świecie wynosiła 21475 TWh.
Produkcja energii elektrycznej wzrośnie do roku 2050 do poziomu 53648 TWh
w scenariuszu Jazz i 47917 TWh w scenariuszu „Symfonia”.
Produkcję energii elektrycznej dla scenariusza „Jazz” i „Symfonia” w latach
2010-2050 przedstawiono w Tabelach 5 i 6.

3

1 EJ = 1018 J ; 1 Mtoe = 41,868 PJ = 11630 GWh
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Tabela nr 5: Produkcja energii elektrycznej dla scenariusza „Jazz” TWh/rok
Wyszczególnienie
2010
Węgiel z CCS
0
Węgiel
8666
Ropa naftowa
980
Gaz z CCS
0
Gaz
4777
Energia jądrowa
2763
Wodór
0
Energia wodna
3491
Biomasa
337
Biomasa z CCS
0
Wiatr
358
Energia słoneczna
34
Geotermia
69
Razem
21475
Źródło: World Energy Scenarios
composing energy futures to 2050

2020
2030
2040
2050
0
87
346
1007
11920
14792
18565
19272
0
0
0
0
0
31
140
558
7232
9734
11427
12869
3255
3430
3395
3279
0
2
12
69
4003
4550
5146
5789
287
390
884
1923
8
28
160
441
818
1435
3142
4513
302
462
732
2979
125
257
504
949
27962
35198
44453
53648
of World Energy Council’s unique approach to

Tabela nr 6: Produkcja energii elektrycznej dla scenariusza „Symfonia” PWh/rok
Wyszczególnienie
2010
Węgiel z CCS
0
Węgiel
8,666
Ropa naftowa
0,980
Gaz z CCS
0
Gaz
4,777
Energia jądrowa
2,763
Wodór
0
Energia wodna
3,491
Biomasa
0,337
Biomasa z CCS
0
Wiatr
0,358
Energia słoneczna
0,034
Geotermia
0,069
Razem
21,475
Źródło: World Energy Scenarios
composing energy futures to 2050

2020
2030
2040
2050
0,041
0,301
1,587
7,100
9,289
7,949
5,280
1,383
0
0
0
0
0,011
0,113
0,789
2,505
6,609
8,127
9,049
7,012
3,651
4,706
5,888
6,950
0
0,005
0,032
0,155
4,337
5,408
6,530
7,701
0,362
0,535
1,056
1,913
0,016
0,100
0,295
0,800
1,386
2,418
2,994
4,003
0,519
2,054
5,752
7,741
0,094
0,182
0,346
0,654
26,315
31,898
39,598
47,917
of World Energy Council’s unique approach to

Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (RES-E)
zwiększy się około 4-5 krotnie do roku 2050. W szczególności odnosi się to do
scenariusza „Symfonia”, w którym, wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni
wodnych podwoi się, dla biomasy przewidywany jest
8-krotny przyrost produkcji, a dla energii elektrycznej pozyskanej z elektrowni
wiatrowych 11-krotny w okresie 2010-2050. Fotowoltaika ma uzyskać najwyższy
wzrost około 230-krotny w badanym horyzoncie czasowym.
Stopień, w jakim odnawialne źródła energii będą wykorzystywane, oraz
inwestycje w technologie CCS dla węgla i gazu a także biomasy będą decydujące
w łagodzeniu zmian klimatycznych.
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Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej wzrośnie
z około 20% w roku 2010 do ponad 30% w 2050 roku w scenariuszu „Jazz”
i prawie 50% w scenariuszu „Symfonia”.
Dostęp do energii elektrycznej, wzrośnie w obu scenariuszach. Podczas gdy
w 2010 roku 1,267 miliarda ludzi nie miało dostępu do energii elektrycznej, w 2050
roku wskaźnik ten ma wynosić 319 milionów w scenariuszu „Jazz” i 530 milionów
w scenariuszu „Symfonia”.
Dla zaspokojenia popytu na energię elektryczną niezbędne są znaczące
inwestycje. ŚRE szacuje, że całkowita wartość wymaganych inwestycji będzie
oscylować na poziomie ok. 19,310 miliardów USD w scenariuszu „Jazz” bądź 25,720
miliardów w scenariuszu „Symfonia”, w cenach stałych 2010 r. Znaczące potrzeby
inwestycyjne występują w scenariuszu „Symfonia” w energetyce wodnej, wiatrowej
oraz słonecznej. Ogólny stopień dostępu do energii będzie rosnąć, przy czym
w szczególności wielkie wyzwanie związane jest ze zwiększeniem dostępu do
energii elektrycznej na kontynencie afrykańskim.
WEC dokonał analiz jak rozwiną się scenariusze „Jazz” i „Symfonia” w kwestii
zmian klimatycznych. Zbadano również zagadnienie potencjalnego wpływu tych
scenariuszy na klimat w relacji do prac międzyrządowego panelu odnośnie zmian
klimatycznych (IPCC).
W scenariuszu „Jazz” zakłada się, że negocjacje w sprawie zmian
klimatycznych i emisji nie zostaną zakończone sukcesem. W przypadku braku
współpracy międzynarodowej i uzgodnionych zobowiązań, regiony i kraje podejmują
własne inicjatywy prowadzące do zrównoważonego rozwoju zużycia energii.
W tym scenariuszu międzynarodowy rynek węgla rośnie powoli w oparciu
o regionalne, krajowe i lokalne inicjatywy, które prowadzą do osiągnięcia większej
efektywność rynku. Udział niskoemisyjnych innowacyjnych technologii
odnawialnych również, wzrasta, a duże obniżki emisji CO2 wynikają z przyrostu
zużycia naturalnego gazu wykorzystywanego (zamiast ropy naftowej i węgla)
z powodów czysto rynkowych.
W scenariuszu „Symfonia”, kraje opierając się o porozumienie z Doha, będą
skutecznie walczyć o globalny traktat klimatyczny. Technologie niskoemisyjne będą
promowane pomimo niepełnej zasadności ekonomicznej ich stosowania,
w początkowych etapach. Rynek węgla wykazuje tendencje spadkowe w wyniku
zobowiązań wynikłych z umów międzynarodowych.
Nacisk na działania w dziedzinie klimatu będzie się okresowo zmieniać. WEC
ocenia, że poziom nacisków dotyczących zagadnienia zmniejszenia emisji CO2 jest
aktualnie na niższym poziomie. Z drugiej strony rośnie powszechna świadomość
dotycząca powiązania ekstremalnych zmian pogodowych ze zmianami
klimatycznymi.
Wyżej wymienione scenariusze wskazują na istotę współpracy
międzynarodowej, jak też znaczenie mechanizmów rynkowych i wzrostu
efektywności użytkowania energii jako kluczowych elementów prowadzących do
osiągnięcia celów środowiskowych oraz bezpieczeństwa energetycznego.
Równie ważną kwestią dla niskoemisyjnej przyszłości świata są zachowania
konsumentów. Zmiana nawyków konsumpcyjnych może być skutecznym sposobem
na dekarbonizację systemu energetycznego. Wyborcy mogą swoimi głosami
równoważyć problemy lokalnie jak i w skali globalnej i odgrywać kluczową rolę jako
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konsumenci w scenariuszu „Jazz”, a jednocześnie wyborcy niskoemisyjnego
rozwoju energetyki w scenariuszu „Symfonia”.
2.5. Podsumowanie prognozy Światowej Rady Energetycznej
Prognozy energetyczne Światowej Rady Energetycznej – „Jazz” i „Symfonia”
wskazują, że obecna sytuacja energetyczna świata, a także sytuacja energetyczna
w nadchodzących dekadach będzie bardzo złożona, dotyczy to szczególnie relacji
miedzy popytem a podążą na rynku energii.
Zgodnie z opinią Światowej Rady Energetycznej istnieje szereg zagrożeń
dotyczących rozwoju sektora energetycznego w sytuacji gdzie światowy popyt na
energię będzie nieuchronnie zwiększał się. W okresie do 2050 r. zapotrzebowanie
na energię pierwotną wzrośnie od ok. 27% do 61% i na energię elektryczną od ok.
223% do 250% (w zależności od rozpatrywanego scenariusza). Wzrost ten wystąpi
zwłaszcza w krajach rozwijających się.
Rozwój światowego sektora energii, również przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym będzie wymagało ogromnych środków inwestycyjnych. Problemem
otwartym jest czy gospodarka światowa będzie w stanie środki takie wydatkować.
Z przedstawionych prognoz wynika, że energy mix w 2050 roku nadal będzie
oparty na paliwach kopalnych, które będą odgrywać kluczową rolę zarówno dla
energetyki jak i w transporcie, ma to miejsce w szczególności w scenariuszu „Jazz”.
Scenariusze Światowej Rady Energetycznej do 2050 podkreślają, że redukcja emisji
gazów cieplarnianych jest możliwa w drugiej połowie okresu scenariusza, jeżeli
dojdzie do podpisania międzynarodowych umów i wprowadzenia w życie
uzasadnionych
ekonomicznie
instrumentów
rynkowych. Wychwytywanie
i składowanie CO2 – Carbon Capture Storage (CCS) jako efektywna kosztowo opcja
ograniczania emisji CO2 może odgrywać istotną rolę po roku 2030 – w zależności
od zakładanej ceny emisji CO2.
Funkcjonowanie rynków energii wymagać będzie inwestycji i integracji
regionalnej aby osiągnąć korzyści dla wszystkich jego uczestników. Polityka
energetyczna powinna zapewnić aby rynki energii były dostatecznie
doinwestowane, promowana powinna być integracja regionalna.
Bilansowanie środków oznacza dokonywanie trudnych wyborów, między
tańszą energią w powiązaniu z wyższym wzrostem gospodarczym w scenariuszu
„Jazz”, lub droższą energią i mniejszą degradacją środowiska naturalnego
w scenariuszu „Symfonia”.
2. Prognoza energetyczna Międzynarodowej Agencji Energii
Prognoza Międzynarodowej Agencji Energii przedstawia trzy scenariusze
rozwoju gospodarczego świata i zapotrzebowania na energię. Została ona
przedstawiona w opublikowanym w listopadzie 2014 r. „World Energy Outlook”
Międzynarodowej Agencji Energetycznej.
Prognoza ta obejmuje okres do 2040 r. a jej bazą wyjściową jest wykonanie za
rok 2012.
Prognoza obejmuje trzy scenariusze rozwoju:
• Scenariusz Nowych Polityk (The New Policies Scenario), jest to wariant
podstawowy, zakłada uzgodnienie polityki energetycznej krajów świata.
• Scenariusz Polityk Bieżących (The Current Policies Scenario) przedstawia
wizję świata opartego na kontynuacji aktualnych polityk.
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•

Scenariusz 450 (The 450 Scenario), przedstawiający mapę drogową
w sektorze energii, która zapewni ograniczenie przyrostu średniej globalnej
temperatury do 20C.
Z analizy rozpatrywanych scenariuszy wynika, że za najbardziej
prawdopodobny i preferowany można uznać scenariusz Nowych Polityk
tj. prognozę uwzględniającą umiarkowany rozwój gospodarczy świata.
Podstawę wyjściową tej prognozy stanowiła prognoza wzrostu ludności,
prognoza wzrostu gospodarczego wyrażoną wzrostem Produktu Światowego Brutto,
oraz wielkość światowych zasobów surowców energetycznych. Uznano, że
w badanym okresie światu nie grozi brak surowców energetycznych. Prognozowana
liczba ludności w 2040 r. wynosi 9,004 mld osób, a średnioroczne tempo wzrostu
produktu Światowego Brutto w latach 2012-2040 osiągnie 3,4%.
3.1 Zapotrzebowanie na energię pierwotną
Do 2040 r. światowe zapotrzebowanie na energię pierwotną wzrośnie o 37%.
Połowa tego zapotrzebowania będzie pochodzić z Chin i z krajów Nie-OECD.
Należy jednak podkreślić, że zapotrzebowanie na energię pierwotną w Chinach
a także w Indiach w analizowanym okresie rośnie wolniej, niż rosło w przeszłości.
Jest to wpływ wzrostu efektywności użytkowania energii, który zmienia istniejące
trendy zużycia energii, postępu technologicznego i rozwoju źródeł odnawialnych.
W badanym okresie wzrasta udział energii źródeł odnawialnych w strukturze
zużycia energii pierwotnej.
Zapotrzebowanie na energię pierwotną w latach 2010-2040 dla scenariusza
Nowych Polityk przedstawiono w tabeli 7.
Tabela nr 7: Zapotrzebowanie na energię pierwotną w latach 2012-2040
w scenariuszu Nowych Polityk EJ /rok
Wyszczególnienie 2012
2020
2025
2030
2035
2040
2012/2040
Węgiel
162
176
180
182
184
186
0,5
Ropa naftowa
175
188
174
196
198
199
0,5
Gaz ziemny
110
133
146
159
172
185
1,6
Energia jądrowa
27
36
39
44
48
51
2,3
Energia wodna
13
16
18
20
21
23
1,9
Bioenergia
56
65
70
75
80
84
1,4
Inne źródła
6
13
18
24
31
39
6,9
Razem
559
625
664
700
734
766
1,1
Źródło: World Energy Outlook – 2014, Międzynarodowa Agencja Energii

3.2 Prognoza produkcji energii elektrycznej
Po awarii elektrowni jądrowej w Fukuszimie, dużo państw odeszło od
programów rozwoju energetyki jądrowej. Obecnie w niektórych krajach
obserwujemy powrót do energii z atomu. W budowie jest kilka elektrowni jądrowych
m. innymi w Chinach – 40 GW, Indiach – 6 GW, Rosji – 10 GW, Zainteresowanie
energetyką jądrową wyraziła Polska, Wielka Brytania i Turcja. Francja
zadeklarowała wydłużenie okresu eksploatacji działających elektrowni.
W okresie 2012-2040 średnioroczne tempo wzrostu produkcji energii
elektrycznej wyniesie 2,1%. Wzrasta ilość wyprodukowanej energii z odnawialnych
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źródeł. Dzięki wsparciu i redukcjom kosztów zasadnicza część tego przyrostu
pochodzi z wiatru i wody oraz z biomasy i z energii słonecznej.
Prognozę produkcji energii elektrycznej na świecie według scenariusza
Nowych Polityk przedstawiono w Tabeli 8.
Tabela nr 8: Produkcji energii elektrycznej wg paliw w latach 2012-2040 [PWh]
Wyszczególnienie
2012
2020
2025
2030
2035
2040
Węgiel
9,20
10,38
10,80
11,19
11,66
12,24
Paliwa ciekłe
1,14
0,83
0,70
0,58
0,53
0,49
Gaz ziemny
5,10
6,06
7,01
7,88
8,69
9,50
Energia jądrowa
2,46
3,24
5,59
4,02
4,36
4,64
Energia wodna
3,67
4,55
5,00
5,45
5,85
6,22
Bioenergia
0,44
0,76
0,96
1,16
1,37
1,57
Wiatr
0,52
1,33
1,85
2,36
2,87
3,46
Geotermia
0,07
0,12
0,17
0,24
0,31
0,38
Fotovoltaika
0,1
0,45
0,64
0,85
1,07
1,29
Energia słoneczna
0,01
0,04
0,08
0,14
0,24
0,36
Energia mórz
0,001
0,003
0,007
0,02
0,04
0,07
Razem świat
22,72
27,77
30,82
33,88
37,00
40,10
Źródło: World Energy Outlook – 2014, Międzynarodowa Agencja Energii

2012/2040
1,0
-3,0
2,2
2,3
1,9
4,6
6,9
6,2
9,7
16,7
19,1
2,1

3. Tendencje i kierunki rozwoju energetyki światowej w świetle
przedstawionych prognoz
Z przedstawionych prognoz wynika, że światowa sytuacja energetyczna
w nadchodzących dekadach będzie złożona głównie z uwagi na:
 nierównomierne zalegania na kuli ziemskiej kopalnych surowców
energetycznych, co przy różnych zawirowaniach politycznych, katastrofach
naturalnych i konfliktach zbrojnych może powodować sytuacje kryzysowe;
 niestabilność cen paliw i energii w handlu międzynarodowym, powodowanej
nie tylko wzrostem kosztów pozyskiwania paliw lecz zawirowaniami
politycznymi;
 wzrost zanieczyszczenia środowiska a zwłaszcza wzrost emisji gazów
cieplarnianych – głównie CO2, które powodują ocieplenie atmosfery
ziemskiej.
Ponadto przewiduje się istotny wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł
energii. Zjawiskiem korzystnym dla świata jest fakt istnienia znacznych zasobów
surowców energetycznych, w których dominującą pozycję stanowią zasoby węgla,
chociaż udokumentowane zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego ulegają
wyczerpywaniu są uzupełniane paliwami z łupków bitumicznych itp.
W omawianych prognozach przewiduje się szybki wzrost zapotrzebowania na
energię pierwotną do 2050 r. i elektryczną przez kraje rozwijające się przy
ograniczonym wzroście tego zapotrzebowania przez kraje rozwinięte. Jednak nadal
w nadchodzących dekadach do 2050 r. zużycie jednostkowe energii per capita
w krajach rozwijających się będzie znacznie niższe od zużycia w krajach
rozwiniętych. Jedną z przyczyn takiej sytuacji będzie prognozowany wysoki wzrost
liczby ludności w krajach rozwijających się.
W prognozie „Symfonia”, opracowanej przez Światową Radę Energetyczną,
przewidywany jest znaczny wzrost odnawialnych źródeł energii. Wszystkie
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prognozy zakładają równe uprawnienie wszystkich opcji energetycznych
zaopatrzenia świata w energię przy maksymalizacji wysiłków dla poprawy
efektywności użytkowania energii i jej oszczędzania.
Podstawowymi niewiadomymi w horyzoncie roku 2050 pozostaną technologie
CCS i magazynowania energii. Technologia CCS może być zastosowana jedynie
w regionach geograficznych świata o odpowiedniej geologii. Niezbędne są też
określone ramy prawne w połączeniu z inwestycjami w infrastrukturę oraz
odpowiednie zachęty.
Niezbędne są nakłady na rozwój badań w celu promowania tych technologii,
które mogą odegrać kluczową rolę w okresie do 2050, zwłaszcza w celu
przezwyciężenia problemu niestabilności zasilania energią z odnawialnych źródeł
energii.
Streszczenie
W artykule przedstawiono scenariusze zapotrzebowania na energię pierwotną
i elektryczną przez poszczególne regiony świata tj. Afrykę, Azję, Europę, Amerykę
Północną i Południową w perspektywie do roku 2050. Światowe prognozy rozwoju
sektora energii, opublikowane zostały w 2013 r. przez Światową Radę Energetyczną
w raporcie pt. „World Energy Scenarios of World Energy Council’s unique approach
to composing energy futures to 2050.” oraz w 2014 r. w „World Energy Outlook”
Międzynarodowej Agencji Energii. Obie prognozy prezentują cenne informacje,
które mogą być wykorzystane dla planowania rozwoju energetyki światowej,
regionalnej i krajowej.
Summary
The article presents scenarios of primary and electric energy supply for various
regions of the world, ie. Africa, Asia, Europe, North and South America with a horizon
up to the 2050. World energy forecasts of sector development, was published in
2013, by the World Energy Council in the report: „World Energy Scenarios of World
Energy Council's unique approach is composing energy futures is 2050.” and in 2014
in the „World Energy Outlook” by International Energy Agency. Both reports present
valuable information for planning the development of a global energy sector, regional
and national.
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Wydział Humanistyczny
PARADOKSY MOŁDAWSKIEJ TRANSFORMACJI (TOŻSAMOŚĆ NARODOWA,
DECYDOWANIE POLITYCZNE, KULTURA POLITYCZNA)

Wprowadzenie
Republika Mołdawii jest przykładem państwa, w którym traumatyczna spuścizna
radzieckiej mentalności totalitarnej nadal odgrywa ogromne znaczenie. Zjawisko,
o którym mowa cyklicznie ujawnia się podczas rywalizacji wyborczych, dając tym
samym wyraz społecznej nostalgii za starym systemem. To ona w kolejnych próbach
budowania państwa prawa, jest największą przeszkodą, w głównym stopniu opóźnia
proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, które w każdym systemie
politycznym jest podstawą funkcjonowania demokracji skonsolidowanej.
Niniejszy materiał ma charakter analityczny, nie historyczny, jednak podjęte
rozważania tyczą się lat 1990-2014 – a więc od momentu ogłoszenia suwerenności
i zaistnienia konfliktu w Naddniestrzu po wybory parlamentarne w 2014 r. Omówione
zostaną problemy z tożsamością narodową i etniczną Mołdawian – w tym m.in.
mołdawsko-rumuńską1 i rosyjską2 – które konkurują ze sobą, wywołując sprzeczne
reakcje w społeczeństwie. Są to w konsekwencji zmienne wpływające na proces
decydowania politycznego, którego orientacja zmienia się w Mołdawii cyklicznie, co
jest szczególnie widoczne po analizie wyników poszczególnych wyborów
parlamentarnych (1994-2014). W oparciu o analizę mołdawskiej tożsamości
narodowej i etnicznej oraz preferencje wyborcze można wysnuć tezę, że rozwinięta
kultura polityczna społeczeństwa jest wyznacznikiem jakości w procesie decydowania
politycznego. W państwach powstałych po rozpadzie ZSRR mamy zatem
do czynienia ze specyficznym typem społeczeństwa obywatelskiego, który
charakteryzuje „transformacja bez transformacji”, a więc próba zmian sytemu
politycznego z wyłączeniem lub zbyt wolnym zachodzeniem przemian społecznych,
w tym przede wszystkim mentalnych i światopoglądowych. Oczywiście tłem
geopolitycznym dla omawianych zagadnień będzie konflikt w Naddniestrzu i rola Rosji
w regionie, bowiem zarówno tożsamość etniczna, jak i narodowa, decydowanie
polityczne czy wreszcie kultura polityczna Mołdawian stają się poniekąd inicjatorem
bądź też implikacją tychże zjawisk.
Należy również podkreślić, że Mołdawia jest bardzo ważna dla Rosji, jest też od
niej uzależniona politycznie, społecznie, gospodarczo i pod względem

Konflikt wokół tożsamości narodowej, tyczy się sprzeciwu wielu Mołdawian co do wspólnej identyfikacji
historycznej i kulturowej z Rumunami. W 1994 r. ok. 6% społeczeństwa popierało zjednoczenie
z Rumunią. W 2008 r. podobnego zdania było już 29% Mołdawian. Premier Rumunii – Victor Ponta, już
jako kandydat na prezydenta, w swoim programie wyborczym za priorytetowe uznał zjednoczenie
Rumunii i Mołdawii najpóźniej w roku 2018. Co oznacza, że kwestia tożsamości mołdawsko-rumuńskiej
nie pozostaje w tym państwie obojętna.
2
Konflikt wokół tożsamości etnicznej, wynikający z faktu, że Rosjanie są trzecią co do wielkości grupą
etniczną w Mołdawii. Ponadto Mołdawianie bardzo często powołują się jeszcze na tożsamość
radziecką, co potęguje konflikt w zakresie tożsamości narodowej.
1
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bezpieczeństwa.3 Obecny podział terytorialny to przede wszystkim efekt
imperialistycznej polityki Kremla, sukcesywnie realizowanej m.in. w regionie Europy
Wschodniej.
1. Problemy z tożsamością narodową i etniczną Mołdawian; konflikt
w Naddniestrzu
W sferze politycznej problem tożsamości mołdawskiej pojawił się pod koniec lat
80. XX w. i na początku lat 90. Ruchy narodowo-wyzwoleńcze z lat 80. XX w., które
zainicjowały swoją działalność w Mołdawii, opierały się przede wszystkim
na wartościach demokratycznych, dziedzictwie kulturowym, negacji zbrodni reżimu
totalitarnego i idei zjednoczenia z Rumunią. Szczególnie ta ostatnia kwestia spotkała
się ze sprzeciwem „rdzennych” Mołdawian i ludności rosyjskojęzycznej, co wywołało
liczne dylematy tożsamościowe. Problematyka indywidualnej tożsamości
mołdawskiej zaczęła pojawiać się co raz częściej. W społeczeństwie wyodrębniły
się trzy przeciwstawne opcje – jedna prorosyjska, druga – prorumuńska, trzecia –
promołdawska.4 Poparcie ówczesnych elit dla zjednoczenia z Rumunią, rozpoczęło
dyskusję nad ideą moldovenismu, która upatrywała w tym procesie ogromne
zagrożenie.5 Moldovenism to nic innego, jak radziecki wytwór mołdawskiej
tożsamości,6 negujący jakiekolwiek związki Mołdawian z Rumunami.
W latach 80. XX w. narodził się również mołdawski pluralizm, a swoją działalność
zainicjowały: Front Ludowy, ruchy „Unitate-Edinstwo” i „Gagauz Halki” czy
„Vozrojdenie”, a także Klub literacko-muzyczny im. Mateeviczi. Organizacje
te zaczęły stawiać pierwsze żądania polityczne, co doprowadziło na początku lat
90. XX w. do podziałów wśród elit – na konserwatystów i reformatorów. To również
okres, w którym społeczeństwo uległo nadmiernemu upolitycznieniu,7 a mołdawska
inteligencja powołała Demokratyczny Ruch Wspierania (Diemdwiżenie).
Za szczególnie istotny należy uznać moment, w którym Front Ludowy zainicjował
proces przekształcenia swoich struktur z ruchu masowego w zinstytucjonalizowaną
partię polityczną.8 Organizacja ta głosiła hasła zjednoczenia z Rumunią czy zmiany
nazwy kraju na Besarabia. Za konieczne uznano również odejście od kultury
radzieckiej, nawiązując tym samym do negacji zbrodni reżimu komunistycznego.
Radykalizm Frontu Ludowego doprowadził do kolejnych podziałów na scenie
politycznej, również wewnątrz samej organizacji,9 a dyskusja nad kwestią tożsamości
zainicjowała powstanie neomoldovenismu, który stał się narzędziem ideologicznym
do mobilizacji elit w Naddniestrzu i wybuchu konfliktu trwającego po dzień dzisiejszy.

Zob. S. Musteata, Dilemete Republicii Moldova”,Archiwa Moldaviae” 2012, vol. 4, s. 103-124
S. Musteata, Dilemete Republicii Moldova”,Archiwa Moldaviae” 2012, vol. 4, s. 112-113. Również:
S. Ihrig, Discursul (ne)civic şi nemulţumirile exprimate în el. Conceptul „moldovenist” şi cel „românist”
de naţiune şi cetăţean oglindit în manualele actuale de istorie şi în istoriografia Republicii Moldova
(1991-2005), (w:) Stat slab, cetăţenie incertă. Studii despre Republica Moldova, M. Heintz (red.),
Bucureşti 2007, s. 191-213
5
Zob. G. Negru, Moldovenismul si romanismul besarabean” ,Destin romanesc” 2007, nr 1-2, s. 10-19
6
Zob. O. Tacu, Moldovenii ca „identitate imaginara” in perioda Imperiului Rus”,Cugetul” 2007, nr 4,
s. 26-29
7
A. Gorban, Ethnic and socio-cultural…, op. cit., s. 133-134
8
Zob. M. Sikora-Gaca, Proces instytucjonalizacji partii politycznych w Republice Mołdawii. Koszalin 2013
9
I. Munteanu, Political Review and Parties Recommendations legislations for Reform in Moldova.
Chisinau 2010, s. 20-23
3
4
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Mołdawia ogłosiła suwerenność 23 VI 1990 roku, a naddniestrzańska deklaracja
niepodległości została ogłoszona niespełna cztery miesiące po tym fakcie – 2 IX
1990 r.
25 II 1990 r. miały miejsce pierwsze wybory parlamentarne, które potwierdziły
zdolność opozycji do mobilizacji wyborców. Front Ludowy zdobył prawie 30% ogólnej
liczby głosów w Radzie Najwyższej MSRR, co należy uznać za pierwszy akt
pluralistyczny. W maju tegoż roku uchylono artykuł 6, 7 i 49 Konstytucji MSRR
mówiący o tym, że Partia Komunistyczna jest „rdzeniem systemu politycznego”
i „siłą napędową radzieckiego społeczeństwa mołdawskiego”. W lipcu przyjęto dekret
o władzy państwowej, tym samym zakazano tworzenia „oddziałów partyjnych”
w zakładach państwowych, jak również wewnątrz administracji. W lipcu nastąpiło
dalsze osłabienie władzy centralnej, dzięki czemu odizolowano komunistów od życia
politycznego. Problemem nadal pozostawał majątek partii i władza nad mediami.10
Zmiany, o których mowa wywołały wewnętrzne napięcia nie tylko polityczne, ale
i społeczne – te ostatnie szczególnie, jako sprzeciw w stosunku do zrównania
tożsamości mołdawskiej z rumuńską i idei romanizacji kraju. 19 VIII 1991 roku
ogłoszono stan wyjątkowy dla wszystkich republik związkowych. Działacze partyjni
i wojskowi powołali Gosudarstvenniy Komitet po Chrezvichaynomu Polozheniyu,
którego celem było zahamowanie pierestrojki. W efekcie połączenia sił:
niezadowolonej, rosyjskojęzycznej części społeczeństwa, wojsk radzieckich
stacjonujących na terenie państwa i elit regionalnych Tyraspolu 2 IX 1990 roku,
Naddniestrze ogłosiło deklarację niepodległości,11 „przedłużając tym samym życie”
Mołdawskiej SRR. Bez wątpienia, konflikt w Naddniestrzu został wszczęty przez elity
sowieckie,12 tzw. „twardogłowych”, jako negatywna reakcja na proces tworzenia
niepodległego państwa mołdawskiego.13 Mimo nadchodzącej pierestrojki, mieli oni
nadzieję na utrzymanie podupadającego systemu. Incydent Naddniestrzański sprawił,
że Mołdawia pod względem geopolitycznym stała się „regionem napięcia” (space of
tension).14
„Stare lojalności” i „spójność duchowa” aparatu sowieckiego pozwoliły wielu
komunistom, którzy nie zbiegli do Naddniestrza, uzyskać czołowe stanowiska
w nowo tworzonych instytucjach demokratycznych. 23 VIII 1991 r. parlament podjął
decyzję o konfiskacie majątku partii,15 kładąc tym samym kres dla monopolu władzy
państwowej. 27 VIII 1991 r. Republika Mołdawii ogłosiła niepodległość. Rozpoczęto
tym samym budowanie państwa demokratycznego na ruinach sowieckiej republiki,

10

Ibidem, s. 18-19
Należy dodać, bowiem informacja ta bardzo rzadko pojawia się w literaturze przedmiotu,
że utworzona Republika Naddniestrza nie objęła Rejonu Dubosary, który nadal znajduje się pod
administracją Mołdawii. Jest to ważne terytorium, bowiem dzieli Naddniestrze na 2 części.
Problematyczna kwestią są tu odcinki tranzytowe i drogi krajowe, które kontrolowane są przez
separatystów.
12
P. Oleksy określa te działania, jako „mobilizację kierowaną przez elity”. Zob. P. Oleksy, Mołdawskie
nacjonalizm vs. naddniestrzańska państwowotwórczość – przesłanki społecznej mobilizacji
w konflikcie naddniestrzańskim, „Sensus Historiae” 2013, nr 2, s. 155-187,
13
Ibidem, s. 20-23
14
A. Jaz’kova, Republica Moldova – vnesbnjaja politika (w:) Nauchnye tetradi instituta Vostochnoj Europy,
A. Pogoreliskij (red.). Moskva 2008, s. 288-303
15
Zob. Hotararea Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova „Cu privire la Partidul Comunist din
Moldova”, z 23.08.1991 r., nr 683-XII
11
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w warunkach nie istnienia nawet najmniejszych podstaw demokratyczno-liberalnej
kultury politycznej w narodzie.16
17 IX 1991 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odnotowano 13 zarejestro-wanych
podmiotów politycznych, co świadczyło o rozwoju pluralistycznej sceny partyjnej. Po
raz pierwszy na scenie politycznej pojawiły się podziały oparte na programach partii.
Powstawały ugrupowania konserwatywne, socjaldemokratyczne czy liberalnodemorkatyczne, próbujące łagodzić radykalizm Frontu Ludowego, którego
prorumuński wymiar postrzegany był, jako zagrożenie m.in. dla mniejszości
narodowych.17
Tworzone protopartie kolejny raz powróciły do tematu tożsamości narodowej
i etnicznej, opowiadając się w swoich programach za opcją mołdawską, rumuńską
bądź rosyjską. Nastąpiła, z góry określona ideologizacja systemu partyjnego, która
przetrwała w Mołdawii po dzień dzisiejszy. Tym samym kwestia tożsamości
narodowej została zrównana do wyboru preferencji politycznych – lewicowych
i liberalno-prawicowych, które w kampanii parlamentarnej w 2014 r. sprowadziły się
do dyskusji między zwolennikami umowy stowarzyszeniowej z UE a integracją
euroazjatycką pod przewodnictwem Rosji.18
W ten sposób Mołdawii wykształtowano trzy wymiary tożsamości:19 rumuńską,
mołdawską i rosyjską. Wokół nich powstały następujące koncepcje:
 Projekt romanizare – zakotwiczony wokół Deklaracji Niepodległości i polityki
powrotu do rumuńskiej przestrzeni kulturowej i duchowej;
 Moldovanist projekt – sugerowany sowiecką historiografią, jako uzasadnienie
mołdawskiej państwowości;
 Projekt Transnistrion – nawiązujący do RASSM (Republica Autonoma
Sovietica Socialista Moldoveneasca) – Mołdawskiej Autonomicznej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która istniała w latach 1924-1940
na terytorium Ukraińskiej SRR. Zadaniem tego podmiotu było
rozprzestrzenienie komunizmu w Besarabii i na Bałkanach. Tu narodziła się
idea języka mołdawskiego, a także pojęcie Rumunów, jako imperialistycznych
ciemiężców.
Koncepcje tożsamości, o których mowa przetrwały w określonych grupach
społecznych. Mołdawscy intelektualiści wykazują tendencje prorumuńskie. Ludność
wiejska – promołdawskie, a mniejszość rosyjska i ukraińska, skoncentrowana głównie
w miastach – prorosyjskie.20 W kolejnych latach mołdawskiej transformacji nastąpił

Ibidem I. Munteanu, Political Review and…, op. cit., s. 20-23
Ibidem, s. 23-24. Również: W. Crowter, The politics of Etno-national mobilization: nationalism and
reform in Soviet Moldavia”, The Russian Review” 1991, nr 2, s. 183-202
18
Dyskusja nad ideą Unii Euroazjatyckiej sprowadza się bardzo często do kremlowskiej idei połączenia
różnych aspektów rosyjskiej tożsamości, poprzez m.in. nawiązanie do panslawinizmu. Zob. V. Tolz,
Russia (Inventing the Nation). London-New York 2001
19
S. Musteata, Dilemete Republicii Moldova”,Archiwa Moldaviae” 2012, vol. 4, s. 114-115
20
Dość istotne w dyskusji będą dane statystyczne. Wykorzystano materiały w zakresie struktury
demograficznej Mołdawii za lata 1959-2014. Zob. www.statistica.md, www.cms4.journal.md,
www.indexmundi.com (pobrano 2.01.2015r.). W 1959 r. struktura etniczna mołdawskiego
społeczeństwa przedstawiała się następująco: Mołdawianie – 65,4%, Rumuni – 0,1%, Ukraińcy –
14,6%, Rosjanie – 10,2% i inni. W 1970 r.: Mołdawianie – 64,6%, Rumuni – 0,0%, Ukraińcy – 14,2%,
Rosjanie – 11,6% i inni. W 1979 r.: Mołdawianie – 63,9%, Rumuni – 0,0%, Ukraińcy – 14,2%, Rosjanie
– 12,8% i inni. W 1989 r.: Mołdawianie – 64,5%, Rumuni – 0,1%, Ukraińcy – 13,8%, Rosjanie – 13%
i inni. W 2004 r.: Mołdawianie – 69,6%, Rumuni – 1,9%, Ukraińcy – 11,2%, Rosjanie – 9,4% i inni.
16
17
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wzrost roli etniczności w procesach społecznych, co stało się również główną
przyczyną niestabilności politycznej. Nie wynika to natomiast, z drastycznych zmian
w strukturze etnicznej mołdawskiego społeczeństwa, a raczej z nadużywanego przez
elity lewicowe populizmu politycznego i negatywnej kampanii rosyjskiej.
Nieokreślona główna tożsamość narodowa (bądź brak decyzji o równoważnym
współistnieniu wszystkich trzech narodowości) państwa mołdawskiego jest efektem
„zabiegów” politycznych i stanowi główną słabość Republiki. Przyczyn „zgubionej”
tożsamości jest naprawdę wiele, a do najpoważniejszych należą: brak
demokratycznej tradycji państwa, kryzys jego wartości, jako podmiotu politycznego,
brak jednoznacznej woli politycznej narodu, zbyt niska świadomość obywatelskości,
a także implikująca wcześniej wymienione – utrzymująca się mentalność radziecka.
Mołdawskie społeczeństwo zastąpiło poprzedni ustrój podziałami społecznymi co do
tożsamości narodowej i etnicznej,21 nie rozumiejąc, że demokracji nie buduje się na
negacji, a jedynie na akceptacji. To sprawia, że Mołdawia sowiecka nie odeszła
do historii i nadal „żyje” w świadomości wielu pokoleń.22 Trwająca dyskusja nad
poziomem hermetyczności mołdawskiego społeczeństwa w kolejnych latach
funkcjonowania systemu państwowego, przekłada się na jakość decydowania
politycznego w kolejnych rywalizacjach wyborczych. Mołdawia jest jedynym
państwem w Europie, w którym kryzys tożsamości jest czynnikiem determinującym
polaryzację sił politycznych.23 W Mołdawii poziom demokratyzacji nie jest bowiem
problemem ustawodawczym,24 a mentalnościowym, co poniekąd tworzy wspólny
szkielet aksjologiczny dla omawianych zagadnień.
2. Decydowanie polityczne obywateli w latach 1991-2014
Wahania co do tożsamości narodowej i problemy z identyfikacją Mołdawian
znalazły swoje odzwierciedlenie w procesie decydowania politycznego. Analizie
poddano kolejne rywalizacje parlamentarne, co ma na celu ukazanie najważniejszych
preferencji politycznych społeczeństwa w latach 1990-2014. W wielu przypadkach

W 2014 r.: Mołdawianie – 75,8%, Rumuni – 2,2%, Ukraińcy – 8,4%, Rosjanie – 5,9%. Celowo
przywołano w/w statystyki, ponieważ w literaturze przedmiotu często spotykamy się ze stwierdzeniem,
że 30% populacji Mołdawii stanowią Rosjanie. Należy uściślić to stwierdzenie, poprzez badania
struktury demograficznej Naddniestrza. Dane za rok 2004 wskazują, że 33,5% mieszkańców
separatystycznej republiki stanowią Mołdawianie, 26,6% – Rosjanie, 31,2% – Ukraińcy oraz inni. Zatem
nacja rosyjska nigdy nie przekroczyła 13% społeczeństwa w Mołdawii, a do wartości 30% zbliżyła się
jedynie w Naddniestrzu (z wyłączeniem rejonu Dubosary). Należy również dodać, że w 2004 r. ok. 60%
Mołdawian, 50% Ukraińców oraz 15% Rosjan zamieszkuje obszary wiejskie, zatem większość nacji
rosyjskiej skupiona jest w miastach (przede wszystkim Kiszyniów i Bielce). Co ciekawe, ok. 35% Rosjan
zamieszkujących Mołdawię deklaruje urodzenie w ZSRR.
21
Tożsamość narodowa jako przynależność do narodu bez względu na tożsamość etniczną. Związana
jest z określonym terytorium I ma wydźwięk polityczny. Ponadto nie wymaga ona zrywania
z tożsamością etniczną. Zob. E. Balan, Conştiinţa etnică şi identitatea etnică în condiţiile integrării
europene, „Revista de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice” 2008, nr 3 (148), s. 77-82; M. CobianuBăcanu, Românii minoritari din Covasna şi Harghita. Despre o posibilă strategie a păstrării propriei lor
identităţi naţionale”, Revistă Română de socjologie” 1999, nr 3-4, s. 313-314
22
S. Musteata, Dilemete Republicii Moldova” ,Archiwa Moldaviae” 2012, vol. 4, s. 119-121
23
A. Gorban, Ethnic and socio-cultural…, op. cit., s. 138
24
W 1998 roku prezydent USA Bill Clinton, przyjmując ambasadora Mołdawii – Ceslava Ciobanu, określił
Mołdawię, jako wzorcowy model demokracji wśród Wspólnoty Niepodległych Państw.
Zob. М.B. Максоев, Кавказ. Комплексный анализов, пути политичэской и экономичэской
стабилизации. Тбилиси 1998, s. 80
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wyniki kolejnych wyborów to efekt mołdawskiej wersji jugonostaligii – moldovenismu
– wpływającego na pamięć zbiorową społeczeństwa i obciążenie historyczne całego
narodu.
Analizie poddano rywalizacje parlamentarne z lat: 1990, 1994, 1998, 2001, 2005,
2009 (IV i VII), 2010 i 2014. Metodologię badań skonstruowano w oparciu
o wyniki wyborcze partii politycznych, które weszły do parlamentu w wymienionych
latach, co pozwala zakreślić obszar materialnego procesu demokratycznego25
i niestabilności instytucjonalnej. Posługując się wcześniejszymi wnioskami, partie
polityczne podzielono według tożsamości: na mołdawsko-rumuńskie (liberalnoprawicowe) i rosyjskie (lewicowe).26 Celowo pominięto konflikt narodowościowy
mołdawsko-rumuński.27
Wykres nr 1: Wyniki uzyskane w wyborach parlamentarnych przez ugrupowania
lewicowe w latach 1990-2014 w %28
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Zob. R. Dahl, A preface to democtatic theory. Chicago 1990
Oś podziału na lewicę i prawicę uproszono na potrzeby analizy. Szerzej o dokładnej klasyfikacji
mołdawskich partii politycznych (w:) M. Sikora-Gaca, System partyjny Mołdawii w latach 1989-2009.
Toruń 2013, s. 153-162
27
Nie każde ugrupowanie opowiadające się za integracją z Unią Europejską czy demokratyzacją, jest
jednocześnie zwolennikiem prorumuńskiej tożsamości narodowej. Wiele z tych ugrupowań jest
zwolennikiem mołdawskiej tożsamości, co sukcesywnie podkreśla. Populizm komunistów narzuca
Mołdawianom myślenie sugerujące, że integracja ze Wspólnotą jest jednoznaczna z akceptacją
„odmołdowienia” na rzecz tożsamości rumuńskiej, co nawiązuje jeszcze do czasów RASSM i ideologii
rumuńskich imperialistycznych ciemiężców. Należy również dodać, że po przystąpieniu Rumunii
do UE, większość Mołdawian „złagodziła” swój stosunek do Rumunów. Rumunia stała się
przedstawicielem Mołdawii na forum UE, a współpraca miedzy państwami, szczególnie po VII 2009
roku przybrała wymiar pozytywny. Nadal jednak konflikt wokół narodowej tożsamości mołdawskorumuńskiej wykorzystywany jest przez ugrupowania lewicowe (z poparciem Rosji) do celów
politycznych.
28
W roku 2014 wynik socjalistów i komunistów przedstawiono razem.
26
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Wykres 1 przedstawia poparcie dla radzieckich komunistów w roku 1990,
komunistów Voronina w latach 1998-2010, a w roku 2014 wynik komunistów
i socjalistów Dodona łącznie. Poparcie społeczne dla ugrupowań lewicowych
w Mołdawii zawsze było bardzo duże, wyjątek stanowi rok 1994, ponieważ dopiero
w 1993 r. partia komunistyczna powróciła na scenę polityczną po delegalizacji
w 1991 r. Co prawda rzeczywisty wynik ekipy Voronina w 2014 r. to nieco ponad 17%,
natomiast Rosja „wskazała” następców – Partię Socjalistów pod przewodnictwem
Igora Dodona, którzy osiągnęli 20% poparcia, co razem daje wynik ok. 37%.
W badaniach przeprowadzonych wśród społeczeństwa mołdawskiego w 2011 roku,
35,2% ankietowanych było zdania, że najlepszym systemem politycznym dla Mołdawii
jest system sowiecki z lat 80. i 90. XX w.29 Tym samym hasło Voronina Moldova –
russkaja strana posiada sporą grupę zwolenników.
Wykres 1 wyraźnie pokazuje, że po kryzysie poparcia na początku lat 90.
XX w. następuje szybki wzrost w roku 1998 prowadzący do bezwzględnej wygranej
komunistów w roku 2001. Powodem są przede wszystkim społeczne skutki
transformacji i silne zubożenie społeczeństwa, a także liczne kryzysy politycznogospodarcze. Od 2001 r. poparcie komunistów systematycznie malało, a w roku 2009
wybory parlamentarne należało powtórzyć z uwagi na liczne protesty opozycji
i rosnące niezadowolenie społeczeństwa, które domagało się szeroko pojętej
demokratyzacji reżimu politycznego. W roku 2009 opozycja parlamentarna zawiązała
sojusz, który utrzymał się w różnym kształcie do roku 2014.30 W tym też roku
podpisano umowę stowarzyszeniową z UE, a Rosja kolejny raz wprowadziła sankcje
przeciwko Mołdawii. Istotnym tłem wyborów parlamentarnych w 2014 r. był kryzys
ukraiński.
Wykres nr 2: Wyniki uzyskane w wyborach parlamentarnych przez ugrupowania
liberalno-prawicowe w latach 1990-2014 w %31
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Zob. S. Musteata, Dilemete Republicii Moldova”,Archiwa Moldaviae” 2012, vol. 4, s. 103-112
Po wyborach w 2014 r. Sojuszu Polityczny na rzecz Europejskiej Mołdawii (APME) stał się koalicją
mniejszościową, nieoficjalnie wspieraną głosami Komunistów, co w przypadku mołdawskiego systemu
partyjnego stanowi nie lada precedens. Partia Liberalna pozostaje poza koalicją.
31
W roku 2014 wynik socjalistów i komunistów przedstawiono razem.
29
30
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Wykres 2 prezentuje zestawienie poparcia wyborczego dla ugrupowań
prawicowych. Należy podkreślić, że w wyborach w roku 1994 i 1998 wiele partii
startowało w blokach wyborczych, co skutkowało ogromnym rozdrobnieniem opozycji.
Widoczny triumf idei demokratycznych przypada na rok 1994 r. i pierwsze wybory
w suwerennym państwie. Postępująca transformacja, silny kryzys ekonomiczny
wywołany polityką Rosji w regionie i destabilizująca kraj sytuacją w Naddniestrzu,
pozwoliły powrócić komunistom do władzy już w roku 1998. Dopiero w VII 2009 roku
ugrupowaniom demokratycznym udało się zawiązać skuteczną koalicję i „przejąć
parlament”. W roku 2014 r. ugrupowania demokratyczne zdobyły łącznie ok. 46%
głosów. Jednakże w tych wyborach to nie idea demokratyzacji zwyciężyła, a socjaliści,
którzy uzyskali najlepszy wynik wyborczy i 25 mandatów w parlamencie.
Powyższe analizy są tylko szacunkowe i stanowią opracowanie własne autorki,
jednakże wskazują na silną niestabilność preferencji politycznych wśród
mołdawskiego społeczeństwa, a tym samym na trwające nieskonsolidowanie
mołdawskiego systemu politycznego. Bez wątpienia najważniejszym czynnikiem
wpływającym na jakość decydowania politycznego w państwie demokratycznym jest
kultura polityczna obywateli, co zostanie omówione w dalszej części niniejszego
opracowania.
3. Mołdawska kultura polityczna
Mołdawia, jak wiele innych byłych republik radzieckich ogłosiła niepodległość na
początku lat 90. XX w., co oznacza, że ma za sobą ponad dwie dekady doświadczeń
transformacyjnych. Różnym analizom poddawany jest aspekt polityczny czy
gospodarczy omawianych przemian, natomiast kwestie społeczne bardzo często
stanowią wątek drugorzędny. Oczywiście ustabilizowana transformacja i sukcesywna
konsolidacja systemu politycznego to droga do ukształtowanej kultury politycznej, bez
zdefiniowania której, jednak żadnej demokracji budować się nie da. I tu właśnie błędne
koło się zamyka, tworząc obraz dość istotnego problemu. Dyskurs demotyczny
pozwala zatem potwierdzić tezę, mówiącą o istnieniu kultury politycznej w Mołdawii.
Co jednak sprawia, że po 20 latach trwania transformacji jest ona nadal wysoce
niedoskonała i rozdrobniona?
Wyjściem do rozważania nad mołdawską kulturą polityczną będzie pojęcie
akulturacji,32 a więc internalizacji norm i wartości pochodzących z demokracji
zachodnich. W zestawieniu z sowiecką enkulturacją, zagadnienie to można tłumaczyć
również jako demokratyczną socjalizację, społeczną integrację czy proces adaptacji
wzorców kulturowych. Wspomniana akulturacja posiada również wymiar negatywny,
może bowiem prowadzić do społecznej alienacji, marginalizacji czy asymilacji, co
aktualnie w Mołdawii jest dość powszechnym zjawiskiem.
Rok 1991 jest ważny dla mołdawskiej kultury politycznej z jeszcze jednego
powodu – nastąpiło odrodzenie narodowe. Pozytywny wydźwięk mołdawskiego
nacjonalizmu stał się dla społeczeństwa fundamentem kulturowym. Był to również
pierwszy impuls do szeroko pojętej demopolizacji, która na gruncie społecznym
dążyła do eliminacji „ mas uprzywilejowanych”.33

32
33

Cultura si elita politica in Republica Moldova, www.romancernelea.com (pobrano 29.01.2015 r.)
Ibidem
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W latach 1991-1994 siły polityczne próbowały połączyć i sformułować wartości
narodowej tożsamości. Mołdawska polityka przybrała wtedy wymiar etnicznonarodowy i społeczno-ekonomiczny. W konsekwencji partie polityczne zaczęły być
identyfikowane, jako prorumuńskie bądź prorosyjskie,34 a stosunki etniczne stały
się kartą przetargową w polityce. Nastąpiło upolitycznienie tożsamości,35 która stała
się wątkiem kolejnych rywalizacji wyborczych. W konsekwencji zauważalny
jest sztuczny podział społeczeństwa, który wpisuje się w logikę rozdrobnionej
i sprzecznej kultury politycznej.36
W tym kontekście mołdawscy politolodzy podzielili kulturę polityczną w oparciu
o etno-lingwistyczne grupy społeczne. Wskazali przede wszystkim na subkulturę
rosyjską, ukraińską i mołdawską. Istnieją również inne, w tym gagauska i rumuńska,
jednak ich znaczenie jest zdecydowanie mniejsze. Podkreślili, że to właśnie
subkultury rosyjska i ukraińska wykazują największy odsetek niezadowolenia
społecznego w Mołdawii. Tym samym świadomość społeczno-polityczna
wschodniosłowiańskich grup etnicznych posiada tendencje do bardzo niskiego
poziomu legitymizacji systemu politycznego.37 Tak rozproszona kultura polityczna
prezentuje pseudo wartości, a dla mołdawskiej transformacji staje się
bezwartościowa.
Demokracja mołdawska, która powstała w 1991 roku, została „nadbudowana” na
społeczeństwie zubożałym i nacechowanym nakazowo-rozdzielczą dominacją elit.
W połowie lat 90. XX w. mołdawską kulturę polityczną budowano w oparciu
o wolności polityczne i medialne, system wielopartyjny, kwestie religijne czy
odrodzenie idei tożsamości narodowej. Jednakże jakość mołdawskiego systemu
politycznego i jego „codzienne” funkcjonowanie (a przede wszystkim postępowanie
ówczesnych elit) bardzo szybko zamieniły akulturację politycznej kultury
zachodnioeuropejskiej w enkulturację kultury politycznej sowieckiego reżimu. Zaczęła
panować zasada, że „przyszłości nie widać, a rozwiązania podsuwa przeszłość”.38
System polityczny okazał się skuteczny tylko dla elit, społeczeństwo natomiast
musiało własne problemy rozwiązywać samodzielnie. W efekcie mołdawska
transformacja, szczególnie po dojściu do władzy komunistów i ciągłym zmianom
wektorów polityki ze wschodniego na zachodni i odwrotnie, zaczęła przypominać
formę politycznego „show”, na co obywatele zareagowali społeczną alienacją.39
Wielu badaczy określa mołdawską kulturę polityczną, jako rozdrobnioną,
a czynników, które wpływają na ten stan jest naprawdę bardzo wiele.
Doświadczenie pokazuje, że budowanie kultury politycznej to długa droga, wręcz
historyczna, której istotnym składnikiem jest dobrobyt gospodarczy i dojrzałość
polityczna narodu.

I. Rusandu, R. Carbune, Evolutia esichierul politic moldovenesc: esenta si controverse (part I)”, Revista
de filozofie, sociologie si stiinte politice” 2008, nr 1, s. 51-59
R. Gorincioi, V. Varzari, Aspecte ale securitatii nationale a Republicii Moldova”, Revista de filozofie,
sociologie si stiinte politice” 2007, nr 3, s. 45-52
36
A. Gorban, Ethnic and socio-cultural…, op. cit., s. 138
37
Ibidem, s. 144-145
38
Z. Szczerek, Dlaczego sporo ludzi na Ukrainie nadal popiera „Noworosję”, www.szczerek.blog.
polityka.pl (pobrano 30.01.2015 r.)
39
Rolul culturii politice in sistemul politic din Republica Moldova, www.mediapoint.md (pobrano
29.01.2015 r.)
34
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Podsumowanie
Mołdawia, jako część postsowieckiej „wielkiej szachownicy” jest państwem
wielonarodowym, w którym łączą się elementy rożnych modeli społecznokulturowych: zachodniego, prawosławnego, turecko-gagauskiego, ormiańskiego
i wielu, wielu innych. To właśnie czyni z tego państwa niezwykle podatny grunt do
powstawania kolejnych konfliktów.40 Paradoksy mołdawskiej transformacji znajdują
odzwierciedlenie w tożsamości narodowej i kulturze politycznej społeczeństwa, co
z kolei wpływa jednoznacznie na proces decydowania politycznego. Wśród
najważniejszych problemów należy wskazać:41
 Brak zdefiniowanej: doktryny ekonomicznej, politycznej i społecznej
w państwie; brak logicznych procesów polityczno-gospodarczych;
 Specyfikę struktur społecznych, w których 60% to mieszkańcy obszarów
wiejskich; brak ducha patriotyzmu w mołdawskim społeczeństwie;
 Ubóstwo ekonomiczne;
 Kryzys tożsamości i podziały społeczne; fragmentaryzacja społeczeństwa;
brak porozumienia co do wartości, ideałów; słabość struktur społeczeństwa
obywatelskiego i kulturę politycznej obojętności; brak świadomości
politycznej, często znikoma znajomość przepisów; paraliż polityczny
społeczeństwa, wywołany w wielu przypadkach niekompetencją elit;
 Bak zaufania do władzy; dezorientację polityczną społeczeństwa; brak
kompromisu co do struktury ustroju politycznego; ignorowanie przez
rządzących przestrzeni publicznej; piramidy władzy często społecznie
anonimowej; zaburzenie procesu decydowania politycznego;
 Kryzysy polityczne, w tym najpoważniejszy – naddniestrzański; brak
funkcjonalnych mechanizmów zwalczania kryzysów; sytuacja geopolityczna
– negatywna rola Rosji w regionie;
 Polityczna niewydolność elit; nawiązująca do sowieckiej enkulturacji
mołdawska praktyka polityczna;
 Potrzebę demopolizacji mediów – telewizja państwowa wprowadza bardzo
często celową dezinformację, której skutkiem są kolejne kryzysy.
 Potrzebę reformy systemu edukacji, jako fundamentu demokracji,
kształtującego kompetentne elity polityczne.

A. Gorban, Ethnic and socio-cultural aspects of political culture in Mołdova (w:) Ethnicity, Confession
and Intercultural Dialogue at the European Union East Border, M. Brie, I. Hoga, S. Sipos
(red.), Oradea 2011, s. 134-135. Również: V. Avksentev, Jetnicheskije konflikty, istorija
I tipologija”,Sociologicheskie issledovanija” 1996, nr 12, s. 43-49; V. Mosneaga, Moldova v poiskam
identichnosti (w:) Moldova intre Est si Vest: identitatea nationala si orientarea europeana,
V. Mosneaga (red.). Chisinau 2001, s. 148-161
41
Ibidem Zob. Również: D. Dungaciu, Geopolitics and Security by the Black Sea: The Strategic Option of
Romania and Republic of Moldova (w:) Geopolitics, Development, and National Security Romanian and
Moldovan at the Crossroads, S. Vadura, A.R. Thomas (red.), New York 2015, s. 23-52; I. Prisac,
Between Russia and the EU: The Sociopolitics of the Republic of Moldova – A Transdisciplinary
Approach, (w:) Ibidem, s. 83-102; I. Katchanovski, Cleft Countries – Regional Political Divisions and
Cultures in Post-Soviet Ukraine and Moldova, Stuttgart 2006; Democtaric changes and authoritarian
relations in Russia, Ukraine, Belarus, and Moldova, K. Dawish, B. Parrott (red.). Cambridge 1997;
A. Gorban, Ethnic and Socio-cultural…, op. cit., s. 133-150
40
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Streszczenie
Paradoksów mołdawskiej transformacji jest wiele. W mniejszym artykule
wskazano na trzy zasadnicze: tożsamość narodową, decydowanie polityczne
i kulturę polityczną. Etniczny i narodowy składnik kultury politycznej odgrywa istotną
rolę w tworzeniu mołdawskiej państwowości, również w kontekście jakości
i dynamiki życia politycznego. W oparciu o analizę mołdawskiej tożsamości
narodowej i etnicznej oraz preferencje wyborcze można wysnuć tezę, że rozwinięta
kultura polityczna społeczeństwa jest wyznacznikiem jakości w procesie
decydowania politycznego.
Summary
There are many paradoxes of Moldovan transformation. The article indicates
the three essential ones: national identity, political decisions and political culture.
The ethnic and national components of political culture play an important role in the
formation of the Moldovan statehood, also in terms of quality and dynamics
of political life. Based on the analysis of the Moldovan national and ethnic identity
and electoral preferences a thesis can be drawn that the developed political culture
of the society determines the quality in the process of political decision-making.
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STRATEGIC MANAGEMENT OF NATURAL GAS RESOURCES

Introduction
Natural gas is an abundant energy source and the cleanest-burning fossil fuel
resulting in its growing use in power generation, heating and transportation. Its
advantages are mainly much lower air pollution and roughly fifty percent lower
greenhouse gas emissions compared to coal. In transport it has a price advantage
over oil-based fuels but it is usually more expensive than coal for power generation.
The main trends on international markets are increasing shale gas exploration,
increasing trade in liquefied natural gas (LNG) and a rising share in world primary
energy consumption – it currently accounts for 24% in third place following oil and
coal.1 As shown in Figure 1, only renewables have a higher current and forecasted
growth rate, albeit from a much smaller base.
Figure 1: Shares of world primary energy production in 1965-2035

* includes biofuels.
Source: BP, Energy Outlook 2014, London 2014, p. 16.

According to forecasts, natural gas has the highest primary energy production
market share growth rate among fossil fuels of 1.9% per year until 2035 and it is the
only fuel whose use grows more quickly than total world energy production –
forecasted to increase 1.5% per year. Furthermore, natural gas is expected to
overtake coal to gain the largest share of power generation in the OECD by 2031.2

BGR, Energy Study 2013 – Reserves, Resources and Availability of Energy Resources. Hannover 2013,
p. 23
2
BP, BP Energy Outlook 2035, BP. London 2014, p. 13, 15, 19, 53
1
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Natural Gas Supply and Trade
According to BP, U.S. Energy Information Administration (EIA) and International
Energy Agency (IEA) forecasts, world demand for all fossil fuel will grow until 2035
but only natural gas will increase its share in total primary energy demand (TPED)
while the share of other fossil fuels will diminish mainly due to a rapid increase in
renewable energy, especially bioenergy, use.3
The growth in natural gas exploration and trade4 is facilitated by growing
reserves, i.e. the portion of natural gas resources that can be economically
recovered. Figure 2 shows that world natural gas production has almost tripled over
the last 40 years – from 1227 bcm in 1973 to 3479 bcm in 2013. The most noteworthy
developments over this time period are:
 The share of OECD production falling by half from 71,3% to 35.5%;
 Middle East’s share increasing more than seven-fold from 2.1% to 15.6%;
 Asia’s (excluding China) share increasing nine-fold from 1% to 9.3%;
 China’s share increasing over six-fold from 0.5% to 3.3%; and
 Africa’s share rising eight-fold from 0.8% to 5.6%.
Figure 2: World natural gas production by region in 1973 and 2013

*excludes China.
Source: Source: IEA, 2014, Key World Energy Statistics, p. 12

Overall, the OECD’s share is decreasing, though its production is still rising
in absolute terms, while Middle East’s, Asia’s and Africa’s is rising rapidly in terms of
share and even faster in absolute terms due to the overall rise in supply.

3

BP, BP Energy Outlook 2035, op. cit.; Energy Information Administration (EIA), International Energy
Outlook 2013, EIA, Washington 2013; International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook (WEO)
2014. Paris 2014
4
International Energy Agency (IEA), Natural Gas Information 2014. Paris 2014, p. I.3-I.7

99
_____________________________________________________________________________________________

On the demand side, as shown in Figure 3, growth is expected to be much faster
in non-OECD counties, averaging 2.7% per year until 2035 versus only
1% in OECD countries over the same time period. The fastest demand growth
is expected in the transport sector amounting to 7.3% per year, albeit from a small
base.
Figure 3: World natural gas demand and uses in 1965-2035

Note: 1 bcf/d = 0.028 bcm/d = 10.22 bcm/y, where d=day and y=year
Source: Source: BP, Energy Outlook 2014, op. cit., p. 52

While the share of power generation in natural gas demand was rising over the
last 40 years, it is expected to level of in terms of share (see Fig. 3), but still rise
significantly in absolute terms due to the rise in gas-fueled electricity generation
shown in Figure 4. World natural-gas fired generation is expected to almost double
in absolute terms from 4760 TWh in 2010 to 8470 TWh in 2035. Most of the planned
investments in new gas-fired plants are in non-OECD countries that account for
about 75% of generation planned until 2035.5
Despite rising gas prices in some regions, notably Europe, natural gas
generation is still attracting significant investment due to its relatively low capital cost.
Furthermore gas-fired power plants can quickly adjust to changes in demand and
also changes in supply, which is especially important when a large portion of the
supply comes from sources whose production fluctuates such as wind power energy
in countries such as Denmark, Portugal, Spain and Ireland, as well as to
a lesser extend in Germany and the United Kingdom.
In terms of trade, imports currently account for about 31% of global natural gas
consumption and are expected to grow slightly to 34% in 2035. As shown in Figure
5, pipelines are expected to transport the largest share of imports but their share will
fall and the share of LNG is expected to rise from 10% of world consumption in 2012

5

International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook (WEO) 2012. Paris 2012, p. 189
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to 15% in 2035 – that is an increase from 32% to 46% of traded gas during this time
period.
Figure 4: Forecast of electricity generation from natural gas in 2035

Source: International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook (WEO) 2012, Paris
2012, p. 189

Despite China’s expected strong growth in all types of gas supply, averaging
5.7% per year, the country’s imports, both pipeline and LNG, are nevertheless
expected to grow at an average rate of 8.3% per year.
Figure 5: Natural gas net exports and share of imports in consumption in 1990-2035

Source: Source: BP, Energy Outlook 2014, op. cit., p. 56

Historically Europe was the largest net importer of natural gas. However, Asia
Pacific is expected to take its place by 2026. As Europe’s own production declines
by 1.4% per year, Europe’s reliance on imported gas is expected to increase from
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the current 37% to 51% by 2035. Former Soviet Union (FSU) countries are expected
to remain the largest net exporters6. A projection of natural gas flows
in 2035 is shown in figure 6. Nevertheless, this is subject to current developments in
Ukraine.
Figure 6: Major global natural gas flows in 2035

Source: IEA, World Energy Outlook 2012, IEA. Paris 2012, p. 149

Overall in the foreseeable future, strong demand for natural gas is expected to
drive trade due to a mismatch between the location of natural gas consumption and
conventional as well as unconventional resources.
World Natural Gas Conventional and Unconventional Resources
Natural gas occurs in hydrocarbon deposits formed over millions of years from
organic matter trapped beneath the Earth’s surface. It made up mostly of methane
but also includes various quantities of ethane, propane, butane, and heavier
hydrocarbons – the exact composition varies depending on the deposit and also
changes in time as the resources are being depleted. Natural gas is explored by
itself or in association with oil or coal. Exploration is a capital intensive and risky
process7 that usually involves various geological work, starting with gravity,
magnetic, passive and seismic surveys. When geological areas that may contain
natural gas are identified, exploration wells confirm the existence, location, quantity
and quality of natural gas deposits. Several such wells are usually required at
a cost of millions of dollars each. The costs vary widely depending on the location,
depth and geological structure.
Natural may be easily transported by pipelines in gaseous forms or converted
to liquefied natural gas (LNG) by cooling which reduces its volume to about 1/600
and transported by special insulated ships called LNG carriers. Both methods require
large investments. The first in the form of the time-consuming process

6
7

BP, BP Energy Outlook 2035, BP, op. cit., p. 57
Ivalenko categorizes risk bearers, types of risks and mitigation strategies in V. Ivanenko, Modularity
analysis of the Canadian natural gas sector, Energy Economics 34 (2012). Elsevier, p. 1205
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of building and maintaining a pipeline network and the latter in the form of building
capital intensive liquefaction and re-gasification terminals as well as maintaining
a fleet of LNG carriers.
The geographical distribution of estimated cumulative world natural gas
production as well as remaining reserves and resources are shown in Figure 7.
Figure 7: World natural gas resources

Source: BGR, Energy Study 2013 – Reserves, Resources and Availability of Energy
Resources, op. cit., p. 24

The largest share of reserves, i.e. the portion of resources that can be
economically recovered at current prices, are in the Middle East (81 tcm) and Russia
(62 tcm). Europe’s reserves are relatively small (4 tcm, which is equivalent to only
about one year of global production) so that Europe is currently not expected to play
a large role in global supply. The largest conventional natural gas resources are
expected in Russia followed by China, USA, Australia and Saudi Arabia. Worldwide
conventional and non-conventional natural gas reserves and resources are
estimated at over 800 trillion cubic meters (tcm) at the end of 2012. Non-conventional
deposits account for around 60% of this total.
Conventional natural gas – the type that was the main focus of the gas industry
since exploration began about 100 year ago – refers to deposits of free gas trapped
in porous zones occurring in certain rock formations. However, a far larger portion of
deposits is classified as unconventional. The difference between conventional and
unconventional natural gas, especially with respect to enhanced recovery
techniques used in conventional reservoirs, is debatable and may change over time
as new technologies become more commonly used. Currently, coal bed methane,
shale gas and tight gas are usually categorised as unconventional gas resources.
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As shown in table 1, shale gas resources, estimated at 205 trillion m3 (tcm),
account for the largest share of unconventional resources and a quarter of total
worldwide resources (estimated at 837 tcm).8 They are followed by tight gas and
coal bed methane.
Table 1: Conventional and unconventional natural gas reserves and resources
Type
Reserves [tcm]
Resources [tcm]
Conventional
191
310
Unconventional:
5.5
527
- Shale gas
3.7*
205
- Tight gas
**
63
- Coal bed methane
1.8
50
- Aquifer gas
24
- Gas hydrates
184
Total
196
837
Note: *as of 2011 only the USA is considered having shale gas reserves; ** included in
conventional reserves
Source: based on BGR, Energy Study 2013 – Reserves, Resources and Availability of
Energy Resources, op. cit., p. 16

Nevertheless, estimates of unconventional resources are still largely
speculative due to incomplete information. An extreme example is provided by
estimates of Poland’s shale gas resources. As shown in Figure 8, they varied by
a factor of more than 100 over the last few years.
Figure 8: Estimates of shale gas resources in the USA and Poland

Note: different scale for left and right charts.
Source: BGR, Energy Study 2012 – Reserves, Resources and Availability of Energy
Resources, BGR, Hannover 2013, p. 22

8

BGR, Energy Study 2013 – Reserves, Resources and Availability of Energy Resources, op. cit., p. 23

104
_____________________________________________________________________________________________

It is worth mentioning that there also exist very large, so far untapped deposits
of natural gas in the form of methane hydrates in which natural gas is combined with
water in a crystalline structure that forms at moderate pressures and low
temperatures on the sea floor in many parts of the world. Rough estimates of these
resources are between 1000 and 5000 tcm (trillion cubic meters), i.e. sufficient
to meet world demand for between 300 and 1500 years at current production rates.
However, extraction is so far limited to experimental projects off the coast
of Canada and Japan. Significant technological problems will need to be overcome
for methane hydrates production to become economically viable.9
In the USA, BP expects shale gas and other unconventional sources, such as
tight gas, production to increase at a rate of 3.4% per year with shale gas production
showing stronger growth of 4.3% per year between 2012 and 2035. In fact, shale
gas exploration, since it accounts for most of the increase, is credited the expected
change in USA’s long history of being a net importer of gas, mostly from Canada,
into a net exporter by 2017.10
Figure 9: Shares of new forms of energy in primary energy production in 1990-2035

Source: Source: BP, Energy Outlook 2014, op. cit., p. 14

Currently Canada and the United States account for about 90% of global
unconventional gas production but this share is expected to drop slightly (to 80% in
2020) as production in other parts of the world increases, especially in China and
Australia.11 It is important to note that much of the world’s resources remain

9

International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook (WEO) 2013, Paris 2013, p. 119.
BP, BP Energy Outlook 2035, BP. London 2014, p. 57, 59, 61
11
IEA, WEO 2014, op. cit., p. 117
10
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unexplored.12 Yet, The example of growth of proven oil and gas reserves in Brazil13
indicates that due to the lack of sufficient financial capital and technological knowhow, developing parts of the world may still hold large undiscovered or untapped
resources.
Shale gas supply comes primarily from North America, which is expected
to supply about 99% of shale gas until 2016, with the remaining 1% provided by
small pilot projects in various parts the world. North America’s share is forecasted to
remain as high as 70% until 2035, followed by China with an 11% share in the same
year. During this time, shale gas is expected to be the fastest growing source of
global natural gas supply at a rate of 6.5% per year, which accounts for almost half
of the global growth.14
Figure 10: World shale gas production in 1990-2035

Source: Source: BP, Energy Outlook 2014, op. cit., p. 54

However, the economics and management of tapping unconventional
resources require new approaches to deal with greater financial and environmental
risks associated with much larger capital investments and new exploration
techniques that may have a significant and long-term impact on the natural
environment.
Strategic Management of Natural Gas Resources
Despite rising international natural gas trade, there is no global price. Prices
always differed between the markets. As shown in Figure 11, this difference has

12

A comprehensive review of unconventional recoverable natural gas resources is given in: Energy
Information Administration (EIA), Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An
Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States, EIA. Washington 2013
13
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Anuario Es-tatistico Brasileiro do
Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis – 2012 (Statistical Yearbook of Brazilian Petroleum, Natural
Gas and Biofuels – 2012), ANP. Rio de Janeiro 2013
14
BP, BP Energy Outlook 2035, BP, op. cit., p. 55
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increased markedly since mid-2008 as a result of two separate events. In AsiaPacific and to some extent Europe, the oil-indexed prices have increased as
a result of high oil prices. On the other hand, in North America prises dropped sharply
as a result of both reduced demand associated with the financial crises and at the
same time strong growth in shale gas production.
Three major regional markets exist: the Asia-Pacific, Europe and North America
with prices set in a different ways in each region. The Asia-Pacific is dominated by
oil-indexed long-term contracts. In Europe, about half of natural gas volume is traded
in the same way with a gradual shift to market-based pricing.
In North America, there are local markets, i.e. hub-based prices that reflect local
supply and demand. The price of natural in the USA is roughly one-third of European
import prices and one-fifth of Japanese import prices. Figure 11 shows that,
according to IEA forecasts, as trade increases, a degree of convergence
is expected to occur between these markets.
Figure 11: Historic and forecasted natural gas prices in 1990-2040

Source: IEA, WEO 2014, op. cit., p. 51

Natural gas is gaining market share in worldwide power generation but
developing the infrastructure to support its wider use in transport will still likely require
decades of large-scale capital investments to rival the oil-based products ubiquitous
distribution network – assuming no technological breakthroughs, especially resulting
in large cost reductions which would significantly increase the market share of
competing technologies, such as electric vehicles.
Over 2012-2035 about $370 billion per year, i.e. a total of almost $8 500 billion
(in year-2012 dollars) of investment along the gas-supply chain will be needed to
support rising demand. Of this, about $250 billion per year, i.e. two-thirds, will be
required in the upstream: for new green-field projects and to combat decline at the
existing fields. Transmission and distribution networks will account for about 23%
and LNG facilities, including liquefaction plants, carriers and re-gasification
terminals, will account for the remaining 9%.15

15

IEA, WEO 2013, op. cit., p. 137
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Strategic management of natural gas resources will need to account for
changing market conditions as conventional natural gas resources become
increasingly depleted, especially in Europe, and unconventional production
increases, with the USA maintaining the majority of shale gas production in the
foreseeable future.
Technological progress is leading to discoveries and exploration of hitherto
undiscovered or uneconomical, especially unconventional, natural gas deposits.
As exploration costs keep rising and there is potential for greater environmental
damage, social costs should be used by governments and corporations to
assess and rank alternative natural gas exploration projects.16 As national and
international laws, such as EU regulations of the energy sector, push for
internalization of external costs, minimizing social costs per unit of energy will also
lead to long-term profit maximization.
Streszczenie
Gaz ziemny jest obfitym źródłem energii i najczystszym paliwem kopalnym,
co prowadzi do wzrostu jego wykorzystania – szczególnie w energetyce
i transporcie. Duże inwestycje w elektrownie opalane gazem, pomimo rosnących cen
gazu w niektórych regionach świata, zwłaszcza w Europie, wynikają
z relatywnie niskich nakładów kapitałowych w porównaniu z innymi technologiami
wytwarzania energii elektrycznej. Głównymi trendami na rynkach międzynarodowych są zwiększone poszukiwania gazu łupkowego, wzrost handlu skroplonym
gazem ziemnym (LNG) i rosnący udział gazu w światowym zużyciu energii
pierwotnej. W opracowaniu przedstawiono analizę struktury i trendów w podaży
gazu ziemnego z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł, popytu, handlu
i inwestycji kapitałowych. Zarządzanie strategiczne zasobami gazu ziemnego
powinno uwzględniać zmieniające się warunki rynkowe, szczególnie postępujące
wyczerpywanie konwencjonalnych zasobów i wzrost produkcji z niekonwencjonalnych złóż.
Summary
Natural gas is an abundant energy source and the cleanest-burning fossil fuel
resulting in its growing use, especially in power generation and transportation.
Despite rising gas prices in some regions, notably Europe, natural gas fuelled
generation is still attracting significant investment due to its low capital cost relative
to other electricity generation technologies. The main trends on international markets
are increasing shale gas exploration, increasing trade in liquefied natural gas (LNG)
and a rising share in world primary energy consumption. This paper analyses trends
in both conventional and unconventional natural gas supply, demand, trade and
capital investment. Strategic management of natural gas resources will need to
account for changing market conditions as conventional natural gas resources
become increasingly depleted and production from unconventional sources
increases.

16

The author provides a comprehensive proposal on how such costs should be calculated based on the
example of the electric power industry in: M. Ł. Michalski, Optymalizacja decyzji inwestycyjnych
w elektroenergetyce/ Krakow 2012
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Mariusz FRĄCZEK
Akademia Obrony Narodowej
COMBAT IDENTIFICATION SYSTEMS AND LOCATION MONITORING –
SELECTED ISSUES

Introduction
Modern military communication system consists of command subsystem,
information exchange subsystem as well as power supply subsystem. The purpose
and functioning of such system are usually presented through its usage in land
forces, which are major component of Polish Military Forces. The last decade has
indicated that rapid and dynamic changes have occurred in scope of exchanging
information on real and potential battlefield. Those changes are strictly related
to technological improvement as well as introducing the newest technical solutions
in the army. A lot has been being done recently in this matter in order to make the
Polish military forces keep up with the most developed countries within NATO as
well as successively reduce the differences between Poland and those countries.
It has to be remembered that first of all the modernization process requires huge
financial input and then time for training. The element that can join the newest and
available solutions increasing the efficiency of the undertaken actions is the
communication system. It is also worth mentioning that increasing expectations from
the commanders have been reflected in the army modernization programs and the
best example of such actions are attempts to work out and achieve the C4ISR
network-centric abilities as well as NATO Network Centric Warfare:
1. C4ISR System (Command, Control, Communications, Computers,
Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) – system in which all the
mentioned components are taken into consideration. Such system enable:
a) Monitoring of current situation in the operation area as well as its
identification connected with the evaluation of potential risks.
b) Efficient
processing
and
exchanging
information
including
accelerated planning process, which allows to take preemptive
actions against potential enemy.
c) Protecting own command system against enemy intelligence and
destruction by electronic warfare or other activities of the enemy, which
increases the troops’ lifespan.
2. NATO Network Centric Warfare – is a program that was published in 2006
as a reflection of a Network Centric Program. According to its
premises, network centric activities are presented as the conception of
modern military operations based on informational dominance. The
conception states that the increase of military potential is generated by
combining in one network sensors, commanders and direct combat
systems in order to achieve measurable effects; common conscious,
accelerating the decision making process, increasing the firepower
effectiveness, improving the resistance to attacks and increasing the level of
operational synchronization.
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Gaining the above mentioned abilities and skills is the first step to establish the
viable deadlines of their implementation. However, the major part in reaching the
network centric abilities is played by growing automation in all level of chain
of command, from the highest to the lowest, until it reaches the individual trooper.
If it is accompanied by the systems of battlefield tracking Blue Force Tracking and
Combat identification system, it will allow to construct virtual, effective command and
combat means control systems.
When implementing the digitalization in the armed forces is it crucial not to omit
introducing automated command system meant to support the command
process realization. This scope needs to be treated as a way of using the system
and applications protecting and supporting the planning process as well as leading
the military actions through the possibility to control the means of combat in H.Q.s
and command centers in every level of command.
When defining the main premises and expectations from the proper
communication system, it is crucial to take into consideration scenarios of missions
and tasks fixed in the stage of ‘Identifying Operational Needs’:
1. Protection and ensuring the inviolacy of the boarders of the Republic
of Poland.
2. Participation in anti – terroristic missions and military operations in the
country and abroad.
3. Contribution to resolve local and regional military conflicts in the NATO area
and outside.
4. Taking part in defensive operations outside the country according to the
allied and coalitional regulations.
5. Running strategic defensive operation outside the country.
6. Taking part in peace missions led by NATO, EU or UN as well as others,
which are based in other international agreements.
7. Participation in humanitarian aid mission led by international organizations,
governmental and non-governmental.
8. Helping the state authorities, public administration and the society
in reacting to potential risks.
Realization of those tasks seems possible after meeting numerous conditions.
However, the main of those is to organize and exploit the communications and
information technology system, which would have the tools capable of:
1. Creating secret alert system.
2. Constructing the system of non-military crisis operations and rescue
missions.
3. Providing the mobile receivers with the radio access service.
4. Using the subsystems of satellite, tropospheric, radioline-wire
communications for personal communications as well as the systems
of onboard communications in vehicles.
5. Creating long-distance telecommunication lines with huge capacities.
6. Undisturbed information flow
7. Providing alternative ways of connection
8. Gathering, processing and storing any necessary information.
In order to meet all the above mentioned conditions it is necessary to keep
purchasing newest digital means of information technology and communications,
which would meet the further challenges.
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Identification of needs and operational requirements
Modern technical solutions in the area of command were associated with
identification and operational requirements, as the catalogue of skills to be further
developed and maintained by the Armed Forces. Five aspect of development were
listed:
1. Organization of command.
2. Telecommunications Infrastructure
3. Combat identification.
4. Automation of command process
5. Tele-information support.
Identification of needs and operational requirements also allowed to enlist the
priorities in scope of reaching the development level and maintaining the troops’
abilities, which are as follow.;
1. Acquiring and introducing the Battle Management System
2. Constructing and maintaining the AMN network for Polish Troops
in Afghanistan
3. Integration between the command systems and intelligence systems
4. Introducing new technologies in the work of H.Q.s
5. Introducing IFF system.
6. Building and maintaining the BFT system as well as the military GPS
7. Introducing Tactical Systems of Data Transmission - LINK
8. Acquiring the broadband radio stations – Software Defined Radio.
9. Introducing the satellite base network.
10. Ensuring the safety of cyberspace
This is the first level of the classification in the Polish Army’s catalogue
of command abilities.
COMBAT identification systems
The main purpose of identification is to gain maximum of advantage whilst
reducing the ratio of own losses being the result of friendly fire as well as to follow
the Rules of Engagement. Providing the factual view of the situation in the air, whose
main factor is the information coming from the combat identification system, enables
quick reaction, high flexibility level as well as coordination of common
usage of modern weapons.
Identification has to be seen as a process of recognizing exact characteristics
of spotted object by using any means necessary, up to a level, which allows
to make necessary and proper decision in real time, including the decision
of engagement. Not only does this kind of process include recognizing own objects
from neutral or hostile ones, but also whether this object is military or civilian. Such
procedure should also highlight its class, type, nationality or intentions.
Analyzing the capabilities of identification systems in different environments
it has to brought to one’s attention that current systems enable identification of only
aircrafts and vessels. There are no devices that would make it possible to identify
ground military objects. What is more, not all the weapon systems have the
possibility to identify aircrafts even. It mainly refers to short range missile systems or
artillery and small fire arms. Reaching the above mentioned level will become
possible due to usage of new spectrum modulation techniques as well as new
inquiry formats. An example of Friend or Foe combat identification system is the
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SUPRAŚL system, which is now being implemented in land forces, especially
in the units devoted to allied activities (anti-aircraft units).
Ground forces intend to implement the IFF system with Mod 5 only in new
platforms with perspective weaponry. Such installation does not exclude using the
system with Mod 4, as this type of work of IFF devices will not be used together
in the IFF system with Mod 5. MOD 5 is to be implemented in all military aircrafts
and in anti-aircraft defense systems. The system was originally designed to provide
mutual identification in surface-air, air-air and air-surface relations. However,
the identification in air-surface relation is still under development process. In its
premises the system is fully inter-operational.
The requirement called ‘ability to identify troops in a battlefield’ was moved from
redefined status to current status, taking into consideration the need
to continue the realization phase in terms of gaining and implementing IFF systems.
Military global positioning system
The conception of introducing the military GPS system to Polish Army is still
being executed. The GPS satellite receiver is a device that allows to receive and
encode signals coming from a satellite system, convert the signal to proper format
of navigation, positioning, time and frequency data as well as to distribute the data
to external client devices and systems or simply to reflect this data on a map.
It is meant mostly to be installed in Rosomak wheel transporters or in other
perspective platforms of land forces. In land forces receivers, which can be equipped
with a receiving module based on SAASM technology, are being installed.
GPS receiver will be a part of own troops monitoring system within BFT. This
systems allows to depict the troops’ location, down to a company level, as well as
pass the collected data to an automated system of supporting the command process
and combat means control, all in time close to real. It is assumed that
military receivers come in two versions:
a. Portable – meant for individual trooper’s equipment
b. Onboard – meant for military vehicles
Military GPS receiver should be able to pass on the data to following onboard
devices:
a. Board computer – positioning and time;
b. Onboard inertial system – positioning;
c. Broadband radio – time synchronization;
d. Onboard IFF transponder – positioning and time;
e. Electronic aiming devices – positioning and time
Through its system of tactical communications developed in a battlefield,
receiver should be able to provide data related to a platform (position, time and
speed) to command and control systems, especially to systems responsible for own
troops monitoring, which would enable functioning of the platform in perspective
environment of a battlefield.
Current operational requirement has been accepted and refers to providing the
army with national system of own troops monitoring.
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Soldier as a source of information
One of the modernization directions an challenges is to conduct this
process in the lowest level of command. A new layer of sensor is being prepared
(it is also known as the intelligence and identification layer), in which every element
within the battlefield (trooper, tank or vehicle) will be a sensor of the network –
it will provide information in real time about what is going on in the area of its activity,
the condition of own troops or enemy’s movements.
Equipping individual soldiers or a team of his vehicle in portable radio gives
a possibility to automatically pass on the information. It would mean creating the
lowest level of radio network based on data transmission. Efforts are being made to
create the radio communication networks in relations of command, co-operation,
identifying targets or combat means control, all based on mobile, portable and handy
radio devices. It will be achieved when the following requirements are met:
1. Radio stations should assure communications within the radio network
between the commander and the subordinate soldiers.
2. Data transmission should take place through a portable terminal and radio
station.
3. In time of transporting troops or running military operations from a vehicle,
the radio station used has to assure inner communication between the crew
and the commander of the transporter.
4. When operating on foot or when the crew operates outside the transporter –
radio station will be a transmitting medium providing the communication in
range of 1 kilometer.
Meeting those requirements will multiply the combat possibilities by including
individual soldier into a system of communications, which he takes advantage of:
1. The command and communication system.
2. Identification and GPS system
3. Fire support system
4. Drone support system
The main stress in terms of using individual soldiers as sources
of information is put on a team, which is the lowest level of command in the land
forces. It is placed inside the structure of a platoon. What is more, special attention
it paid to possibilities of the communications devices, which is a part of team’s
equipment, especially radio stations and other mobile appliances.
Data transmission should take place via portable terminal (PDA) synchronized
with personal radio station (such solution is used in Harris radio stations). Sound
transmission should take place through a broadcasting-receiving set. In time
of transporting troops or running military operations from a vehicle, the set
is a mean of inner communication between the crew and the commander of the
transporter. When on foot or when the crew operates outside the transporter
it is a transmitting medium providing the communication in range of 1 kilometer.
It is recommended to use a team’s equipment set consisting of:
a. One UKF RRC 9311 radio station.
b. Inner communication system based on IP technology
c. Elements of command support system
d. VoIP terminals able to operate outside a vehicle
e. tactical terminals able to operate outside a vehicle
f. Military GPS and IFF
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Equipping military transporters and other vehicles in proper transmitting media,
communications devices, end devices and command support applications in the
team level will allow to:
a. Present current situation in a digital map
b. Replicate the information in real time
c. Automatically\ aggregate the team’s equipment (headcount, weapons etc)
d. Introduce tactical units and symbols
e. Pass on the information about sensors’ conditions and alerts
f. Monitor the location of own troops
g. Pass the information through all levels of command
h. Send text, voice and video messages.
The main idea of this solution is that the vehicle of the teams’ commander is the
last transmitting and communicating element within the battalion’s battle group.
The requirement called ‘Military GPS’ was moved from crossed out status into
current status, taking into consideration the need to continue the realization phase
in terms of acquiring and introducing GPS systems. The requirement was accepted.
What is more, this requirement refers to reaching the ability to receive the signal of
military satellite navigation system NAVSTAR GPS. It is worth mentioning that so
far;
a. 740 military GPS receivers have been bought
b. Military GPS has been started in the Polish Armed Forces
c. Funds have been reserved in future budgets for purchasing more military
GPS devices.
Conclusions
Analysis performed above regarding the selected issues related to
functioning of the combat identification systems as well as the monitoring of armed
forces’ location in the operational and tactical level allowed its author to draw
following conclusions:
1. Currently efforts are being made in order to implement modern solutions,
which will gradually get the land forces closer to realizing its networkcentric
tasks.
2. Introducing the combat identification systems IFF or own troops monitoring
systems BFT on the team’s level will increase the level of safety of own
troops.
3. Communication system works permanently and its structure should be
constantly improved in order to enable swift switching between task
performed in times of peace, crisis or military conflict in all levels of the chain
of command.
4. There is a constant increase of expectations from the commanders
towards the systems capable of transmitting and sharing information, which
causes further development of those systems. At the same time the role of
military information technology and communications systems is growing and
the changes observed reflect the development of technology, experience
gained by the troops during the operations outside the country and the
cooperation within NATO.
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5. It is necessary, according to the author of the presented analysis, to take
binding decisions for longer period of time, which would refer
to development of presented requirements as well as solutions of combat
identification and own troops monitoring, not only in land forces, but also in
all types of forces.
6. It is worth mentioning that the systems of supporting the command process
are in fact Information and Communication technologies systems used to
support the decision making process of command, intelligence, combat
means control etc.
7. Systems of supporting the command process implemented in land forces
are used only for command in times of crisis or military conflict. Its
usefulness in current situation is highly limited.
The author of this article do realize that it does not fully describes the whole
issue. The ideas presented are meant to be a inducement for further analysis of the
problem and the public character of the above mentioned article does not allow to
present the issue in wider form.
Streszczenie
Artykuł przedstawia wybrane problemy dotyczące funkcjonowania
systemów identyfikacji bojowej oraz monitorowania położenia wojsk na poziomie
operacyjnym oraz taktycznym. Autor skoncentrował swoją uwagę na kwestii
rosnących wyzwań oraz przyjętych rozwiązań w tym obszarze rozważań.
Zaprezentowano wybiórczo ich możliwości techniczne a istotnym wątkiem
rozważań jest wskazanie potrzeb wojsk lądowych w zakresie systemów identyfikacji
bojowej i monitorowania położenia.
Summary
This article presents selected issues related to functioning of the combat
identification systems as well as the monitoring of armed forces’ location in the
operational and tactical level. Main focus area was growing challenges and
solutions adopted in this matter. Selected functions of the systems were presented
and an important matter of the article is pointing out the needs of land forces
regarding combat identification systems and location monitoring.
Bibliography
1. OX News, Report: Moroccan man convicted in plot to attack Milian
synagogue, sentenced to 5 years, May 16, 2013
2. Gercke M., Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges and Legal
Response. ITU Telecommunication Development Sector 2012
3. Giacomello G., Measurning, digital wars: Learning from the experience of
peace research and arms control, „Infocon Magazine”, Issue One. October
2003
4. Gordon S., Ford S., Cyberterrorism?, „Computers & Security”, Vol. 21, No.
7, 2002
5. Gordon S., Ford S., Cyberterrorism?, Symantec Security Response, White
Paper 2002
6. Green J., The Myth of Cyberterrorism, „Washington Monthly”, November
2002

116
_____________________________________________________________________________________________

7. Henning R., Czym naprawdę się cyberterroryzm?, „Przegląd Sił Zbrojnych”,
nr 2 (marzec), 2007
8. Jaeger C.W., Cyberterrorism (w:) H. Bidgoli (red.), The Internet
Encyclopedia. Volume 1. John Wiley & Sons Hoboken. New Jersey 2004
9. Krasavin S., What is Cyber-terrorism?, Computer Crime Research Center
(CCRC), 2000
10. Lakomy L., Cyberwojna jako rzeczywistość XXI wieku, „Stosunki
Miedzynarodowe – International Relations”, nr 43/2011. Warszawa 2011
11. Nelson B., Choi R., Laccobucci M., Mitchel M., Gagnon G., Cyberterror:
Prospects and Implications. White Paper, Center for the Study of Terrorism
and Irregular Warfare Monterey, CA. October 1999
12. Noor E., The Problem With Cyber Terrorism, „Searcct’s Selection
of Articles”, Vol. 2/2011
13. OSCE, Comments on Leglislative Treatment of „Cyberterror” in Domestic
Law of Individual States. Warsaw 2007
14. Owens W.A., Dam K.W., Lin H.S., Technology, Policy, Law nad Ethics
Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities. National
Research Council of the National Academies, The National Academies
Press. Washington 2009
15. Podraza A., Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla
bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku (w:) Podraza
A., Potakowski P., Wiak K., (red.), Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku.
Warszawa 2013
16. Pollit M.M., Cyberterrorism – fact or fancy?, „Computer Fraud & Security”,
Volume 1998, Issue 2, February 1998
17. Reuters, Pakistan sets death penalty for „cyber terrorism”, Nov. 6, 2008
18. Rollins J., Wilson C., Terrorism Capabilities for Cyberattack: Overwiew and
Policy Issues. Congressional Research Servise, CRS Report for Congress,
RL33123, January 22, 2007
19. Siwicki M., Cyberprzestępczość. Warszawa 2013
20. Sobelman A.T., No Friends – Everyone’s and Enemy in Cyberspace,
nr 6-7. Stanford, za: R. Szymański, Cyberterroryzm w światowych sieciach
teleinformatycznych. Warszawa 2003
21. Tafoya W.L., Cyber Terror, „FBI Law Enforcement Bulletin”, November 2011

117
_____________________________________________________________________________________________

Radosław HENNIG
Siły Zbrojne RP
CYBERTERRORYZM. ASPEKTY DEFINICYJNE
Jeżeli spytasz 10 osób czym jest cyberterroryzm,
otrzymasz co najmniej 9 różnych odpowiedzi!
Sarah Gordon & Richard Ford1

Działalność terrorystów w Internecie. Trudności interpretacyjne
i specyfika badań
W latach 90. XX w. wraz z rozwojem technologii teleinformatycznych oraz ich
powszechnym wykorzystywaniem przez terrorystów, pojawiła się potrzeba
sklasyfikowania tego rodzaju aktywności w ujęciu prawno-politologicznym. Już
wstępna analiza tego fenomenu dowodzi, że w wyniku połączenia terroryzmu
i Internetu, powstały trzy osobne zjawiska, które można wyróżnić, jako:
1. Cyberataki z wykorzystaniem Internetu;
2. Rozpowszechnianie treści terrorystycznych;
3. Inna
działalność
(np.
finansowanie
aktywności
operacyjnej,
wykorzystywanie łączności internetowej, gromadzenie informacji itp.).2
Bardzo często powyższe zjawiska określane są ogólnym pojęciem
‘cyberterroryzm’,3 przy czym ten upraszczający zabieg stosowany jest powszechnie
zarówno w debacie publicznej jak i w dyskursie naukowym. Najczęściej termin
cyberterroryzm jest nadużywany, gdy istnieje pilna potrzeba nazwania różnych
zjawisk, które funkcjonują na styku obszarów cyberprzestrzeni i terroryzmu.
Rozważania nad istotą cyberterroryzmu mają swoją specyfikę. Po pierwsze,
literatura akademicka dotycząca cyberterroryzmu jest w głównej mierze produktem
amerykańskich uczelni i instytucji, a ich autorzy reprezentują z reguły dwie grupy
badaczy:
- ekspertów z obszaru technologii teleinformatycznych i bezpieczeństwa
komputerowego;
- specjalistów z zakresu badań nad terroryzmem, nauk o polityce oraz
stosunków międzynarodowych.4
Po drugie, zdecydowana część debaty na temat cyberterroryzmu toczona jest
w mediach masowych, których działalność skupia się z reguły na walce o rankingi
liczby czytelników, a nie na tworzeniu poprawnych definicji nowych pojęć. Po trzecie,
pojęcie cyberterroryzm jest nagminnie nadużywane i stało się popularnym

S. Gordon, R. Ford, Cyberterrorism?, “Computers & Security”, Vol. 21, No. 7, 2002, s. 636
M. Conway, What is Cyberterrorism and How Real is the Threat? A Review of the Academic Literature,
1996-2009, (w:) P.C. Reich, E. Gelbstein (red.), Law, Policy, and Technology: Cyberterrorism,
Information Warfare, and Internet Immobilization. IGI Global Snippet, 2012, s. 279
3
Ibidem
4
Ibidem, s. 283. W wyniku tego podziału, w literaturze naukowej nacisk kładziony jest z reguły na
techniczną albo na politologiczną stronę zjawiska cyberterroryzmu, w zależności od tego, z której grupy
wywodzi się badacz.
1
2
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i modnym ‘słowem – wytrychem’ (buzzword), które oznacza co innego dla różnych
ludzi.5
Dlaczego kwestie terminologiczne związane z cyberterroryzmem są aż tak
istotne? Ponieważ brak spójności oraz precyzji w zdefiniowaniu cyberterroryzmu
może prowadzić do błędów interpretacyjnych, utrudnić jasne zrozumienie przekazu,
a w niektórych przypadkach całkowicie go uniemożliwić. Dla przykładu, w niektórych
publikacjach możemy spotkać się z sytuacją, w której cyberterroryzm nazywany jest
‘cyberwojną’ lub ‘infoterrorem’ – przy czym te trzy sformułowania pojawiają się w
jednym tekście i dotyczą tego samego zjawiska.6 Zmasowane cyberataki typu DDoS
na Estonię w 2007 r. określane są z reguły pierwszą ‘cyberwojną’,7 jednak niektórzy
dziennikarze nie mają oporów, aby nazwać je także ‘cyberterroryzmem’.8 W jeszcze
innych artykułach hakerzy lub pospolici przestępcy komputerowi nazywani są
‘cyberterrorystami’, a działania o charakterze szpiegostwa gospodarczego
określane są mianem ‘cyberterroru’. Dodatkowo, terminami stosowanymi zamiennie
z cyberterroryzmem są: „cyfrowe Pearl Harbor”, „elektroniczne Waterloo”,
„cyber armageddon”, „terroryzm elektroniczny” czy „cyber Karina”9. Mówienie
o cyberterroryźmie we wszystkich wymienionych powyżej aspektach jest
nieporozumieniem i utrudnia rzetelną analizę tego fenomenu.
Jest wiele przyczyn tego terminologicznego zamieszania. Phillip Brunst
zauważa, że istnieje ponad 100 różnych definicji terroryzmu, a dodanie do nich
przedrostka ‘cyber’ nie pomaga w wyjaśnieniu sytuacji10. Wiele osób wpada
w pułapkę utożsamiania, np. hakerstwa z cyberterroryzmem, jeszcze inni mieszają
cyberprzestępczość z cyberterroryzmem. Często autorzy wpadają w obydwie
z tych pułapek11. Jeszcze innym powodem zniekształconego obrazu cyberterrozmu
jest to, że w świecie rzeczywistym terroryści stosują inne metody działania niż np.
bandyci, a jeszcze inne niż wandale, chuligani czy złodzieje. Dlatego opinia
publiczna i publicyści z reguły nie mają większego problemu z rozróżnieniem,
kto jest kim w świecie fizycznym. Natomiast podczas działań ofensywnych
w cyberprzestrzeni różnorodni intruzi (złodzieje, hakerzy czy instytucje rządowe)
stosuje takie techniki działania, najczęściej w formie cyberataków12. Jak tłumaczy
A.T. Sobelman: „W świecie fizycznym metody działania i motywacja zamachów

5

Ibidem, s. 284
M. Tuliszka, Terroryzm a Unia Europejska – wyzwania, szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Praca
studyjna. Warszawa 2003, s. 42
7
M. Lakomy, Cyberwojna jako rzeczywistość XXI wieku, (w:) „Stosunki Międzynarodowe – International
Relations”. nr 43/2011. Warszawa 2011; W.A. Owens et al., Technology, Policy, Law, and Ethics
Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities. National Research Council of the
National Academies, The National Academies Press. Washington 2009, s. 194
8
S. Finch, Cyber Terrorism is Real – Ask Estonia, “The Telegraph”, 30 May 2007
9
P.W. Brunst, Terrorism and the Internet: New Threats Posed by Cyberterrorism and Terrorist Use of the
Internet, (w:) M. Wade, A. Maljević (red.), A War on Terror?: The European Stance on a New Threat,
Changing Laws and Human Rights Implications. Springer Science+ Business Media, LLC, 2010, s. 51;
J. Green, The Myth of Cyberterrorism, “Washington Monthly”, November 2002;
K. Epstein, Fearing 'Cyber Katrina,' Obama Candidate for Cyber Czar Urges a ''FEMA for the Internet',
“Bloomberg Businessweek”, February 18, 2009
10
P.W. Brunst, Terrorism…, op. cit.
11
Za: M. Conway, What is Cyberterrorism…, op. cit., s. 286
12
Dlatego zdaniem Williama L. Tafoya w odróżnianiu cyberterroryzmu od innych działań
w cyberprzestrzeni najważniejszy jest ‘kontekst’ przeprowadzanych cyberataków. Więcej W.L. Tafoya,
Cyber Terror, „FBI Law Enforcement Bulletin”, November 2011
6
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podejmowanych przez przestępców, terrorystów i agentów obcego wywiadu są
całkowicie od siebie odmienne. Natomiast w cyberprzestrzeni narzędzia i metody
używane do prowadzenia takich działań jak wirusy, robaki internetowe czy inne
oprogramowanie złośliwe są bardzo do siebie podobne, jeśli nie dokładnie takie
same”13. Maura Conway dostrzega jeszcze jedną okoliczność, która nie ułatwia
rozważań nad istotą cyberterroryzmu: „(…) warto zauważyć, że pomimo obecności
on-line dużej liczby organizacji terrorystycznych i ich zwolenników, żaden akt
cyberterroryzmu (wąsko rozumianego) do tej pory nie miał miejsca. Nie chodzi o to,
czy cyberterroryzm nie może się zdarzyć lub się nie zdarzy, ale o to, że nie zdarzył
się do tej pory. (…) i jest mało prawdopodobne aby zdarzył się w najbliższej
przyszłości. (…) trudno zdefiniować coś, co nigdy się nie wydarzyło”.14
Pomimo tych trudności, eksperci sformułowali wiele definicji cyberterroryzmu
o różnym stopniu szczegółowości. Uchwycenie cech wspólnych większości z nich,
pozwoli na sprecyzowanie definicji operacyjnej, która może zostać zastosowana
w analizie omawianego problemu.
Definicja operacyjna cyberterroryzmu – wąskie i szerokie ujęcie
Pojęcie ‘cyberterroryzm’ zostało stworzone przez Barrego Collina w połowie lat
80. XX w., do opisu ataków przeciwnika przeprowadzanych w miejscu, w którym
świat fizyczny przenika się ze światem wirtualnym.15 Jednak dopiero w drugiej
połowie lat 90. XX w., wraz z intensywnym rozwojem Internetu w Stanach
Zjednoczonych, jego koncepcja niszczących cyberataków zyskała dużą
popularność. Znaczący wkład w kwestię terminologiczną cyberterroryzmu wniósł
Mark Pollitt w 1998 r., który w artykule Cyberterrorism: Fact or Fancy?16 zauważył
(co wielu zdawało się pomijać), że koncepcja cyberterroryzmu zawiera w sobie dwa
fundamentalne komponenty: cyberprzestrzeń i terroryzm.17
Od tego momentu formułowanie nowych definicji cyberterroryzmu nastąpiło
lawinowo – przegląd niektórych z nich przedstawiono w tabeli nr 1. W omawianiu
warstwy terminologicznej zjawiska, użyteczne będzie wyróżnienie tych elementów
definicji, które przejawiają się nieustannie w większości z nich:
1. Polityczna motywacja sprawców.
2. Atak musi powodować strach i przerażenie (zawiera element przemocy
poprzez zabijanie i ranienie ludzi lub niszczenie otoczenia materialnego
człowieka).
3. Prawdziwym celem ataku jest rząd lub szersza grupa społeczna.
4. Atak przeprowadzono wyłącznie poprzez technologie teleinformatyczne.

A.T. Sobelman, No Friends – Everyone’s an Enemy in Cyberspace, nr 6-7. Stanford, grudzień, 1999,
s. 2; za: R. Szymański, Cyberterroryzm w światowych sieciach teleinformatycznych, Praca studyjna.
Warszawa 2003, s. 8
14
M. Conway, What is Cyberterrorism…, op. cit., s. 280 oraz parafrazując ze s. 295
15
B.C. Collin, Future of Cyberterrorism: The Physical and Virtual Worlds Converge, “Crime & Justice
International”, Vol. 13, Issue 2, March 1997, s. 15-18. Artykuł ten jest nieznacznie zmodyfikowaną
wersją wystąpienia konferencyjnego Barrego Collina z 1996 r. Zobacz: B.C. Collin, The Future
of CyberTerrorism: Where the Physical and Virtual Worlds Converge. 11th Annual International
Symposium On Criminal Justice Issues, University of Illinois. Chicago 1996
16
M.M. Pollitt, Cyberterrorism – fact or fancy?, “Computer Fraud & Security”, Volume 1998, Issue
2, February 1998, s. 9
17
M. Conway, What is Cyberterrorism…, op. cit., s. 285
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Warto zauważyć, że aż trzy przedstawione elementy (1-3) są charakterystyczne
dla klasycznych definicji terroryzmu, natomiast tylko jeden (4) dotyczy działań
w cyberprzestrzeni. Każdą definicję, która zawiera w sobie przedstawione powyżej
komponenty można uznać za poprawną i wystarczającą na potrzeby analizy
naukowej.
Inaczej wygląda kwestia definicji legalnych, a więc definicji zawartych
w przepisach prawnych i stosowanych w postępowaniu śledczo-procesowym
(sądowniczym). Pojemność i charakter definicji legalnych cyberterroryzmu
uwarunkowana jest indywidualnymi okolicznościami polityczno-społecznymi
każdego kraju i mogą się one od siebie znacząco różnić.18 Obszerność definicji
legalnej wybranego państwa zależy w głównej mierze od zapotrzebowania
administracji państwowej na skuteczne narzędzia do walki ze zjawiskiem terroryzmu
i cyberprzestępczości.19
Tabela nr 1: Zestawienie wybranych definicji cyberterroryzmu z lat 1998-2008
Dekada definicji: Cyberterroryzm, 1998-2008
Definicja
Cyberterroryzm – neologizm opisujący
dokonywanie aktów terroru przy pomocy
zdobyczy technologii informacyjnej. Ma na
celu wyrządzenie szkody z pobudek
politycznych lub ideologicznych, zwłaszcza
w odniesieniu do infrastruktury o istotnym
znaczeniu dla gospodarki lub obronności
atakowanego kraju. Polega na celowym
zakłóceniu interaktywnego,
zorganizowanego obiegu informacji w
cyberprzestrzeni.
(…) atak lub seria ataków
przeprowadzanych przez terrorystów, które
wzbudzają strach poprzez dokonanie
zniszczeń lub zakłóceń i które są
politycznie, religijnie bądź ideologicznie
motywowane.

Rok

Źródło

Autorzy

2008

Wikipedia (pl.)

----------

2007

Journal of
Information
Technology &
Politics, vol. 4,
issue 1, s. 19

Myriam
Dunn
Cavelty

Porównaj zestawienie definicji legalnych terroryzmu i cyberterroryzmu 23 państw: OSCE, Comments
on Legislative Treatment of “Cyberterror” in Domestic Law of Individual States. Warsaw, 2007. Zobacz
także: C.W. Jaeger, Cyberterrorism, (w:) H. Bidgoli (red.), The Internet Encyclopedia. Volume 1. New
Jersey 2004, s. 355
19
Np. 6 listopada 2008 r. w Pakistanie w związku z nieustającymi cyberatakimi przeprowadzanymi na
witryny internetowe instytucji rządowych, wprowadzono ustawę w sprawie zapobiegania
przestępstwom elektronicznym (The Prevention of Electronic Crimes). Zgodnie z jej zapisami,
przestępstwo ‘cyberterryzmu’ karane jest wyrokiem śmierci, natomiast pospolite przestępstwa
elektroniczne, takie jak włamania do systemów teleinformatycznych czy kradzież wrażliwych danych,
podlegają penalizacji od 3 do 10 lat pozbawienia wolności. Reuters, Pakistan sets death penalty
for „cyber terrorism”, Nov 6, 2008; I. Wilkinson, Pakistan sets death penalty for cyber terrorism, “The
Telegraph”, 6 Nov 2008
18
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Dekada definicji: Cyberterroryzm, 1998-2008
Definicja
Rok
Źródło
Cyberterroryzm to przemyślany, politycznie
motywowany akt kryminalny (dokonany)
Cyber
przez grupy subnarodowe lub tajnych
Terrorism:
agentów, skierowany przeciwko systemom
Political and
komputerowym
lub
informatycznym,
2006
Economic
programom
komputerowym
i
danym
Implications, s.
(informatycznym), którego skutkiem jest
przemoc fizyczna, a jego zamierzonym celem
47
jest
wzbudzanie
strachu
u
osób
niewalczących.
Cyberterroryzm może być opisany jako
Journal of
politycznie
motywowany
atak
w
Information
cyberprzestrzeni (…) przeprowadzony z
Technology
2004
zamiarem wyrządzenia dużych szkód, takich
Education,
jak pozbawienie życia czy znaczne straty
Vol. 3, s. 279
ekonomiczne.
Cyberterroryzm to akt kryminalny dokonany
Testimony
przy
pomocy
komputerów
i
sieci
Before the US
telekomunikacyjnych, skutkujący przemocą,
Senate
zniszczeniem i/oraz zakłóceniem ważnych
Judiciary
usług, a którego zamiarem jest wywołanie
Subcommittee
strachu poprzez stworzenie atmosfery
2004
on Terrorism,
niepewności i zamieszania w określonej
Technology,
społeczności, i którego ostatecznym celem
and Homeland
jest takie wpłynięcie na rząd lub
Security,
społeczeństwo, aby podporządkował się on
poszczególnym
żądaniom
politycznym,
February 24
społecznym lub ideologicznym.
Przemyślane zawczasu działania zakłócające
(lub groźba takich działań), skierowane
przeciwko komputerom i/oraz sieciom
Directions
komputerowym, dokonane z zamiarem
Magazine,
wyrządzenia szkody lub osiągnięcia innych
2003
społecznych, ideologicznych, religijnych,
October 10th
politycznych lub innych celów. Także
zastraszenie jakiejkolwiek osoby w celu
osiągnięcia takowych celów.
Cyberterroryzm to dokonanie zaskakującego
ataku przez subnarodowe, zagraniczne grupy
Black Ice: The
terrorystyczne lub osoby o krajowym
Invisible
programie
politycznym
poprzez
Threat of
2003
wykorzystanie technologii komputerowych i
Cyberterrorism
Internetu do zniszczenia lub unieruchomienia
, s. xx
narodowej infrastruktury elektronicznej i
fizycznej.

Autorzy

Andrew M.
Colarik

Janet J.
Prichard &
Laurie E.
MacDonald

Keith
Lourdeau
(FBI)

Kevin
Coleman

Dan Verton
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Dekada definicji: Cyberterroryzm, 1998-2008
Definicja
Cyberterroryzm (…) zwyczajowo (odnosi się)
wyłącznie
do
wykorzystania
mediów
sieciowych w celu przeprowadzenia aktów
zniszczenia
koordynowanych
przez
terrorystów lub organizacje terrorystyczne.
Definiujemy
cyberterroryzm
jako
wykorzystanie komputerów lub zasobów
technologii informatycznych do przymuszenia
kogoś do zrobienia czegoś lub uwierzenia w
coś, głównie dla celów politycznych,
społecznych, religijnych, ale i finansowych,
jeżeli
tylko
wspiera
to
aktywność
terrorystyczną
Przez cyberterroryzm rozumiemy politycznie
motywowany atak lub groźbę ataku na
komputery, sieci lub systemy informacyjne w
celu
zniszczenia
infrastruktury
oraz
zastraszenia lub wymuszenia na rządzie i
ludziach daleko idących politycznych i
społecznych celów. W szerszym rozumieniu
tego słowa, jest to także wykorzystanie
Internetu przez organizacje terrorystyczne do
komunikowania
się,
propagandy
i
dezinformacji.
Termin cyberterroryzm odnosi się do związku
terroryzmu i cyberprzestrzeni – politycznie
motywowanego
sabotażu
systemów
informatycznych.

Rok

Źródło

Autorzy

2003

W: R. Latham
(red.), Bombs
and
Bandwidth, s.
89.

Rachel
Yould

2003

The Journal of
Information
Warfare, Vol. 2
Issue 2,
February, s.
15-16

Michael W.
David &
Kouichi
Sakurai

2003

Cyberterroryz
m i problemy
bezpieczeństw
a
informacyjneg
o we
współczesnym
świecie, s. 73

Agnieszka
BógdałBrzezińska &
Marcin F.
Gawrycki

2002

Encyclopedia
of Terrorism,s.
103

Harvey W.
Kushner

Słowo cyberterroryzm powinno odnosić się do
aktu lub aktów terroryzmu przeprowadzonych
z wykorzystaniem komputera.

2002

Cyberterroryzm – oznacza użycie cyber
narzędzi
do
wyłączenia
państwowej
infrastruktury
krytycznej
(takiej
jak
energetyka, transport czy funkcjonowanie
administracji rządowej) w celu przymuszenia
lub zastraszenia rządu lub społeczeństwa.

2002

Cyberterroryzm to wykorzystanie cyber
narzędzi do ataku, którego głównym celem są
komputery

2001

American
Behavioral
Scientist, vol.
45 no. 6,
February, s.
1035
Testimony
before the US
Senate Select
Committee on
Intelligence,
February 6
W: Y.
Alexander &
M. Swetnam
(red.), Cyber
Terrorism and
Information
Warfare:
Threat and
Response, s. 6

Ayn EmbarSeddon

Dale L.
Watson
(FBI)

Michael
Vatis
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Dekada definicji: Cyberterroryzm, 1998-2008
Definicja
Cyberterroryzm można opisać jako (…)
ogólne niszczenie kluczowych systemów
komputerowych, które są niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania państwa. Owe
kluczowe systemy to (systemy) informacyjne i
komunikacyjne,
wytwarzanie
energii
elektrycznej oraz jej przesył i dystrybucja,
produkcja i dystrybucja ropy naftowej i gazu,
bankowość
i
finanse,
transport,
zaopatrywanie w wodę czy usługi systemów
ratowniczych (…) Celem (cyberterroryzmu)
mogą być masowe zniszczenia lub śmierć
pojedynczej osoby, propagacja nienawiści,
kłamstw oraz niebezpiecznych informacji do
wszystkich, lub do grup które mogą je w jakiś
sposób wykorzystać.

Cyberterroryzm to bezprawne niszczenie lub
zakłócanie własności cyfrowej w celu
zastraszenia lub przymuszenia rządów lub
społeczności do realizacji celów politycznych
religijnych bądź ideologicznych.
Cyberterroryzm
to
połączenie
cyberprzestrzeni i terroryzmu. Odnosi się do
bezprawnych ataków lub groźby takich
ataków przeciwko komputerom, sieciom
komputerowym i przechowywanym w nich
informacjom w celu zastraszenia lub
wymuszenia na rządzie lub ludziach realizacji
celów
politycznych
lub
społecznych
atakującego. Jednakże, aby atak mógł być
zaklasyfikowany
do
cyberterroryzmu,
powinien skutkować przemocą przeciwko
osobom lub mieniu, lub przynajmniej
wyrządzać tyle szkody, aby powodować (u
ludzi) strach. Przykładem mogą być ataki
które prowadzą do śmierci lub obrażeń ciała,
eksplozji lub dużych strat ekonomicznych.
Poważne ataki na infrastrukturę krytyczną
mogą być aktami cyberterroryzmu, w
zależności od ich skutków. Ataki, które
zakłócają niezbyt istotne usługi lub które
stanowią wyłącznie kosztowne uciążliwości,
nie będą cyberterroryzmem.

Rok

Źródło

Autorzy

2001

Computer
Fraud and
Security,
Volume 2001,
Issue 11, s. 12

Berni Dwan

1999

Cyberterror:
Prospects and
Implications, s.
9

Bill Nelson,
Rodney
Choi,
Michael
Iacobucci,
Mark
Mitchell &
Greg
Gagnon

1999

Activism,
Hacktivism,
and
Cyberterroris:
The Internet
as a Tool for
Influencing
Foreign Policy
(artykuł dla
Nautilus
Institute)

Dorothy D.
Denning
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Dekada definicji: Cyberterroryzm, 1998-2008
Definicja

Rok

Źródło

Autorzy

Cyberterroryzm
jest
przemyślanym
Computer
zawczasu,
politycznie
umotywowanym
Fraud and
atakiem przeciwko informacjom, systemom i
Security,
programom komputerowym, który skutkuje
1998
Mark Pollitt
przemocą przeciwko celom niewalczacym w
Volume 1998,
wykonaniu grup subnarodowych lub tajnych
Issue 2, s. 9
agentów.
Terrorism and
Terroryzm informacyjny: celowe nadużycie
Matthew
Political
cyfrowych systemów informatycznych, sieic
Devost,
Violence,
komputerowych lub ich komponentów które
1997
Brian K.
prowadzi do wsparcia lub ułatwienia kampanii
Volume 9,
Houghton &
lub ataku terrorystycznego.
Issue 1
Neal Pollard
Źródło: M. Conway, What is Cyberterrorism and How Real is the Threat? A Review
of the Academic Literature, 1996-2009, (w:) P.C. Reich, E. Gelbstein (red.), Law, Policy, and
Technology: Cyberterrorism, Information Warfare, and Internet Immobilization. IGI Global
Snippet, 2012, s. 306-307. Do zestawienia dodano definicję za: A. Bógdał-Brzezińska, M.F.
Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym
świecie. Warszawa 2003, s. 73

Zdaniem autora nie istnieje nagląca potrzeba nieustannego poszukiwania
kolejnych definicji cyberterroryzmu, gdyż dostępne społeczności naukowej
propozycje terminologiczne całkowicie wystarczają do wyróżnienia tego fenomenu
na tle innych zjawisk terrorystycznej aktywności. Jedynym wymogiem, który jest
niezbędny do uznania definicji za wystarczającą i użyteczną w badaniach, jest
wymóg zawarcia w sobie czterech stałych elementów wyróżniających wykazanych
wcześniej. Mając to na uwadze, na potrzeby niniejszej rozważań zostanie przyjęta
klasyczna i popularna w środowisku akademickim definicja Dorothy D. Denning
z 1999 r.:
Cyberterroryzm (…) odnosi się do bezprawnych ataków lub groźby takich
ataków przeciwko komputerom, sieciom komputerowym i przechowywanym
w nich informacjom w celu zastraszenia lub wymuszeniu na rządzie lub ludziach
realizacji celów politycznych. Jednakże, aby atak mógł być zaklasyfikowany
do cyberterroryzmu, powinien skutkować przemocą przeciwko człowiekowi lub jego
mieniu, lub przynajmniej wyrządzać takie szkody, aby budzić u ludzi strach.
Przykładem mogą być ataki, które prowadzą do śmierci lub obrażeń ciała, eksplozji
lub dużych strat ekonomicznych.20

20

D.E. Denning, Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign
Policy, Nautilus Institute, The Internet and International Systems: Information Technology and American
Foreign Policy Decision Making, The World Affairs Council, San Francisco, December 10, 1999.
Poprawiona wersja tego artykułu pojawiła się w 2000 r. jako: D.E. Denning, Activism, Hacktivism, and
Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign Policy, “The Computer Security Journal”,
Vol. XVI, No. 3, Summer 2000, s. 15-35; oraz w 2001 r. jako: D.E. Denning, Activism, Hacktivism, and
Cyberterrorism:
The
Internet
as
a
Tool
for
Influencing
Foreign
Policy,
(w:)
J. Arquilla, D.F. Ronfeldt (red.), Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy.
RAND, Santa Monica 2001, s. 239-288
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Taka definicja wyraźnie oddziela działania mające znamiona przestępstw
terrorystycznych, (w których do generowania przemocy zamiast np. bomby lub
karabinu, wykorzystywana jest sieć komputerowa) od wszelkiego typu innej
działalności terrorystów w Internecie. Zawarto w niej także aspekt motywacji
politycznej, bez którego działania te byłyby rozpatrywane jako akty o podłożu stricte
kryminalnym.21 Ostatnim elementem tej definicji jest konieczność wywierania
strachu i przerażenia na szersze grupy społeczne, które są celem ataku, lecz nie
musza być jego bezpośrednią ofiarą. Zaproponowana definicja z pewnością nie
stanowi ostatecznego ukoronowania badań nad kwestiami terminologicznymi
cyberterroryzmu, a wielu badaczy zaproponowałoby inne rozwiązania
interpretacyjne lub nawet sformułowałoby własne definicje cyberterroryzmu. Jednak
głównymi zaletami wybranej koncepcji jest to, iż jest definicją prosto sformułowaną,
powszechnie znaną środowisku eksperckiemu oraz zawierająco w sobie wszystkie
elementy, które pozwalają odróżnić fenomen cyberterroryzmu od innego rodzaju
aktywności w cyberprzestrzeni. Pomimo upływu wielu lat od jej sformułowania, nie
wydaje się, aby kolejne badania akademickie w jakiś szczególny sposób wzbogaciły
zagadnienia już w niej zawarte.
Jak wykazano powyżej, wszystkie definicje, które zawierają w sobie elementy
konstytutywne wymienione na początku artykułu, można uznać za właściwe.
Przegląd istniejących propozycji terminologicznych wskazuje, że sformułowane do
tej pory definicje cyberterroryzmu można podzielić na dwie ogólne kategorie:22
- Cyberterroryzm w wąskim ujęciu.
Definicja cyberterroryzmu w wąskim ujęciu to taka, która musi zawierać
wszystkie cztery elementy składowe wykazane wcześniej. Przykładem takiego
cyberterroryzmu będzie np. doprowadzenie do zderzenia samolotów pasażerskich
wyłącznie poprzez cyberatak na komputery, a następnie groźba powtórzenia takiego
cyberataku, jeżeli rząd nie spełni określonych żądań politycznych. Do tej kategorii
definicji należy chociażby definicja operacyjna przyjęta w niniejszym artykule.
Zdaniem większości ekspertów, cyberterroryzm w wąskim ujęciu nie miał jeszcze
miejsca.23

Elina Noor tłumacząc kwestię różnicy między cyberprzestępczością a cyberterroryzmem, podaje
przykład sfrustrowanego pracownika zakładów Chevrona, który w 1992 r. unieruchomił komputerową
sieć alarmową firmy, co zostało wykryty dopiero podczas prawdziwego zdarzenia kryzysowego.
Pomimo, iż zdarzenie było aktem przestępczym, mogło mieć poważne konsekwencje i zakończyć się
śmiercią lub zranieniem ludzi, mogło być zaklasyfikowane ‘jedynie’ do kategorii cyberprzestępczości,
ponieważ brakowało w nim czynnika politycznego. Z drugiej strony, ten sam czyn byłby już
cyberterroryzmem, gdyby został dokonany przez osobę, która za jego pomocą starałaby się wywrzeć
presję polityczną na rząd lub grupę ludzi. E. Noor, The Problem With Cyber Terrorism, “SEARCCT’s
Selection of Articles“, Vol. 2/2011, s. 53
22
P.W. Brunst, Terrorism…, op. cit.; A. Podraza, Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla
bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku (w:) idem et al. (red.), Cyberterroryzm zagrożeniem
XXI wieku. Warszawa 2013, s. 33
23
C.A. Theohary, J. Rollins, Terrorist Use of the Internet: Information Operations in Cyberspace.
Congressional Research Service, CRS Report for Congress, R41674, March 8, 2011, s. 6; E. Noor,
The Problem With…, op. cit., s. 51; J. Green, The Myth…, op. cit.; J. Rollins, C. Wilson, Terrorist
Capabilities for Cyberattack: Overview and Policy Issues. Congressional Research Service,
CRS Report for Congress, RL33123, January 22, 2007, s. 13; Council of Europe, Cyberterrorism
and other use of the Internet for terrorist purposes. Selected reference texts, Strasbourg, May 2012,
s. 9; G. Weimann, Cyberterrorism: The Sum of All Fears?, “Studies in Conflict & Terrorism”, Volume 28,
Number 2, March-April 2005, s. 131; M. Conway, Against Cyberterrorism. Why cyber-based terrorist
21
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- Cyberterroryzm w szerokim ujęciu.
Definicja cyberterroryzmu w szerokim ujęciu to taka, które nie zawiera
wszystkich czterech elementów składowych wykazanych wcześniej Składnikiem,
którego z reguły brakuje najczęściej jest „stosowanie przemocy poprzez zabijanie
i ranienie ludzi lub niszczenie otoczenia materialnego człowieka”.24 Usunięcie
wymogu stosowania przemocy dramatycznie obniża próg tego, co może być
nazwane cyberterroryzmem.25 Tego typu ‘pojemne’ definicje, są stosowane przez
administracje państwowe oraz agencje bezpieczeństwa, gdyż pozwalają na objęcie
swym desygnatem obszernego spektrum aktywności komputerowej, takiej jak
propaganda terrorystyczna czy pozyskiwanie nowych członków. Sarah Gordon
i Richard Ford zauważają, że także media masowe oraz opinia publiczna z reguły
preferują ten rodzaj szerokiego ujęcia.26
Cyberterroryzm twardy i cyberterroryzm miękki (hard & soft
cyberterrorism)
Jak wykazano wcześniej, istnieje spór w literaturze fachowej o to, czy
wykorzystanie przez terrorystów sieci teleinformatycznych do działań
zabezpieczających, takich jak indoktrynacja czy rekrutacja można nazwać
‘cyberterroryzmem’. Z jednej strony sprzeciw może budzić podejście
reprezentowane np. przez Serge Krasavin’a zakładające, że cyberterroryzm to
„jakiekolwiek użycie technologii lub narzędzi informatycznych przez grupy
terrorystyczne”,27 gdyż oznaczałoby to, że nawet przesłanie wiadomości e-mail
może spełniać te kryteria. Z drugiej jednak strony, tak radykalne podejście posiada
pewne zalety, gdyż pozwala wyraźnie oddzielić sferę tradycyjnej działalności
organizacji terrorystycznych (tzw. ‘pistoletu i bomby’), od ich nowoczesnych
przejawów, które są bezpośrednio związane z rozwojem technologii
teleinformatycznych.

attacks are unlikely to occur, “Communications of the ACM (CACM)”, vol. 54, no. 2, February 2012,
s. 26
24
Giampiero Giacomello nazywa ten składnik zasadą ‘niszczenie rzeczy i zabijanie ludzi’ (BTKP rule –
break things and kill people). Zasada BTKP stanowi podstawowy czynnik określający skuteczność
działań militarnych i z reguły jest także nieodzownym elementem terroryzmu. G. Giacomello, Measuring
'digital wars': Learning from the experience of peace research and arms control, “Infocon Magazine”,
Issue One, October 2003, s. 8
25
W takim ujęciu cyberterroryzmem może być aktywizm internetowy, haktywizm czy koordynacja
klasycznej działalności terrorystycznej. A. Podraza, Cyberterroryzm..., op. cit., s. 32
26
Do opisu cyberterroryzmu w szerokim ujęciu S. Gordon i R. Ford wykorzystują pojęcie ‘tradycyjny
cyberterroryzm’. S. Gordon, R. Ford, Cyberterrorism?, “Computers & Security”, Vol. 21, No. 7, 2002,
s. 636-647. Ten sam tekst został także wydany jako: S. Gordon, R. Ford, Cyberterrorism?, Symantec
Security Response, White Paper 2002
27
S. Krasavin, What is Cyber-terrorism?, Computer Crime Research Center (CCRC), 2000
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Rysunek nr 1: Kategorie aktywności internetowej

Użytkowanie Internetu

Nadużycia
Wykroczenia

Cyberprzestępczość

Cyberterroryzm
Źródło: C.W. Jaeger, Cyberterrorism (w:) H. Bidgoli (red.), The Internet Encyclopedia.
Volume 1. New Jersey 2004, s. 356

W odpowiedzi na tego rodzaju dylematy terminologiczne, Maura Conway
w artykule Cyberterrorism: Hype and reality z 2007 r. zaproponowała ujęcie
aktywności użytkowników Internetu w obrębie czterech głównych obszarów:
użytkowanie, nadużycia, wykroczenia i cyberterroryzm (tabela nr 2).28 Jej idea,
pomimo swej prostoty, miała istotny udział w uporządkowaniu chaotycznej koncepcji
cyberterroryzmu i nadania jej odpowiedniej (niewyolbrzymionej) rangi
i miejsca. Pomimo upływu wielu lat, perspektywa Maury Conway nie utraciła nic ze
swej precyzji i nadal jest aktualna. Zaproponowane przez nią ujęcie ułatwia
zrozumienie zależności występujących pomiędzy różnymi rodzajami aktywności
w Internecie, a opisującymi je pojęciami i jest dobrym punktem wyjściowym dla
każdej osoby rozpoczynającej badania nad zjawiskiem cyberterroryzmu.
Znakomitym uzupełnieniem typologii Maury Conway jest kategoryzacja aktywności
internetowej dokonana przez Charlesa W. Jaegera w 2004 r. i przedstawiona na
rysunku nr 1.29
O ile w środowisku akademickim można liczyć na osiągnięcie pewnego
poziomu zgodności w kwestii interpretacyjnej cyberterroryzmu, o tyle wypracowanie
międzynarodowego consensusu w przestrzeni terminologii legislacyjnej może być
problematyczne.30

28

M. Conway, Cyberterrorism: Hype and reality, (w:) E.L. Armistead (red.), Information warfare:
Separating hype from reality. Potomac Books. Washington 2007, s. 90
29
C.W. Jaeger, Cyberterrorism (w:) H. Bidgoli (red.), The Internet Encyclopedia. Volume 1. New Jersey
2004, s. 356
30
Zobacz: M. Czyżak, Strategie zwalczania cyberterroryzmu – aspekty prawne (w:) A. Podraza et al.,
(red.), Cyberterroryzm…, op. cit., s. 129
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Tabela nr 2: Typologia aktywności internetowej
Działalność

Definicja

Typowe
źródło
(sprawca)

Przykład
(metoda)

Gdy dotyczy
terrorysty:31

E-mail, grupy
Użycie Internetu
do wyrażania
Użytkownicy
dyskusyjne,
Cyberterroryz
Użytkowanie
swoich idei i
Internetu
strony
m miękki
komunikacji
internetowe
Użycie Internetu
do zakłócania
Nadużycia
działalności stron
Hakerzy,
Atak odmowy
Cyberterroryz
(misuse)
www lub
aktywiści
usług (DoS)
m miękki
infrastruktury
teleinformatycznej
Użycie Internetu
Kradzież
Wykroczenia,
do wywoływania
Krakerzy
danych (np.
działalność
(crackers),
uszkodzeń,
Cyberterroryz
informacji o
ofensywna
zniszczeń lub
przestępcy
m miękki
kartach
(offensive use) przeprowadzenia
komputerowi
kredytowych)
kradzieży
Inspirowany
Organizacja
politycznie atak
terrorystyczna
przeprowadzony
wykorzystując
przez Internet,
Cyberterroryz
a Internet do
Cyberterroryz
którego wynikiem
Terroryści
m
zderzenia
m twardy
jest przemoc
dwóch
przeciwko ludziom
samolotów
i/lub poważne
pasażerskich
straty materialne
Źródło: Zmodyfikowano tabelę pochodzącą z: M. Conway, Cyberterrorism: Hype and
reality, (w:) E.L. Armistead (red.), Information warfare: Separating hype from reality. Potomac
Books. Washington 2007, s. 91

Porównanie definicji legalnych cyberterroryzmu funkcjonujących w różnych
państwach dowodzi,32 że określone działanie terrorysty (chociażby zakup biletów
lotniczych poprzez Internet, umieszczenie filmu propagandowego itp.), może być
odmiennie traktowane w różnych systemach prawnych.33 Dla przykładu, zakup
biletów tą drogą w Polsce nie staje się działalnością terrorystyczną tylko dlatego że
dokonał ich terrorysta,34 natomiast już w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej

Kolumna dodana na potrzeby niniejszego artykułu
Porównanie zamieszczono w: OSCE, Comments on Legislative Treatment of “Cyberterror” in Domestic
Law of Individual States. Warsaw 2007
33
C.W. Jaeger, Cyberterrorism…, op. cit.
34
Maciej Siwicki, w swojej doskonałej monografii poświęconej cybeprzestępczości tłumaczy, że
w Polsce termin ‘cyberterroryzm’ służy do określenia grupy czynów, polegających na posługiwaniu
się elektronicznymi systemami przetwarzania informacji w działalności terrorystycznej. Jednak
ograniczeniem formalnym jest wymóg karalności w wymiarze, co najmniej 5 lat pozbawienia wolności,
co powoduje, że jedynie niektóre przestępstwa będą mogły być zakwalifikowane do przestępstw
o charakterze terrorystycznym. Większość przestępstw skierowanych przeciwko informacjom, danym i
systemom je przetwarzającym, de facto mogących posiadać przymiot terroryzmu, nie będzie mogła być
uznana i ścigana jako terrorystyczne. M. Siwicki, Cyberprzestepczość. Warszawa 2013, s. 7
31
32

129
_____________________________________________________________________________________________

Brytanii może być dowodem na wykorzystanie Internetu w celu przygotowania
zamachu terrorystycznego.35 Innymi słowy, problem cyberterroryzmu inaczej jest
postrzegany w krajach, dla których terroryzm jest niebezpieczeństwem wyłącznie
hipotetycznym, a inaczej w państwach, które doświadczają częstych zamachów
terrorystycznych i funkcjonują w cieniu nieustannego zagrożenia. Dla przykładu,
w niektórych z takich krajów organy sądownicze wydały wysokie wyroki skazujące
za terroryzm na osoby, które nigdy nie należały do żadnej organizacji
terrorystycznej, nie posiadały broni ani materiałów wybuchowych, a cały materiał
dochodzeniowo-śledczy opierał się wyłącznie na ich działalności w Internecie.36
Jak wykazaliśmy powyżej, dylemat klasyfikacji działań terrorystycznych
z wykorzystaniem Internetu ma częściowo relatywny charakter, oparty głównie
na bieżących uwarunkowaniach polityczno-prawnych danego państwa. Dlatego
stworzenie jednolitej, międzynarodowej i powszechnie akceptowanej definicji
cyberterroryzmu raczej nie wydaje się możliwe. Co więcej, zwalczanie tego pojęcia
w różnego rodzaju publikacjach naukowych, które starają się wyjaśnić subtelną
różnicę pomiędzy ‘cyberterroryzmem’ a ‘wykorzystaniem Internetu przez
terrorystów’ raczej nie przyniesie widocznego efektu. Termin cyberterroryzm wszedł
już do powszechnego użycia i dobrze się tam zadomowił. Stosowany jest nie tylko
w języku potocznym i w nagłówkach prasowych, ale pojawia się także
w niezliczonych wypowiedziach naukowców, urzędników czy polityków. Stanowi
pewnego rodzaju ‘słowo – klucz’, którym ludzie opisują wszelkie zjawiska
pojawiające się na styku terroryzmu i cyberprzestrzeni.
Jednym z celów niniejszej pracy jest zapoznanie czytelnika z różnymi
aspektami internetowej działalności terrorystycznej – nie tylko cyberatakami na
infrastrukturę krytyczną państwa. Omawiając, więc kwestię wykorzystania Internetu
przez organizacje terrorystyczne, nie sposób ignorować szerszego wymiaru tego
zjawiska, wykraczającego poza dość wąskie ramy potencjalnych destrukcyjnych
cyberataków. Dlatego na potrzeby artykułu przyjęto, że pojęcie cyberterroryzm
rozpatrywany powinien być w dwóch wymiarach:
- pierwszy, to tzw. cyberterroryzm twardy (hard cyberterrorism), czyli
przeprowadzenie niszczącego cyberataku na elementy infrastruktury
krytyczne państwa, realizowane w celu uzyskania korzyści politycznych.
Jest on bezpośrednim odzwierciedleniem definicji operacyjnej przyjętej
w niniejszej pracy. Takie działania jak propaganda terrorystyczna,

35

Za: M. Gercke, Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges and Legal Response. ITU
Telecommunication Development Sector, 2012, s. 35. Według Barry’ego Collina, jakiekolwiek użycie
sieci lub systemu komputerowego w akcji terrorystycznej (nawet w celu zebrania informacji czy
komunikacji) jest już cyberterroryzmem. Podobnie szeroką definicję podaje wspomniany wcześniej
Serge Krasavin. Według tych definicji nawet ściągnięcie pliku z Internetu może być uznane
za cyberterroryzm. R. Hennig, Czym naprawdę jest cyberterroryzm?, „Przegląd Sił Zbrojnych”,
nr 2 (marzec), 2007, s. 104-105; D. E. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji.
Warszawa 2002, s. 79
36
Zobacz chociażby przypadek 22-letniego Marokańczyka, skazanego na 5 lat i 4 miesiące pozbawienia
wolności za planowanie zamachu bombowego na synagogę żydowską w Mediolanie. FOX News,
Report: Moroccan man convicted in plot to attack Milan synagogue, sentenced to 5 years, May 16,
2013. Innymi przykładami takich wyroków są chociażby przypadki Saida Namouha z Kanady czy Yunisa
Tsouli, Waseema Mughala oraz Tariq al-Daoura z Wielkiej Brytanii.
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-

komunikacja internetowa czy wykorzystywanie sieci do transferu środków
finansowych twardym cyberterroryzmem nie są.
drugi wymiar to tzw. cyberterroryzm miękki (soft cyberterrorism), który
dotyczy ogólnego wykorzystania Internetu przez organizacje terrorystyczne
do wszelkiego rodzaju działań organizacyjno-planistycznych i zabezpieczających.

Zakończenie
Podsumowując, poprzez modyfikację ogólnej klasyfikacji działalności
terrorystycznej ukazanej na początku niniejszego artykułu, należałoby ją
przedstawić następująco:
Cyberterroryzm twardy:
Cyberterroryzm miękki:
Cyberterroryzm miękki:

1.
2.
3.

Cyberataki z wykorzystaniem Internetu;
Rozpowszechnianie treści terrorystycznych;
Inna działalność.

Mając na uwadze powyższe wywody, należy zaznaczyć, że przyjęte
w niniejszym artykule pojęcie ‘cyberterroryzmu miękkiego’ całkowicie abstrahuje
od powszechnie stosowanych definicji akademickich i prawnych cyberterroryzmu,
a ma jedynie służyć jako narzędzie klasyfikujące i porządkujące ten obszar
badawczy na potrzeby analizy naukowej.37
Na koniec warto podkreślić, iż ze względu na fakt, że twardy cyberterroryzm (a
więc motywowane politycznie cyberataki o dużym potencjale wywierania na ludzi
strachu) w dalszym ciągu jest zagadnieniem o charakterze teoretycznospekulacyjnym, to właśnie cyberterroryzm miękki pozwala na wyraźne uchwycenie
zmian, jakie rozwój technologii teleinformatycznych generuje w codziennym
funkcjonowaniu współczesnych organizacji terrorystycznych.
Streszczenie
W artykule zostały przeanalizowane wybrane zagadnienia dotyczące różnych
aspektów definicyjnych zjawiska cyberterroryzmu. W referacie zostały
przedstawione trudności dotyczące identyfikacji szeroko pojętej działalności
terrorystów w Internecie. Autor przedstawił również typologie aktywności
internetowej oraz zaproponował ujęcie omawianego fenomenu w dwóch wymiarach:
cyberterroryzmu miękkiego i twardego. W artykule zostały również zamieszczone
wybrane definicje cyberterroryzmu z lat 1998-2008.

37

Cyberterroryzm miękki jest po prostu odzwierciedleniem cyberterroryzmu definiowanego w ujęciu
szerokim. W literaturze akademickiej funkcjonują różnorodne określenia, opisujące ‘miękką’ stronę
cyberterroryzmu, np. Bill Nelson et al. stosuje pojęcie ‘wsparcie cyberterroru’ (cyberterror support) lub
‘terrorystyczne wykorzystanie technologii informatycznych’ (terrorist use of information technology).
Sarah Gordon i Richard Ford sformułowali termin ‘tradycyjny cyberterroryzm’ (traditional
cyberterrorism), a Maura Conway, Daniel Thelesklaf i Marco Gercke korzystają z klasycznego
‘wykorzystania Internetu przez terrorystów’ (terrorist use of the Internet). B. Nelson et al., Cyberterror:
Prospects and Implications, White Paper, Center for the Study of Terrorism and Irregular Warfare
Monterey, CA, October 1999, s. 10; S. Gordon, R. Ford, Cyberterrorism?..., op. cit.; M. Conway,
Terrorist ‘Use’ of the Internet and Fighting Back, “Information & Security. An International Journal”,
vol.19, 2006; D. Thelesklaf, M. Gercke, Terrorist Use of the Internet and Legal Response,
“F3 – Freedom From Fear Magazine” 2010, Issue 7, July
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Summary
In the article was examined selected issues on various definitional aspects
of the phenomenon of cyberterrorism. In the paper has been described difficulties
regarding the identification of the wider activities of terrorists on the Internet. The
author also presented typologies of Internet activity and suggested examining the
phenomenon in two dimensions: as the soft & hard cyberterrorism. The article also
included selected definitions of cyberterrorism from the years 1998-2008
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Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
STEGANOGRAFIA JAKO TECHNIKA UKRYWANIA INFORMACJI
WYKORZYSTYWANA W TAJNEJ KOMUNIKACJI

Wprowadzenie
Steganografia jako technika ukrywania tajnych informacji znana była już przed
wiekami, największy przełom w rozwoju zanotowała wraz z rozwojem systemów
i technik informatycznych. Jest to możliwe dzięki wszechobecnemu chaosowi jaki
tworzą codziennie miliony internautów, informacji, stron WWW, które pojawiają się
i znikają. W takim otoczeniu nie jest praktycznie możliwe odnalezienie ukrytej
wiadomości.
Etymologicznie termin steganografia wywodzi się z języka greckiego od słów
steganos (potajemny, ukryty) oraz grapho (piszę, rysuję) i oznacza ukrycie oraz
przekazanie poufnej informacji np. poprzez użycie niewidzialnego atramentu na
papierze, czy też jej zakodowanie w multimedialnym pliku. Termin steganografia
w szerszym znaczeniu, oznacza dział wiedzy zajmujący się utajnianiem informacji
poprzez ich ukrycie w innych informacjach. Stanowi zatem odrębnie rozwijającą się
dziedzinę naukową, zajmującą się zarówno teoretycznymi, jak i praktycznymi
aspektami ukrywania informacji. W węższym znaczeniu steganografia traktowana
jest jako technika ukrywania informacji w innych informacjach.1 Po raz pierwszy
pojęcie „ukrywania informacji” sformułowane zostało w 1972 r. w pracy On the
criteria to be used in decomposing systems into modules D. Parnasa.2
Jeden z najstarszych przykładów wykorzystania steganografii pochodzi
z V wieku p.n.e. i opisany został przez Herodota.3 Ukazał on sposób przesłania
informacji na tabliczce do pisania (drewnianej desce pokrytej woskiem) zapisanej
nie w sposób tradycyjny poprzez wykonanie liter w wosku, ale umieszczenie
przekazu bezpośrednio na desce. Zapisana w ten sposób tabliczka po pokryciu
woskiem nie wzbudzała podejrzeń. Herodot opisał także inny sposób tajnego
przekazywania informacji: tyran Histiajos, przetrzymywany przez króla perskiego
Dariusza potrzebował przesłać tajną wiadomość do swego zięcia Arystagorasa
z Miletu, tak aby mogła się ona przedostać mimo pilnujących go strażników. W tym
celu ogolił głowę niewolnikowi i wytatuował informacje na gołej skórze. Gdy włosy
odrosły, niewolnik dostarczył wiadomość. Aby ją odczytać należało ponownie ogolić
głowę niewolnikowi.
Znaczne zainteresowanie technikami steganograficznymi obserwowano
podczas II wojny światowej. W III Rzeszy ukrywano dane w znakach
interpunkcyjnych w papierowych dokumentach używając mikrokropek. Mikrokropka
to punkt wielkości drukowanej kropki, zawierający szczegółowe dane tekstowe,
fotografie itp. Stworzenie mikrokropki było możliwe dzięki odkryciu niemieckich
naukowców, którzy opracowali technikę fotograficzną pozwalającą zmniejszyć

V. Mosorov, Steganografia cyfrowa. Sztuka ukrywania informacji. Łódź 2013, s. 9
D. Parnas, On the criteria to be used in decomposing systems into modules, „Communications of the
ACM”, 1972, vol.15, iss. 12, p. 1056
3
Herodot, Dzieje. Warszawa 2011 (ks. VI: Erato)
1
2
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zdjęcia do niewiarygodnie małych rozmiarów. Mikrokropki, zawierające tajne
informacje, wstawiano do maszynopisu zamiast kropek przy odpowiednich literach
lub umieszczano pod znaczkiem pocztowym, w rogu koperty, w tekście
korespondencji bądź w innym dowolnie wybranym nośniku. W ten sposób niemieccy
szpiedzy przesyłali dokumentację dotyczącą alianckich umocnień oraz raporty na
temat ruchu wojsk.4 Inną metodą stosowaną także podczas II wojny światowej
zarówno przez aliantów jak i przez nazistów, a wykorzystywaną jeszcze
w starożytnych Chinach i Egipcie, była technika związana z wykorzystaniem tzw.
„atramentu sympatycznego”. Tajne wiadomości zapisywano za pomocą mleka, soku
z owoców lub uryny, które dopiero po podgrzaniu ciemniały i stawały się czytelne.
Kolejnym przykładem tajnej komunikacji był system ogłoszeń w prasie np. życzeń
okazjonalnych pozornie nic nie znaczących, a które niosły ze sobą ważne informacje
dla agentów potrafiących je odczytać np. łącząc ze sobą litery każdego ze słów, w
efekcie czego otrzymywali informację o terminie czy miejscu kontaktu
z innymi agentami.
Rozwój sieci komputerowych oraz ich powszechność umożliwiły końcem XX
wieku rozwój technik steganografii cyfrowej. Okazuje się, że informacje można ukryć
w każdym nośniku, który posiada nadmiarowe dane – można je wówczas zastąpić
tajną wiadomością. Należy do nich m.in: tekst, grafika, dźwięk, wideo, fale radiowe,
pliki komputerowe, pole elektromagnetyczne, pakiety TCP/IP, trójwymiarowe figury
geometryczne czy gry komputerowe.5 Nieznaczna modyfikacja plików graficznych
lub dźwiękowych pozwala na ukrycie informacji, nie zmniejszając ich ogólnej
użyteczności dla widza lub słuchacza. W przypadku grafiki można usunąć
nadmiarowe informacje o kolorze, aby otrzymać obraz, który wygląda na
nienaruszony i który niełatwo jest odróżnić od oryginału. Im lepsza jakość obrazu lub
dźwięku, tym więcej zawiera on nadmiarowych danych, toteż największą
popularnością cieszą się 16-bitowe pliki dźwiękowe i 24-bitowe pliki graficzne.
W przypadku dźwięku wykorzystuje się często te części pliku, które mieszczą
w sobie dźwięki niesłyszalne dla ludzkiego ucha a zmiany, jakie niesie za sobą
umieszczenie wiadomości w pliku nośnika są nieuchwytne dla ludzkich zmysłów.
Dużym ułatwieniem, a jednocześnie utrudnieniem, dla osób zajmujących się
steganografią są pojawiające się powszechnie darmowe programy internetowe do
tworzenia i wykrywania stego-obiektów6 w plikach internetowych. Szacuje się, że

B. Hołyst, J. Pomykała, Wykorzystywanie kryptografii przez środowiska terrorystyczne, „Prokuratura
i Prawo”, 2008, nr 2, s. 15.
5
W systemach komputerowych przeznaczenie informacji przenoszonych w cyfrowych formatach danych
pozwala wyróżnić metody steganografii adresowane do: zobrazowań graficznych, plików tekstów,
plików audio, przekazów dźwięku, pików multimedialnych, komunikacji danych w sieciach
komputerowych, co od niedawna wyróżnione zostało jako nowo wykorzystywany kierunek
steganografii. L. Grochowski, B. Hołyst, Steganografia a zagrożenia cyberterrorystyczne, „Prokuratura
i Prawo”, 2013 nr 7-8, s. 68; K. Zając, Najciemniej pod latarnią czyli ukryte na widoku, Teksty Konferencji
MathPAD 2012, UMK, Toruń 22-25 sierpnia 2012 [online]. Dostępny w Internecie:
https://mathcas.files.wordpress.com/2012/09/a8-zajac_najciemniej_pod_latarnia1.pdf
(pobrano
31.01.2015 r.), s. 66
6
Współczesnym przykładem zaimplementowania steganografii jest Secretbook - projekt wykonany
w ramach projektu Uniwersytetu Oksfordzkiego przez studenta Owena Campbella-Moore. Secretbook
to narzędzie pozwalające na ukrywanie wiadomości tekstowych (dodatkowo zabezpieczonych hasłem)
w zdjęciach udostępnianych w ramach portali społecznościowych np. Facebook. Nie jest to jedyne
narzędzie ukrywania informacji w plikach graficznych, ma jednak pewne unikalne własności. Portale
4
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w 2005 r. istniało ok. 300 programów steganograficznych, pozwalających ukryć tajne
dane w plikach graficznych, tekstowych i dźwiękowych, aktualnie może być ich
nawet kilka tysięcy.
Steganografia przezywa obecnie swoisty renesans oczym świadczy duże
zainteresowanie tą techniką przekazywania informacji, poczekała się nawet
specyficznej terminologii. Obiekt zawierający ukrytą informację to stego-obiekt;
ukrywana informacja nosi nazwę steganotekstu lub wiadomości do ukrycia; plik,
w którym prawdziwa informacja jest ukrywana to nośnik lub przykrywka
(ang. cover); proces ukrywania steganotekstu w nośniku nosi nazwę osadzania
(ang. embedding); proces odzyskiwania ukrytej informacji to wyodrębnianie (ang.
extracting); cały system steganograficzny to stegosystem; klucz do odszyfrowania
tekstu ukrytego przy pomocy steganografii to steganoklucz (ang. steganokey).7
Steganografia nie jest jedyną metoda ukrywania informacji, należą do nich
także: konie trojańskie, tajne kanały, jaja wielkanocne, cyfrowe znaki wodne, podpis
elektroniczny, szyfrowanie.8 Jest jednak dość powszechną techniką
wykorzystywaną w komunikacji różnych środowisk. Często steganografię błędnie
utożsamia się z kryptografią. Kryptografia jest to sztuka przekształcenia tekstu

społecznościowe takie jak Facebook przetwarzają zdjęcia zamieszczane przez użytkowników, przez co
tradycyjne programy steganograficzne stają się bezużyteczne. Secretbook pomimo tych przeróbek (np.
rekompresji JPG) pozwala zachować i odczytać ukrytą wiadomość. Facebook jest doskonałym
miejscem do działań steganograficznych. Przy, ponad miliardzie aktywnych użytkowników i 300
milionach zdjęć dodawanych w ciągu dnia, jakakolwiek systematyczna analiza danych w poszukiwaniu
ukrytych treści jest w praktyce niemożliwa. Ponadto prywatne galerie skonfigurowane jako np. widoczne
tylko dla znajomych, automatycznie ograniczają dostęp do ewentualnych wiadomości ukrytych w tych
zdjęciach. Secretbook obsługuje pliki graficzne w formacie JPG, pozwalające na ukrycie 140znakowych wiadomości w zdjęciu o wymiarach 960x720 pikseli. Projekt ten stanowi przykład na to, że
portale społecznościowe mogą zostać wykorzystane do skutecznego i stosunkowo wygodnego
prowadzenia potajemnej komunikacji, a wykrycie przez administrację portalu czy innych użytkowników
i obserwatorów. W. Smol, Sekretne wiadomości w facebookowych zdjęciach [online]. Dostępny
w Internecie: http://sekurak.pl/sekretne-wiadomosci-w-facebookowych-zdjeciach/ (pobrano 31.01.
2015 r.)
7
F.A.P. Petitcolas, S. Katzenbeisser, Information hiding techniques for steganography and digital
watermarking. Boston 2000
8
Koń trojański (trojan) to określenie oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe
dla użytkownika aplikacje, dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przez użytkownikiem funkcje
(programy szpiegujące, bomby logiczne, furtki umożliwiające przejęcie kontroli nad systemem przez
nieuprawnione osoby etc.); Tajne kanały to technika polegająca na używaniu dostępnych zasobów
do przekazywania wiadomości w taki sposób, by nikt nie wiedział, że dane osoby się ze sobą
porozumiewają. Zaletą tej metody jest fakt, że nikt poza zainteresowanymi osobami nie wie
o komunikacji; Jaja wielkanocne to ukryta funkcja przemycona do programu przez twórców systemu
operacyjnego lub aplikacji i następnie ujawniona publicznie. Jaja wielkanocne przybierają zazwyczaj
postać zabawnych programów; Cyfrowy znak wodny to technologia służąca do oznaczania plików
dźwiękowych i graficznych. Polega na umieszczeniu cyfrowego sygnału znakującego wewnątrz
cyfrowej treści. Taki zapis do pliku unikalnej kombinacji bitów identyfikującej twórcę lub właściciela
majątkowych praw autorskich może stanowić trudne do wykrycia i usunięcia zabezpieczenie.
Co istotne, każda kopia oryginału posiada ten sam niewidoczny lub niemożliwy do usłyszenia dla
człowieka znak wodny. Mimo iż cyfrowy znak wodny nie chroni przed kopiowaniem plików, oznakowana
w ten sposób grafika lub plik muzyczny pomaga w lokalizacji stron WWW, na których
te pliki są bezprawnie udostępniane. Podpis elektroniczny jest matematycznym sposobem
potwierdzania autentyczności cyfrowego dokumentu, które jest możliwe po odszyfrowaniu skrótu
kluczem publicznym nadawcy i porównaniu go z wytworzonym skrótem odebranego dokumentu.
Szyfrowanie to proces przekształcania danych w niemożliwe do odczytania, bez znajomości
odpowiedniego klucza szyfru. V. Mosorov, Steganografia cyfrowa, op. cit., s. 16
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jawnego zrozumiałego dla wszystkich w tekst zaszyfrowany, który zrozumiały jest
tylko dla osób wtajemniczonych, znających szyfr. Kryptografia nie zajmuje się jednak
ukrywaniem przed osobami trzecimi faktu istnienia informacji, ale jedynie jej
przekształcenie przy pomocy szyfru do takiej postaci by treść wiadomości pozostała
ukryta. Techniką kryptograficzną, która zajmuje się ukrywaniem faktu istnienia tajnej
informacji jest steganografia. Kryptografia przekształca informację w zaszyfrowany
kod aby ukryć jej znaczenie, steganografia natomiast całkowicie kamufluje fakt
ukrywania danych. Podstawową różnicą między steganografią a kryptografią
jest niewątpliwie to, że w przypadku tej pierwszej zmierza się do ukrycia faktu
istnienia jakiejkolwiek wiadomości, bez konieczności jej szyfrowania. Steganografia
wykorzystuje nosiciela, by ukryć w nim wiadomość, kryptografia natomiast zmienia
wiadomość do postaci niezrozumiałej przez osoby postronne.9
Zasady działania steganografii i klasyfikacja metod seganograficznych
Steganografia, jak już wspomniano, jest techniką ukrywania tajnych informacji
w publicznie dostępnych danych/sieciach. Podczas ukrywania danych należy wziąć
pod uwagę następujące zasady, które wpływają na skuteczność danej techniki
steganograficznej:10
 ilość danych – steganografia powinna umożliwić ukrycie jak największej
ilości informacji w danym pliku. Im więcej informacji daje się ukryć, tym dana
metoda jest lepsza;
 łatwość wykrywania – należy wziąć pod uwagę ilość danych do ukrycia, tak
aby wiadomość była trudna do rozszyfrowania dla osoby niepożądanej. Jeśli
zwiększa się liczbę informacji ukrytych w pliku, zwiększa się także
prawdopodobieństwo, że osoby niepożądane będą w stanie je wykryć;
 łatwość usuwania.
Praktycznie wszystkie dane przeznaczone do ukrycia mogą być wyrażone
w postaci cyfrowej. Oznacza to, że można je zapisać za pomocą sygnału o dwóch
stanach reprezentowanych przez 0 i 1. W nowoczesnym sprzęcie elektronicznym
stanom tym odpowiadają np. różne ładunki nośnika magnetycznego, różne długości
rowków na płycie CD itd., ale także odstępy między wierszami tekstu, np. duża
przerwa oznaczałaby 1, mała 0. W ten sposób posiadając odpowiednio długi tekst,
można w nim ukryć tajny przekaz.
W trakcie rozwoju metod steganografii powstało kilka systemów ich klasyfikacji,
do najbardziej ogólnych należy klasyfikacja: pierwotna i współczesna.11
Pierwotny system klasyfikacji wyodrębnia trzy grupy metod steganograficznych: steganografię opartą na wstawianiu, na algorytmie oraz na gramatyce.
Steganografia oparta na wstawianiu polega na umieszczaniu danych
w nośniku. Informacje wstawiane są do każdego pliku w tym samym miejscu.
W zależności od formatu pliku, dane można ukrywać m.in. pomiędzy nagłówkami,
tablicami kolorów czy danymi obrazu. Sposobem ukrywania danych jest wstawianie
ich do najmniej znaczących bitów, np. ukrywanie informacji w 16-bitowych plikach

V. Mosorov, Steganografia cyfrowa, op. cit., s. 9; Steganografia: kryptografia a steganografia. Dostępny
w Internecie: http://ekryptografia.pl/steganografia/ (pobrano 24.01.2014 r.)
10
V. Mosorov, Steganografia cyfrowa, op. cit., s. 21
11
Ibidem, s. 22
9
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dźwiękowych. Można wówczas zmienić najmniej znaczące bity każdej 16-bitowej
grupy bez zniekształcenia wynikowego dźwięku. Steganografia oparta na algorytmie
wykorzystuje pewien algorytm komputerowy w celu określenia, w którym miejscu
pliku powinny być ukryte dane. Ten rodzaj algorytmu nie zawsze wstawia dane do
tego samego miejsca w każdym pliku. Może to być przyczyną pogorszenia jakości
pliku, a więc jeśli ktokolwiek będzie miał dostęp do pliku przed i po dodaniu do niego
danych, będzie miał możliwość śledzenia zmian w pliku i przechwycenia
wiadomości. W steganografii opartej na gramatyce do ukrycia tajnych danych nośnik
jest niepotrzebny, ponieważ ta technika sama generuje nośnik, tzn. ukrywana
informacja jest wykorzystywana do wygenerowania pliku wyjściowego na podstawie
wstępnie zdefiniowanej gramatyki.
W ostatnich latach pojawiły się nowe metody ukrywania informacji. Najczęściej
jako nośniki tajnych danych stosuje się pliki graficzne (pliki BMP), audio (pliki WAVE)
i wideo (pliki AVI) oraz pliki wykonywalne (EXE, DLL) i język HTML, bowiem
umożliwiają one ukrycie dużej ilości informacji. Jednakże to dokumenty tekstowe
były pierwszymi „przykrywkami”. Do najpopularniejszych technik osadzania tajnej
informacji w tekście należą m.in.:12
 Line shift coding – polega na przesuwaniu całych linijek tekstu o około 0,003
cala w górę lub w dół.13 Ukrywaną wiadomość należy zapisać
w systemie trójkowym {-1, 0, 1}. Wartości te oznaczają kolejno przesunięcie
w górę, brak przesunięcia i przesunięcie w dół. Jest to doskonały sposób
nadający się do ochrony praw autorskich, bowiem w takim tekst nawet po
wydrukowaniu, fotokopiowaniu i zeskanowaniu, wiadomość nadal jest
możliwa do wyodrębnienia;
 Witespace coding – to cała rodzina metod steganograficznych, które
polegają na ukryciu tekstu za pomocą białych znaków np. spacji.14 Można
wówczas ukryć binarna reprezentację tajnej informacji w ten sposób, że zero
nie spowoduje żadnych zmian w nośniku, natomiast jedynka spowoduje
podwojenie istniejącej w nośniku spacji;
 Letter coding – to technika wykorzystywana przez niemieckie służby
wywiadowcze podczas II wojny światowej.15 Żeby wyodrębnić ukrytą
wiadomość, należy odczytać np. drugą literę z każdego słowa
stegosystemu. Sposób ten jest przykładem steganografii z kluczem
prywatnym.
Klucz
bowiem
definiuje
kolejność
odczytywania
poszczególnych liter z otrzymanego tekstu;
 Metoda syntaktyczna – wykorzystanie ludzkiej tendencji do popełniania
błędów. Może ona np. wprowadzić do tekstu pewną liczbę błędów
interpunkcyjnych. Nie są one zwykle zauważalne, ponieważ większość ludzi
je popełnia;

12

Ibidem, s. 26-28
Steganography technical [online]. Dostępny w Internecie: www.scribd.com/doc/57143620/5/Line-ShiftCoding (pobrano 31.01.2015 r.)
14
E. Milhaud, Current steganography tools and methods [online. Dostępny w Internecie: www.giac.org/
paper/gsec/2760/current-steganography-tools-methods/104695 (pobrano 31.01.2015 r.)
15
A. Klavathi etc., A novel hindi text steganography using letter diacritics and its compound words,
“International Journal of Computer Science and Network Security”, 2008, vol. 8, no. 12. Dostępny
w Internecie: http://paper.ijcsns.org/07_book/200812/20081258.pdf (pobrano 24.01.2015 r.)
13
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Metoda semantyczna – jedna z najskuteczniejszych metod ukrywania tajnej
informacji w tekście i polega na wykorzystaniu synonimów do zakodowania
tajnej informacji np. słowom duży i jego synonimowi wielki nadaje się
odpowiednia wartość: 0 i 1.
Najnowszy trend rozwoju steganografii to tzw. steganografia sieciowa – pojęcie
wprowadzone w 2003 r. na Politechnice Warszawskiej. Metoda ta polega na
wykorzystaniu w formie nośnika ukrytych informacji, protokoły (jednostki danych i/lub
sposób ich wymiany) i/lub relacje pomiędzy nimi. Dla zapewnienia niewykrywalności
wykorzystuje się popularne nośniki, występujące anomalie w sieciach, imitowanie
zachowań specyficznych ruchu/protokołów/użytkowników.
Obecnie najbardziej popularną techniką steganograficzną wykorzystywaną na
szeroką skalę jest ukrywanie wiadomości w obrazach. Jej popularność wynika
zapewne z prostoty algorytmu, jak również z faktu, że bardzo trudno jest wykryć tak
zakamuflowaną informację. Wiadomość ukryta np. w zdjęciu z wakacji lub fotografii
rodzinnej praktycznie nie wzbudza podejrzeń. Zwiększając głębię kolorów obrazka
można ukryć więcej wiadomości i utrudnić ich wykrycie, ponieważ nawet przy
sporym powiększeniu informacja może być niewidoczna.16
Zalety i wady steganografii
Dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych, współczesne przekazy
steganograficzne są bardzo trudne do wykrycia i łatwe do zastosowania. Do
zasadniczych zalet steganografii należy zaliczyć przede wszystkim jej względną
odporność na stegoanalizę, czyli wykrywalność faktu istnienia informacji dodatkowej
(np. w pliku graficznym); odporność na atak, czyli zablokowanie, usunięcie lub
zniekształcenie informacji dodatkowej, jak również minimalny rozmiar
transmitowanych danych, w których ukryta jest informacja dodatkowa.17
Steganografia pomimo wielu zalet nie jest jednak doskonała. Negatywnym
aspektem tej techniki jest fakt, że choć informacja zostanie ukryta, to może zostać
odczytana przez każdego, kto o niej wie i zna metodę ukrywania. Przechwycenie
wiadomości jest zatem jednoznaczne z jej ujawnieniem. Aby usunąć ową informację
ukrytą np. w fotografii, wystarczy przekształcić obraz w inny format i pozostawić
go w nowym formacie lub ponownie przekształcić do oryginalnej postaci (obraz JPG
przekształcony do formatu TIFF, a potem znów do JPG, pomimo że wygląda tak
samo, to jego rzeczywisty układ bitów jest inny). Aby przekonwertować obraz do
innego formatu i zachować w nim ukryta wiadomość, trzeba stosować konwersję na
formaty o kompresji bezstratnej, np. PNG. Wówczas ukryta informacja nie zostanie
utracona, ponadto uzyska się mniejszy plik. Również kompresja bezstratna,
bazująca na algorytmach RAR lub ZIP, może zapewnić trwałość ukrywanej
wiadomości.
Informacje przekazywane w nośnikach powinny ponadto pozostać względnie
małe, bowiem większy rozmiar ukrywanych danych może powiększyć początkowy
rozmiar pliku-nośnika, co zwiększa ryzyko wykrycia.18 Dlatego też większość
obrazków w Internecie posiada niewielkie rozmiary (poniżej 15 KB), jednak strona

V. Mosorov, Steganografia cyfrowa…, op. cit., s. 28-31
B. Hołyst, J. Pomykała, Wykorzystywanie kryptografii…, op. cit., s. 13
18
V. Mosorov, Steganografia cyfrowa..., op. cit., s. 13
16
17
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tekstu (plik wielkości 1-2 KB), może być z łatwością ukryty przy wykorzystaniu
steganografii.
Współczesne wykorzystanie steganografii
Steganografia stanowi przydatne narzędzie przekazywania informacji, gdy
zainteresowane strony dysponują ścieżką komunikacji. W działalności
szpiegowskiej np. kiedy bezpośrednia komunikacja nie jest możliwa, przesyła się
informacje do jednej z licznych grup dyskusyjnych, serwerów FTP w Internecie lub
tablic ogłoszeniowych. Ukryte dane w pozornie nieistotnym pliku, wysyłane są
w ustalone miejsce. Odbiór wiadomości następuje poprzez odwiedzenie
odpowiedniej witryny, pobranie pliku i wyodrębnienie ukrytej informacji i odczytanie
jej. Takie rozwiązanie nazywane jest mianem cyfrowej skrzynki kontaktowej.
Odbiorca musi otrzymać informację, lecz także wyodrębnić z niej ukryte dane.19
Steganografia może być wykorzystywana do sekretnej komunikacji rządowej,
wojskowej czy biznesowej. Stosowana jest także w działalności komercyjnej firm
i przedsiębiorstw, głównie w celu ukrycia poufnych danych, które są tajemnicą firmy
i mogą być znane tylko wąskiej grupie pracowników. Technikę tę stosuje się również
do ochrony praw autorskich. Aby określić w jaki sposób pliki muzyczne, filmy, książki
czy oprogramowanie są użytkowane (legalnie/nielegalnie), dołącza się do nich, przy
pomocy technik steganograficznych, znak wodny. Pozwala to na jednoznaczne
określenie własności intelektualnej oraz praw użytkownika.
W podobny sposób używa się technik steganograficznych do zastosowań
medycznych, kiedy to dąży się do digitalizacji danych medycznych. Pojawia się
konieczność powiązania obrazów (np. prześwietlenia) z ich opisem. Proponowane
rozwiązanie polega na ukryciu metadanych (danych identyfikujących pacjenta)
w obrazie medycznym w taki sposób, aby można było je odczytać wyłącznie przy
pomocy specjalnego oprogramowania.
Na szeroką skalę steganografia była i jest stosowana w działalności
kryminalistycznej np. przez dilerów narkotyków. Zorganizowane grupy przestępcze
mogą komunikować się poprzez Internet, wysyłając niewinnie wyglądające
dane (np. zdjęcia z wakacji), które będą zawierały tajne informacje. Istnieją
również przypuszczenia, że techniki steganograficzne są pośrednio stosowane
do przemycania narkotyków i broni, promowania pornografii dziecięcej, defraudacji
pieniędzy.20
Steganografia może być również wykorzystywana podczas działań wojennych
przez służby wywiadowcze, jest także groźnym narzędziem w rękach terrorystów.
Grupa terrorystyczna aby działać, musi się ze sobą komunikować i właśnie
steganografia jest jednym ze sposobów umożliwiających porozumiewanie
się członków organizacji w sposób zakamuflowany, pozwala również na
przekazywanie zdobytych informacji. Obok steganografii w utajnionej komunikacji
terrorystycznej wykorzystuje się jeszcze wiele innych technik np. kryptografię,

19
20

Ibidem, s. 12-13
Zapewne dlatego w niektórych krajach szyfrowanie danych jest nielegalne bądź wymaga specjalnego
zezwolenia (m.in. Białoruś, Kazachstan, Pakistan, Rosja, Wenezuela; w Chinach wymagana jest
licencja; do 1999 r. używanie kryptografii było ograniczone we Francji; po II wojnie światowej
szyfrowanie było uznawane w USA jako uzbrojenie wojenne). K. Zając, Najciemniej pod latarnią…, op.
cit., s. 64
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anonimizację czy „ślepe skrzynki pocztowe”. Wszystkie one mogą być skutecznym
narzędziem działań w rękach określonych grup i organizacji przestępczych. Al Kaida
np. wykorzystywała internetowe strony pornograficzne do przekazywania danych
i dyspozycji między poszczególnymi ogniwami siatki terrorystycznej. Członkowie
Hamasu natomiast korzystali z kryptografii do przesyłania map, zdjęć i innych detali
dotyczących przyszłych celów ataków terrorystycznych.21 Okazuje się, że
członkowie ekstremistycznych organizacji są ludźmi bardzo dobrze wyszkolonymi
w technikach informatycznych. Złamanie szyfru i odczytanie tajnych wiadomości
jest często kwestią czasu i rozwoju sprzętu informatycznego. Wiele informacji
sieciowych ma wpływ nie tylko na rodzaje celów i broni wybieranych przez
terrorystów, ale również na metody działania ugrupowań terrorystycznych oraz
strukturę ich organizacji.22
Wielu specjalistów uznaje, że atak na World Trade Center 11 września 2001
roku, możliwy był m.in. dzięki zastosowaniu przez terrorystów nowoczesnych technik
kryptograficznych, do których należy steganografia.23 W sierpniu 2001 r. uczeni
z Uniwersytetu Michigan przeprowadzili kompleksowe badania, których celem było
przeszukiwanie stron internetowych w kierunku znalezienia i rozszyfrowania plików
graficznych zawierających ukryte wiadomości. Pracami naukowców zainteresowały
się amerykańskie służby specjalne. Przedmiotem badań stała się jedna ze znanych
witryn internetowych, na której sprawdzono ponad 2 mln plików graficznych. Aż 17
tys. z nich uznano za podejrzane pod względem użycia steganografii, w tym 15 tys.
mogło zawierać ukryty inny obraz. Dotychczas najwięcej tajnych informacji
znaleziono w banerach na stronach internetowych domu aukcyjnego eBay.
Potwierdziło to fakt, że terroryści najczęściej przekazują sobie informacje przez
Internet wykorzystując do tego popularne czaty sportowe, strony pornograficzne lub
serwery aukcyjne.24 Przedstawiciele radykalnych organizacji islamskich nie kryją
faktu, że stosują nowoczesne metody szyfrowania informacji. Dowodem na to jest
wzrost zainteresowania metodami steganografii i ich wykrywaniem w krajach
islamskich, który nastąpił po ataku na World Trade Center.25
Warto wspomnieć również o wykorzystywaniu steganografii w działalności
szpiegowskiej. Agenci wywiadu często przekazują informacje za pomocą ogólnie
dostępnych mediów. Skuteczność kanału publicznego determinowana jest dużą
trudnością w identyfikacji nadawcy komunikatu, który „wtopiony” jest w otoczenie
i praktycznie nieodróżnialny od innych. Przykładem zastosowania steganografii
w działalności szpiegowskiej jest historia rosyjskich agentów w Stanach
Zjednoczonych. W czerwcu 2010 r. wykryto siatkę jedenastu rosyjskich szpiegów,
którzy posługiwali się w swojej działalności techniką steganograficzną. Ich zadaniem
było nawiązanie kontaktów w amerykańskich kręgach naukowych i finansowych,
a następnie długofalowo w rządowych i przekazywanie do Moskwy informacji na
temat broni jądrowej, ekonomii oraz wielu innych aspektów życia publicznego.

B. Hołyst, J. Pomykała, Wykorzystywanie kryptografii…, op. cit., s. 9
L. Grochowski, B. Hołyst, Steganografia..., op. cit., s. 63-64
V. Mosorov, Steganografia cyfrowa…, op. cit., s. 7
24
B. Hołyst, J. Pomykała, Wykorzystywanie kryptografii…, op. cit., s. 16
25
M.in. w arabskim czasopiśmie pt. „Przegląd techniczny dla Mudżahedinów”, powiązanym z Al-Kaidą
Centrum Informacyjne Al-Fajr, w numerze 2 (z marca 2007) ukazał się artykuł o steganografii
i instruktaż jej użycia.
21
22
23
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Celem była więc amerykańska elita. Jedna z oskarżonych – Anna Chapman – ze
swojego laptopa w kawiarni na nowojorskim Manhattanie, przesyłała pakiet danych
rosyjskiemu urzędnikowi, który tylko przejechał obok wspomnianej kawiarni
samochodem, nawet nie zaglądając do środka. Wykorzystano wówczas specjalne
oprogramowanie, które pozwoliło ukryć zakodowaną wiadomość tekstową
w zdjęciach, będących z pozoru zwykłymi obrazkami. Zdaniem amerykańskich
śledczych, oprogramowanie służące do steganografii, zostało stworzone przez SVR
(ros. Sluzhba Vneshney Razvedki) –następcę operacyjnej sekcji KGB. Dostęp do
programu uzyskiwało się przez wciśniecie kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+E i podanie
27-znakowego hasła. Co ciekawe hasło dostępu zostało zapisane przez jednego ze
szpiegów na kartce, pozostawionej w jego mieszkaniu, którą podczas przeszukania
przechwyciło FBI. Rosyjscy szpiedzy do kontaktowania się z Moskwą
wykorzystywali ponadto radiogramy, czyli krótkie komunikaty wysyłane za pomocą
nadajników radiowych.
Biorąc pod uwagę kilka powyżej przedstawionych przykładów należy zdawać
sobie sprawę, że wszelkie publicznie dostępne informacje potencjalnie mogą nieść
tajny przekaz. Chodzi tu przede wszystkim o liczne grafiki w Internecie, szczególnie
na
portalach
społecznościowych,
popularnych
czatach
sportowych,
pornograficznych czy stronach elektronicznych domów aukcyjnych. Dotyczy to
również emisji radiowych z tzw. stacji numerycznych,26 nadawanych zwykle na
falach krótkich, ale w przeciwieństwie do typowych, zawierających muzykę,
wiadomości itd. składających się z ciągów liczb lub cyfr odczytywanych przez lektora
lub syntezator mowy.
Podsumowanie
Chociaż steganografia znana jest od wieków, prawdziwą popularność zdobyła
dopiero w czasach współczesnych. W dobie Internetu nie jest możliwe sprawdzenie
każdej strony internetowej i znajdującego się tam zdjęcia pod kątem ukrycia w nim
tajnej informacji („siła steganografii leży w szumie”). Jest to więc nadal doskonały
sposób na komunikację w ramach działalności terrorystycznej i szpiegowskiej, ze
względu na to, że jest niezwykle trudny do wychwycenia. Pomimo powstawania
coraz nowocześniejszych programów identyfikujących stego-obiekty przy
dodatkowym zaszyfrowaniu informacji kryptograficznym sposobem, stają się bardzo
trudne do odzyskania w rozsądnym czasie.
Trudno jednoznacznie określić czy steganografia jest pozytywnym vs.
negatywnym sposobem komunikacji. Może być groźna w rękach przestępców czy
terrorystów. Nie należy jednak zapominać o jej chwalebnej roli dla medycyny,
biznesu czy ochrony praw autorskich.
Streszczenie
Celem rozważań jest ukazanie steganografii jako techniki ukrywania informacji
wykorzystywanej w procesie utajnionego komunikowania się różnych podmiotów.
W artykule przedstawiono steganografię w aspekcie teoretycznym (definicja, etapy
rozwoju na przestrzeni dziejów aż po czasy współczesne, wady i zalety techniki etc.)

26

Audycje takie nadawane są (lub były) wykorzystywane przez agencje wywiadowcze wielu rządów.
Żadna z agencji, z oczywistych względów, nie potwierdziła istnienia stacji numerycznych mimo wykrycia
wielu ich lokalizacji przez krótkofalarzy wspierających się zdjęciami satelitarnymi.
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oraz ukazano przykłady praktycznego
terrorystycznej i szpiegowskiej.

jej

zastosowania

w

działalności

Summary
The aim of the discussion is to show the steganography as a information hiding
technique used in the secret communication process. The paper presents the
theoretical aspects of steganography (definition, stages of development throughout
history to modern times, defects and benefits techniques, etc.) and shown practical
examples of its use in terrorism and espionage activity.
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20 LAT FUNKCJONOWANIA POLSKO-SŁOWACKIEGO
EUROREGIONU „TATRY”

Wprowadzenie
Współpraca euroregionalna prowadzona jest obecnie na wszystkich polskich
pograniczach. Jednym z efektów nawiązanej współpracy ma być zacieśnienie
kontaktów sąsiedzkich, lepsze poznanie się, integracja różnych środowisk i grup
społecznych. Rozwój współpracy gospodarczej, kulturalnej, turystyki jest również
pożądany i aktywnie rozwijany, o czym najlepiej świadczy poniższy Euroregion.1
Ważną dziedziną poandgranicznego współdziałania jest bezpieczeństwo
i zarządzanie kryzysowe, wynikające z usytuowania struktur ponadgranicznych.
Z chwilą powstania polsko-słowackiego Euroregionu „Tatry” współpraca
ponadgranicza objęła swym zasięgiem gminy z województwa małopolskiego. Tym
samym przed społecznościami lokalnymi otworzyły się nowe możliwości, przede
wszystkim w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na transgraniczne
przedsięwzięcia w zakresie rozwijania współpracy z przedstawicielami strony
słowackiej. Rozkwit działalności nastąpił jednak dopiero z chwilą zmian politycznych
na Słowacji oraz przystąpieniem państw wchodzących w skład Grupy
Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej.
Niniejszy artykuł prezentuje główne osiągnięcia w ramach 20-letniej współpracy
transgranicznej prowadzonej przez Euroregion „Tatry”. Punktem wyjścia jest
wyjaśnienie, czym jest „euroregion” oraz krótka charakterystyka jego powstania.
Następnie ukazano strukturę organizacyjną i prawną Euroregionu oraz cele
współpracy. Zasadniczym celem opracowania jest wykazanie znaczenia
skutecznego zarządzania i kierowania rozwojem współpracy w celu realizacji celów
współpracy euroregionalnej. Niewątpliwie działalność analizowanego Euroregionu
najlepiej o tym świadczy.
Euroregion – uwagi wyjaśniające
W publikacjach poświęconych współpracy transgranicznej odnaleźć można
wiele sposobów interpretacji pojęcia „euroregion”. Dotyczą one różnych aspektów,
czy raczej wyznaczników, leżących u podstaw definiowania opisywanego pojęcia.
Najczęściej można się spotkać z dwiema grupami definicji, z których pierwsza
wskazuje na zespół cech charakteryzujących terytorium współpracy i sięga
do geograficznych, środowiskowych cech przestrzeni, wówczas przez euroregion
rozumie się „specyficzny typ obszaru, regionu, który jest wyodrębniony
geograficznie, względnie jednorodny pod względem środowiska naturalnego
(ukształtowania terenu, klimatu, fauny i flory) i obejmuje przygraniczne części dwu
lub więcej państw, które wykazują wolę współpracy i koordynacji działań

1

E. Kulesza, Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gmin polskiego
pogranicza z Rosją. Toruń 2003, s. 16-18
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społeczności lokalnych w różnych dziedzinach”.2 Warto tu również przytoczyć
definicję opracowaną przez Teresę Łoś-Nowak, która podaje, że euroregion
to „obszar przekraczający, co najmniej jedną granicę państwową i stanowiący sumę,
co najmniej dwu przestrzeni społeczno-gospodarczych o policentrycznym sposobie
organizacji”.3
Powyższe ujęcia utożsamiają euroregion z typem regionu, akcentują
terytorialny aspekt współpracy i wskazują na jednolitość, pewną spójność cech
opisujących obszar pograniczy i zarazem determinujących charakter dziedzin
współpracy. W tym sensie euroregion można utożsamić bądź z regionem
transgranicznym,4 bądź przygranicznym.5
Warto zwrócić uwagę, że euroregion może być typem regionu, pod warunkiem,
że spełnia on następujące warunki: konstytuuje go obszar w sensie zamkniętej
jednostki geograficznej,6 posiada pewne cechy charakterystyczne, takie jak więzi
kulturalne, gospodarcze i społeczne między jednostkami w różnych krajach, na
obszarze wchodzącym w skład euroregionu mamy do czynienia z najbardziej
zinstytucjonalizowaną formą dobrowolnej współpracy przygranicznej jednostek
samorządu terytorialnego dwóch lub więcej państw. Z uwagi na cechy

G. Michałowska (red.), Mały słownik międzynarodowy. Warszawa 1996, s. 37
A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii. Wrocław 2002, s. 98-99
4
Regionem transgranicznym określa się terytorium po obu stronach granicy państwa, stanowiące
jednolity kompleks terenów, wykazujących cechy wspólne, których ludność ma wspólne tradycje
kulturowe i chce współpracować, by pobudzać postęp kulturalny, społeczny i gospodarczy. Region
transgraniczny spełnia trzy zasadnicze kryteria: jednorodności geograficznej (jest częścią terytorium
przynajmniej dwóch państwa oraz tworzy zamknięty i jednolity kompleks terenów), wspólnoty kulturowej
(zamieszkuje go ludność o określonych elementach wspólnych) oraz współpracy transgranicznej
(mieszkańcy wyrażają chęć współpracy w celu rozwijania postępu kulturalnego, społecznego
i gospodarczego). P. Eberhardt stosując zamiennie określenia region transgraniczny
i euroregion wskazuje, że regiony takie na obszarze Europy Zachodniej nie powstały bynajmniej
spontanicznie, lecz w wyniku wieloletnich przygotowań, pertraktacji, kompromisów. P. Eberhardt,
Problematyka tzw. euroregionów na wschodnim pograniczu Polski, (w:) Węzłowe problemy współpracy
przygranicznej, (red.), P. Eberhardt, K. Miros. Warszawa 1994, s. 55-73, M. Fic, Elementy metodologii
obszarów przygranicznych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 11, 1996, s. 23. W.A. Gorzym-Wilkowski,
Region transgraniczny na tle podstawowych pojęć geograficznych – próba syntezy, „Przegląd
Geograficzny”, 2005, nr 77, s. 246-248
5
E. Kulesza przyjmuje, że jest to region przylegający do granicy państwa (po jednej stronie granicy).
Z kolei, Z. Rykiel podkreśla, że koncepcja regionu przygranicznego oparta jest na sześciu
podstawowych założeniach. Po pierwsze, zakłada się konieczność istnienia sformalizowanej granicy.
Po drugie, przyjmuje się, że granica ta pełni po pewnymi względami funkcje bariery przestrzennej,
będąc jednocześnie pod innymi względami źródłem korzyści lokalizacyjnych, które są podstawą
rozwoju lokalnych ośrodków wzrostu. Po trzecie, zakłada się, że istnienie sformalizowanej granicy jest
źródłem wyraźnych różnic ekonomicznych między każdą ze stron granicy. Po czwarte, przyjmuje się,
że granica nie jest silnie sformalizowana, a więc jest to granica otwarta, a to powoduje, że różnice
ekonomiczne między każdą ze stron granicy nie są zbyt duże, tj. dotyczą one raczej struktury
ekonomicznej niż poziomu rozwoju. Po szóste wreszcie, koncepcja regionu przygranicznego zakłada
dialektykę współpracy i konfliktów. Region przygraniczny jeśli ma być uznany za region jako przedmiot
badania, musi być na tyle ściśle powiązany funkcjonalnie, by tworzyć jedność mimo istnienia granicy,
która go dzieli formalnie. Zob. Z. Rykiel, Region przygraniczny jako przedmiot badań geograficznych,
„Przegląd Geograficzny”, nr 62, 1990,E. Kulesza, Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju
lokalnego na przykładzie gmin polskiego pogranicza z Rosją…op.cit., s. 19, J. Jurek, Identyfikacja
i percepcja barier współpracy transgranicznej w regionie szczecińskim, (w:) Problemy regionalnej
współpracy transgranicznej, J. Kitowski (red.). Rzeszów 1996, s. 418
6
Większość euroregionów posiada nazwy stricte geograficzne, czy też odnoszące się do nazw krain
historycznych, np. Euroregion „Bug”, „Beskidy”, „Tatry” czy „Śląsk Cieszyński”.
2
3
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charakterystyczne regionu transgranicznego, który w tym przypadku jest tożsamy
z euroregionem, zasadniczym celem współpracy jest szeroko pojęty rozwój
społeczno-gospodarczy
obszarów
przygranicznych.
Szczególnie
chodzi
o planowanie przestrzenne, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego,
popieranie wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli, budowę wspólnej
ponadgranicznej infrastruktury, ochronę przed skutkami klęsk żywiołowych,
wspieranie ruchu granicznego i turystyki, wymianę kulturalną i ochronę dziedzictwa
kulturowego, podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich oraz działalność społeczną
i humanitarną.7
W myśl pierwszej z grup definicji – euroregion jest typem regionu, w tym
przypadku transgranicznego. Z kolei, druga grupa definicji podkreśla
transgraniczność związku podmiotów zlokalizowanych w regionach przygranicznych
(powiązań formalnych, instytucjonalizacji struktur itp.). Kładzie się tu nacisk na
polityczny i prawno-administracyjny charakter euroregionu. W tym ujęciu chodzi
o typ współpracy, kooperacji, współdziałania podmiotów samorządowych z różnych
państw.8 Ten rodzaj współpracy określany jest poprzez przymiotniki: „zagraniczna”,
„międzynarodowa”, „zewnętrzna”. Ostatni z nich akcentuje brak podmiotowości
prawno-międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego i wyłączną
kompetencję państwa do prowadzenia polityki zagranicznej.
Powyższe rozważania potwierdza także Europejska Konwencja Współpracy
Transgranicznej między Władzami i Wspólnotami Terytorialnymi (tzw. Konwencja
Madrycka) z 1980 roku, stwierdzając, że euroregion stanowi „szczególną
zinstytucjonalizowaną formę współpracy transgranicznej. Czyli w myśl drugiego
punktu widzenia euroregion stanowi formalną strukturę zewnętrznej
międzynarodowej współpracy transgranicznej, skupiającą przedstawicieli władz
lokalnych i regionalnych, a czasami partnerów gospodarczych i społecznych.
W tym znaczeniu euroregion jest szczególnym przypadkiem regionu
transgranicznego, wyróżniającym się najwyższym stopniem instytucjonalizacji
struktur współpracy transgranicznej”.9
Powyższa definicja wskazuje, że euroregion stanowi przede wszystkim
zinstytucjonalizowaną, formalną strukturę współpracy transgranicznej, realizowaną
w szczególności przez władze regionalne i lokalne oraz inne zainteresowane
podmioty.
Jak wynika z powyższych ujęć, euroregion najczęściej utożsamiany jest
z typem regionu oraz formą współpracy transgranicznej. Nie oznacza to jednak,

J. Ruszkowski, E. Górnicz, M. Żurek, Leksykon integracji europejskiej. Warszawa 2002, s. 97-98;
M. Greta. Euroregionalizacja w Unii Europejskiej-Euroregion Moza-Ren. „Wspólnoty Europejskie” 2001,
nr 4, s. 32
8
M. Kessler używa określenia „kooperacja ponadgraniczna”. Jego zdaniem współdziałanie
w euroregionach toczy się w ramach polityki zagranicznej każdej ze stron. Ponadgraniczna współpraca
nie może być utożsamiana z własną, regionalną polityką zagraniczną. Burmistrzowie, premierzy rządów
krajowych czy gubernatorzy prowincji nie mogą podejmować postanowień sprzecznych z polityką
zagraniczną poszczególnych państw. I odwrotnie: rządy centralne muszą pozostawić regionom
wystarczająco dużo swobody na ich własne inicjatywy. Euroregiony nie mają żadnych uprawnień
ustawodawczych i administracyjnych. Ponadgraniczne propozycje i zamierzenia dyskutowane w euro
regionalnych gremiach muszą być przetworzone przez stosowne instancje państwowe, zgodnie
z przepisami ustawowymi. M. Kessler, Laboratorium integracji europejskiej. Euroregiony. Bonn 1999,
s. 1-2
9
J. Ruszkowski, E. Górnicz, M. Żurek, Leksykon integracji europejskiej…, op. cit., s. 15
7
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że nie ma innych definicji euroregionu, wskazujących, że jest to typ struktury,
specyficzne porozumienie, związek bądź instrument wspierający rozwój lokalny.10
Idea powstania polsko-słowackiego Euroregionu „Tatry”
Idea zbliżenia i współpracy pomiędzy Polską i Słowacją w rejonie Tatr narodziła
się podczas konferencji samorządowej w Zakopanem w listopadzie 1991 roku. Idea
powstania tego euroregionu jak podkreśla Bogdan Wrzochalski „była inspirowana
przez rozwiązania europejskie, choć z widocznym od początku ambitnym
podejściem ojców – założycieli euroregionu, by nadać mu charakter tożsamy
z miejscowymi zwyczajami, potrzebami oraz bogactwem kultury po obu stronach
Tatr”.11
Projekt powstania Euroregionu „Tatry” dyskutowany był następnie na
konferencji wójtów i burmistrzów gmin polskich i słowackich, która odbyła się
w maju 1992 roku w Popradzie. Rozmowy dotyczące sformalizowania wzajemnych
kontaktów prowadzone były przez kolejne lata. Sprawą utworzenia Euroregionu
„Tatry” żywo zainteresowali się dziennikarze po obu stronach granicy. Z ich
inicjatywy spotkali się w 1993 roku 27 maja w Popradzie i 28 maja w Nowym Targu
przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. W wyniku tych spotkań
została zredagowana „Deklaracja intencji”, wnioskująca popularyzowanie idei
euroregionu w środkach masowego przekazu.12
W marcu 1993 roku w Popradzie powstał słowacki projekt międzyregionalnego
związku, który został przedstawiony stronie polskiej 17 lipca w Kieżmarku. Na tym
spotkaniu zaproponowano granice przyszłego wspólnego obszaru tatrzańskiego. Po
stronie słowackiej miały wejść miasta i wsie należące do powiatów Dolny Kubin,
Liptowski Mikulasz, Poprad, Stara Lubownia i Spiska Stara Wieś, a po stronie
polskiej gminy wchodzące w skład byłego powiatu nowotarskiego, leżące na Orawie,

J. Jurek, Identyfikacja i percepcja barier współpracy transgranicznej w regionie szczecińskim, (w:)
Problemy regionalnej współpracy transgranicznej…op.cit., s. 418, P. Eberhardt, Problematyka tzw.
euroregionów na wschodnim pograniczu Polski, (w:) Węzłowe problemy współpracy
przygranicznej…op.cit., s. 55-73, W. Kosiedowski, B. Słowińska, Podstawowe zagadnienia współpracy
transgranicznej w warunkach integracji Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską, (w:)
Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej
i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej, (red.), W. Kosiedowski. Toruń 2009,
s. 41-42, M. Kessler, Laboratorium integracji europejskiej. Euroregiony…, op. cit., s. 1-2, Z. Przybyła,
Euroregiony w polityce regionalnej (w:) Dylematy i osiągnięcia polskiej polityki transformacji
gospodarczej, (red.), H. Ćwikliński, Z. Szczodrowski, Gdańsk 1995, s. 250-259, J. Gabbe, V.V. Malchus,
European Models of Interregional and Cross-border Cooperation. Warszawa 1995,
W. Misiak, Współpraca transgraniczna na zachodniej granicy jako poligon szerszych więzi Polski
z Europą, „Człowiek i Środowisko”, 1994, T. 18, s. 203-218, K. Kuciński, Euroregion jako typ
ekonomicznej jednostki przestrzennej, (w:) Gospodarka, przestrzeń, środowisko, (red.), U. Wich. Lublin
1996, s. 275-280, A. Miszczuk, Idea euroregionów i przykłady jej realizacji w Europie Zachodniej
i w Polsce, (w:) Regiony, euroregiony, rozwój regionalny, (red.), M. Bałtowski,Lublin 1996, s. 129-139,
W.A. Gorzym-Wilkowski, Region transgraniczny na tle podstawowych pojęć geograficznych – próba
syntezy, „Przegląd Geograficzny”, 2005, nr 77, s. 245-246, M. Chmaj (red.), Leksykon samorządu
terytorialnego. Warszawa 1999, s. 69-70
11
B. Wrzochalski, Europejskie znaczenie Euroregionu „Tatry” we współpracy transgranicznej. Referat.
Konferencja międzynarodowa. Polityczne i ekologiczne problemy Euroregionu „Tatry”, Tatrzańska
Łomnica 23-24 października 1997, cyt. za P. Dąbrowski, A. Majerczyk, A. Nowak, Pięć lat Euroregionu
„Tatry”, Nowy Targ 1999, s. 7
12
Ł. Lewkowicz, Euroregion „Tatry” – nowa jakość współpracy polsko-słowackiej, „Sprawy
Narodowościowe”, 2010, z. 36, s. 213-225
10
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Podhalu, Spiszu i w Pieninach. Powołano także grupę roboczą w celu opracowanie
statutu, w skład której weszli: Marian Błażkiewicz z Podhalańskiego Związku Gmin
w Nowym Targu, Wendelin Haber wójt gminy Łapsze Niżne na Spiszu, Maciej
Krokowski, burmistrz Zakopanego, Zofia Pieczkowska z Urzędu Wojewódzkiego w
Nowym Sączu, Juliusz Łojek, primator Spiskiej Starej Wsi i Jan Skupin primator
Kieżmarku.
31 października 1993 roku, kiedy Słowacja stanowiła już suwerenne państwo,
podpisano w Zakopanem „Deklarację Samorządów Terytorialnych Rzeczypospolitej
Polskiej i Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Regionu „Tatry”,13 w którym
obie strony wyraziły między innymi uznanie dla zbliżenia inicjatywy lokalnych
i regionalnych samorządów, w dziele znaczenia „zbliżania sąsiadujących ze sobą
Narodów”, zadeklarowały zarazem „wspierać (…) współpracę transgraniczną,
przyczyniając się w ten sposób do postępu gospodarczego i społecznego w obu
państwach”.14
Uzgodnienia pomiędzy rządami obu państw przyczyniły się w dużej mierze do
sfinalizowania kilkuletnich starań o powołanie do życia euroregionu. 26 sierpnia
1994 roku na Kongresie Założycielskim w Nowym Targu podpisano Umowę
pomiędzy samorządami Polski i Słowacji o założeniu transgranicznego związku
Euroregion „Tatry”, który „zgodnie z procesem integracji krajów Europy, w oparciu
o Europejską Konwencję Ramową o Współpracy Transgranicznej z 11 maja 1980
roku” przyczyniać się będzie do „przyspieszenia wszechstronnego rozwoju
przylegających do siebie obszarów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej,
w nawiązaniu do historycznych korzeni i wzajemnych stosunków tych regionów”.15
Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu postanowieniem z 15 grudnia 1994 roku
wpisał Euroregion „Tatry” do rejestru stowarzyszeń i zatwierdził jego statut.
Początkowym problemem w prawidłowym funkcjonowaniu Euroregionu „Tatry” był
brak jego rejestracji po stronie słowackiej, co było przyczyną wielu utrudnień
w kontaktach formalnych. Starania o rejestrację euroregionu w Republice Słowackiej
należały do priorytetowych zadań. 23 lipca 1997 roku na Słowacji zarejestrowano
organizację osób prawnych pod nazwą Stowarzyszenie Region „Tatry”.
Po wspomnianych już wcześniej wyborach parlamentarnych na Słowacji
nastąpiły istotne zmiany elit władzy, umożliwiające demokratyzację życia

13

http://www.euroregion-tatry.pl/?id=organizacja_deklaracja_samorzadow_terytorialnych
(pobrano
14.03.2010 r.)
Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej o Współpracy
Transgranicznej. Warszawa, 18 sierpnia 1994 r.
15
Umowę podpisali – ze strony słowackiej: Jan Skupin primator miasta Kieżmark, Frantisek Zavatzky
zastępca primatora miasta Stary Smokowiec, Michal Sipos primator miasta Stara Lubownia, Miklas
Mytnik starosta wsi Kamienka, Julian Helka primator miasta Rużomberok, Juliusz Medevedi primator
miasta Liptowski Radek, Jozef Mazari primator miasta Trstena, Ivan Saško primator miasta
Twardoszyn, a ze strony polskiej: Czesław Borowicz burmistrz Nowego Targu, Jan Pyka zastępca
burmistrza Rabki, Józef Gacek burmistrz Szczawnicy; w imieniu gmin wójtowie: Andrzej Majewski –
Biały Dunajec, Jan Kuruc – Bukowina Tatrzańska, Kazimierz Dzielski – Czarny Dunajec, Stanisław
Wojtaszek – Czorsztyn, Julian Stopka – Jabłonka, Bronisław Rublik – Krościenko, Franciszek
Adamczyk – dawna Lipnica Wielka, Wendelin Haber – Łapsze Niżne, Jan Smarduch – Nowy Targ,
Sławomir Olszewski – Ochotnica Dolna, Marek Wierzba – Raba Wyżna, Stanisław Ślimak wójt
wsi Szaflary oraz burmistrz Franciszek Bachleda-Księdzularz – gmina Tatrzańska (Zakopane,
Kościelisko, Poronin). Umowa pomiędzy Samorządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej
o utworzeniu transgranicznego związku „Euroregion Tatry”. Nowy Targ 26 sierpnia 1994
14
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społecznego i politycznego. Rozwiązaniem problemów dotyczących współpracy
przygranicznej zajęło się słowackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
przygotowujące znowelizowany projekt ustawy o samorządach, która pozwoli na
rozwój współpracy przygranicznej z samorządami innych państw.
W związku z nowymi uwarunkowaniami i rozwojem Euroregionu V Kongres,
który odbył się 16 lutego 1999 roku, podjął uchwałę o powołaniu specjalnej komisji
do przygotowania nowelizacji porozumienia z 26 sierpnia 1994 roku o utworzeniu
Euroregionu „Tatry”. Na Nadzwyczajnym Kongresie 22 października 1999 roku
z okazji piątej rocznicy powstania Związku została podpisana przedmiotowa umowa,
tj. „Umowa pomiędzy Samorządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej
o współpracy w ramach transgranicznego Związku Euroregion Tatry”. Umowę
podpisali przedstawiciele Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu oraz
Stowarzyszenia Region „Tatry” w Kieżmarku. Potwierdzono w niej, że celem
funkcjonowania
Euroregionu
jest
wspólna
działalność
transgraniczna,
ukierunkowana na równomierny i zrównoważony rozwój regionu oraz zbliżenie
mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy.16
Struktura organizacyjna i członkowie Euroregionu
W przypadku Euroregionu „Tatry” w myśl § 8 Statutu Związku Euroregionu
„Tatry” do organów zalicza się Kongres, Radę oraz Komisję Rewizyjną.
Kongres jest najwyższym organem Euroregionu „Tatry”. W jego skład wchodzi
po dwóch delegatów każdego członka zwyczajnego wybranych przez właściwą radę
gminy, powiatu (organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego). Do
kompetencji Kongresu należy w szczególności: uchwalenie i zmiana statutu,
przyjmowanie nowych członków, podejmowanie uchwał o ustaniu członkostwa,
wybór i odwoływanie członków Rady i Komisji Rewizyjnej oraz ustalenie
podstawowych kierunków działania Związku.17
Rada jest organem wykonawczym Związku. Składa się z 14 członków
(po siedmiu z każdej ze stron) wybieranych przez Kongres na okres dwóch lat.
Do kompetencji Rady należy w szczególności: realizacja głównych kierunków
działania Związku, uchwalanie planów rzeczowo-finansowych, powoływanie składu
komisji problemowych oraz przygotowanie i zwoływanie Kongresu.18
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku wybieranym
w głosowaniu tajnym przez Kongres na okres dwóch lat. Komisja Rewizyjna składa
się z 6 członków (po 3 każdej ze stron). Organ ten ma prawo kontroli wszystkich
organów Związku i działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Kongres.
Statut Związku Euroregionu „Tatry” przewiduje także Stałe Komisje, mimo, że
wprost nie są one nazywane organami. Powołuje je Rada dla rozstrzygnięcia

16

http://www.euroregion-tatry.pl/publikacje/files/2008-07-08-pogranicze_2003-2004.pdf
(pobrano
12.02.2015 r.)
17
§ 9 i 10 Statutu Związku Euroregionu „Tatry”
18
§ 13-18 Statutu Związku Euroregionu „Tatry”. Por. E. Małecka (red.), Euroregiony na granicach Polski
2003. Wrocław 2004, s. 266-267, P. Dąbrowski, A. Majerczyk, A. Nowak, Pięć lat Euroregionu „Tatry”…,
s. 9-10
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poszczególnych spraw. Aktualnie działają komisje: gospodarcza, ochrony
środowiska, kultury, informacji, sportu i młodzieży oraz turystyki.19
W Euroregionie „Tatry” mamy do czynienia z członkostwem zwyczajnym,
wspierającym oraz honorowym. Członkiem zwyczajnym mogą być gminy i powiaty
Podhala, Spisza, Orawy, Pienin, Gorców, Beskidu Sądeckiego, Beskidu
Wyspowego Beskidu Niskiego, ale dopuszcza się możliwość przyjęcia także innych
gmin i powiatów. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i instytucje
samorządu terytorialnego, które zadeklarują merytoryczne poparcie dla realizacji
celów Związku Euroregionu „Tatry” lub wniosą istotny wkład finansowy. Członkami
honorowymi mogą zostać osoby prawne i fizyczne w uznaniu wkładu pracy na cele
zbieżne z celami euroregionu. Członkowie wspierający i honorowi nie mają
czynnego i biernego prawa wyborczego i są zwolnieni z opłacania składek
członkowskich, a członkowie honorowi nie wnoszą wpisowego.20 Statut Związku
Euroregionu „Tatry” stanowi o prawach i obowiązkach członków, zgodnie z § 22
członkowie Związku mają prawo: uczestniczyć w wyborach poprzez swoich
delegatów i być wybieranymi do organów Związku, brać udział we wszystkich
działaniach Związku w tym: w pracach organów statutowych, komisji problemowych,
naradach, szkoleniach i imprezach, wyrażać swoje opinie w sprawach: programów,
zadań i kierunków działania Związku, wysuwać własne wnioski i propozycje
dotyczące działalności Związku, korzystać ze środków finansowych Związku
przeznaczonych na realizację celów statutowych. Członkowie wspierający
i honorowi mają ograniczone prawa.21 Co do obowiązków to członkowie uczestniczą
w realizacji zadań statutowych Związku, przestrzegają przepisów statutowych,
uchwał Kongresu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz innych zobowiązań wynikających
z zawartych przez Związek umów i porozumień. Muszą też wnieść wpisowe w ciągu
miesiąca od daty powstania członkostwa i regularnie opłacać składki członkowskie.
Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek
członkowskich, zaś członkowie honorowi nie wnoszą wpisowego.22
Cele i dziedziny współpracy
Zgodnie ze znowelizowaną Umową z 1999 roku pomiędzy Samorządami
Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Słowackiej o współpracy w ramach
Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” zawartą między Związkiem
Euroregion „Tatry” w Nowym Targu a Stowarzyszeniem „Region Tatry”
w Kieżmarku celem funkcjonowania Euroregionu jest wspólna działalność
transgraniczna ukierunkowana na równomierny i zrównoważony rozwój regionu oraz
zbliżenie mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy w nawiązaniu
do historycznych doświadczeń. Cele te są realizowane w szczególności poprzez
działalność obejmującą następujące wspieranie rozwoju współpracy gospodarczej

§ 20 Statutu Związku Euroregionu „Tatry”. Strona słowacka wymienia sześć komisji, tj. gospodarczą,
ochrony środowiska naturalnego, kultury, informacji, sportu i młodzieży, ruchu turystycznego
i turystyki. http://www.euroregion-tatry.sk/?node_id=313 (pobrano 14.03.2015 r.)
20
E. Małecka (red.), Euroregiony na granicach Polski 2003…, op. cit., s. 267
21
Nie mają prawa uczestnictwa w wyborach poprzez swoich delegatów i być wybieranymi do organów
Związku oraz korzystania ze środków finansowych Związku przeznaczonych na realizację celów
statutowych. § 22 Statutu Związku Euroregionu „Tatry”.
22
§ 23 Statutu Związku Euroregionu „Tatry”.
19
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i
budowy
na
pograniczu
infrastruktury
komunalnej,
komunikacyjnej
i telekomunikacyjnej. Podobnie, jak w przypadku dwóch opisanych wyżej
euroregionów szczególnie mocno akcentowana jest ochrona środowiska
naturalnego, a w jej ramach wspieranie działań inwestycyjnych, badań naukowych,
rozwój monitoringu, jakości wody, powietrza oraz podnoszenie świadomości
ekologicznej wśród mieszkańców. Skuteczna współpraca transgraniczna nie byłaby
możliwa gdyby nie wymiana wspólnych doświadczeń, dlatego ważnymi celami są:
zorganizowanie kompleksowego systemu wymiany informacji, współdziałanie
w zapobieganiu i zwalczaniu katastrof i klęsk żywiołowych, współpraca i wymiana
pomiędzy różnymi środowiskami naukowymi, kulturalnymi, młodzieżowymi,
turystycznymi i sportowymi w celu lepszego wzajemnego poznania i zbliżenia
społeczności pogranicza. Ważne jest również współdziałanie w rozwoju turystyki
oraz dążenie do opracowania wspólnej strategii rozwoju i zagospodarowania
przestrzennego oraz popieranie idei integracji europejskiej i współpracy
międzynarodowej.23
We Wspólnej Polsko-Słowackiej Strategii Rozwoju Euroregionu „Tatry” na lata
2008-2015 zawarto trzy priorytety i przyporządkowano im cele szczegółowe.
Pierwszym kierunkiem współpracy w analizowanym Euroregionie jest rozwój
i modernizacja infrastruktury pogranicza polsko-słowackiego, a zwłaszcza
usprawnienie bezpośrednich połączeń transportowych i komunikacyjnych
w Euroregionie „Tatry”, poprawa stanu infrastruktury ochrony środowiska
i zapobieganie zagrożeniom naturalnym, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę infrastruktury
telekomunikacyjnej. Kolejny priorytet to mocno już akcentowana sprawa rozwoju
społeczno-gospodarczego Euroregionu „Tatry”, a w jego ramach – zwiększenie
atrakcyjności turystycznej, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz
rozwój infrastruktury kulturalnej, promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody
w Euroregionie „Tatry”, tworzenie tematycznych sieci współpracy pomiędzy
partnerami z obu stron granicy, rozwój zasobów ludzkich i różnych form kształcenia,
rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez transfer technologii. Ostatni priorytet
to rozwój inicjatyw lokalnych. Chodzi tu głównie o wzmocnienie współpracy
pomiędzy lokalnymi samorządami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami,
rozwój kultury i zachowanie tradycji regionalnych, oraz zasobów ludzkich
i kształcenia. Na oddzielną uwagę zasługuje rozwój przedsięwzięć z dziedziny
sportu, turystyki i ochrony środowiska, tworzenie wspólnych produktów
gospodarczych, kulturowych i turystycznych oraz realizacja małych projektów
infrastrukturalnych.24
Początki działalności Euroregionu „Tatry”
Na początku swojej działalności Euroregion „Tatry” realizował w mniejszej skali
zadania i cele, do których został powołany, głównie z powodu ograniczonych
środków finansowych. Brak zewnętrznego dofinansowania sprawił, że wiele
przedsięwzięć nie wyszło poza fazę koncepcyjną. Dochody ze składek pozwalały

Umowa z 1999 roku pomiędzy Samorządami Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Słowackiej
o współpracy w ramach Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”.
24
Wspólna polsko-słowacka Strategia Rozwoju Euroregionu „Tatry” na lata 2008-2015. Zob. szerzej
Pogranicze polsko-słowackie. Rocznik Euroregionu „Tatry”. Nowy Targ 2002, s. 10-11
23
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zaledwie na utrzymanie organów, komisji roboczych i sekretariatów. Przeszkodą
natury prawnej był brak rejestracji Euroregionu „Tatry” po stronie słowackiej, co było
przyczyną wielu utrudnień w kontaktach formalnych. Działalność Euroregionu
zyskała na dynamice i stała się bardziej aktywna począwszy od roku 1998. Warto
podkreślić dużą rolę władz w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność
transgraniczną. Organizowano liczne imprezy, sesje naukowe i działania
promocyjne, które prowadziły do wzajemnego zbliżania i poznawania się lokalnych
społeczności po obu stronach granicy. Początki współpracy transgranicznej
w ramach Euroregionu „Tatry” koncentrowały się na ochronie przyrody
i środowiska, rozwijaniu gospodarki i handlu, kulturze, sztuce i nauce oraz ruchu
granicznym. W sprawie ochrony środowiska Rada Euroregionu podjęła uchwałę
10 października 1995 roku: po zapoznaniu się z informacjami o stanie środowiska
przedstawionymi przez dyrektorów Parków Narodowych Tatrzańskiego
i Pienińskiego postanowiono dofinansować program zmierzający do zachowania
wartości przyrodniczych w ramach wspólnego, biosferycznego rezerwatu Tatry.
Poza tym w 1996 roku w Tatrzańskiej Łomnicy odbyło się seminarium na temat
wpływu aktywności sportowej w parkach narodowych na środowisko i skutków
sztucznego zaśnieżania.25 W zakresie rozwoju gospodarki i handlu pomocne
okazywały się inicjatywy zbliżenia pomiędzy polskimi oraz słowackimi producentami
i handlowcami. Jedno z takich spotkań, w którym uczestniczyli polscy i słowaccy
przedsiębiorcy oraz radca handlowy ambasady Rzeczpospolitej Polskiej na
Słowacji, połączone z informacją o przepisach celnych i podatkowych, miało miejsce
w Spiskiej Nowej Wsi w listopadzie 1998 roku.26 W okresie pierwszych pięciu lat
funkcjonowania Euroregionu „Tatry” najlepiej rozwinęła się polsko-słowacka
współpraca w dziedzinie kultury. Do najbardziej znaczących wydarzeń i imprez
należy zaliczyć: „Dni kultury słowackiej w Polsce”, „Dni kultury polskiej na Słowacji”
oraz doroczna prezentacja dorobku kulturalnego połączona z wielkim festynem na
granicy pod nazwą: „Euroregion bez granic”.27 W latach 1995-1999 zorganizowano
również szereg wystaw między innymi: „Kieżmark klejnot pod Tatrami” w Nowym
Targu, „Wystawa artystów z Kieżmarku” w Nowym Targu oraz „Żydzi w malarstwie
Karola Kostura” w Instytucie Polskim w Bratysławie i w Preszowie.
Rozpropagowaniu idei Euroregionu „Tatry” w szkołach służyła organizacja konkursu
prac plastycznych pod hasłem „Janosik”, w którym mogły uczestniczyć dzieci
i młodzież szkół podstawowych i średnich, również artystycznych, z miejscowości
zrzeszonych w Euroregionie. Płaszczyzną wymiany myśli oraz miejscem
nawiązywania kontaktów ponadgranicznych były sesje i seminaria naukowe.28

P. Dąbrowski, A. Majerczyk, A. Nowak, Pięć lat Euroregionu „Tatry”…, op. cit., s. 16
Ibidem, s.16-17
27
Ibidem, s.17-18
28
Warto tu wspomnieć choćby o następujących przedsięwzięciach: sesja naukowa „Dzieje Spisza jako
przykład przenikania się wielu kultur: słowackiej, polskiej, węgierskiej, niemieckiej” (Niedzica 20-21
października 1995 roku), seminarium „Polityczne i ekologiczne problemy Euroregionu Tatry”
(Tatrzańska Łomnica 23-24 października 1997 roku), seminarium „Polityka Unii Europejskiej
w regionalnym i lokalnym planowaniu (Kieżmark 15 października 1998 roku). P. Dąbrowski,
A. Majerczyk, A. Nowak, Pięć lat Euroregionu „Tatry”…, op. cit., s. 18
25
26
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Rozwój kluczowych dziedzin współpracy
W ostatnim czasie władze Euroregionu „Tatry” kontynuowały rozpoczętą
działalność, skupiając się przede wszystkim na współpracy gospodarczej oraz
kulturalno-edukacyjnej i turystycznej. Właśnie te dziedziny można uznać za
priorytetowe.
W zakresie transgranicznej współpracy gospodarczej znaczącym osiągnięciem
są euroregionalne fora gospodarcze. Wprowadzone zostały przez komisję
gospodarczą i zgodnie z przyjętą tradycją na zmianę organizowane są
w Polsce i na Słowacji. Poświęcone są głównie turystyce, wymianie towarów,
uzyskaniu europejskich certyfikatów itd. Warto podkreślić, że odbywają się
cyklicznie.
Priorytetem dla władz Euroregionu stała się edukacja i kultura. Na szczególną
uwagę zasługują zwłaszcza spotkania folklorystyczne polskich i słowackich
zespołów będące okazją do wymiany poglądów, opinii, prezentacji dorobku oraz
konferencje naukowe. Jeśli chodzi o transgraniczne imprezy kulturalne
to najważniejszą z nich jest „Euroregion bez granic”. Jej główne cele to: prezentacja
i wzajemne poznawanie kultury, zbliżenie mieszkańców i instytucji samorządowych,
nawiązywanie towarzyskich kontaktów i wymiana doświadczeń, a nade wszystko
wzajemne poznanie twórców nadgranicznych terenów. Wbrew pozorom długoletnie
sąsiedztwo – przegrodzone dość szczelną granicą nie sprzyjało nawiązywaniu
bliższych i naturalnych kontaktów żyjących wokół Tatr społeczności. Nazwa tej
imprezy i jej zasadnicze przesłanie bardzo korespondowały ze współczesnymi
ogólnoeuropejskimi tendencjami zjednocze-niowymi i niejako wyprzedzała mające
wkrótce nastąpić wejście Słowacji i Polski do Unii Europejskiej. Ów festyn
zadebiutował w Pieninach, następnie był Spisz i trzykrotnie Podhale z Liptowem, by
wreszcie dotrzeć na Orawę. W czasie organizowanych festynów przeprowadza się
różne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, m.in. piłowania drewna, przeciągania liny,
wiedzy o Euroregionie „Tatry” i o województwie małopolskim. Atrakcyjne są pokazy
drużyn straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, jarmark twórczości ludowej
i degustacja regionalnych potraw. Momentem kulminacyjnym tej cyklicznej imprezy
są występy zespołów folklorystycznych pochodzących zarówno z polskich jak
i słowackich jednostek samorządu terytorialnego (miast i gmin członków
Euroregionu „Tatry”). Integralną częścią góralskiego festyny „Euroregion bez granic”
jest „Święto Pasterskie” corocznie organizowane w pierwszą niedzielę lipca.
W zakresie edukacji znaczącym osiągnięciem Euroregionu „Tatry”
są konferencje naukowe, a zwłaszcza dwie inicjatywy: „Twórczość ludowa
a agroturystyka na Górnej Orawie” oraz „Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze
pogranicza polsko-słowackiego”. Pierwsza z wymienionych odbyła się w 2003 roku
i dotyczyła zmian zachodzących współcześnie w ludowej kulturze i wzrastającą rolę
tejże kultury w rozwoju agroturystyki, która po obydwu stronach granicy stanowi
jeden z ważniejszych czynników rozwojowych tego nadgranicznego regionu. Druga
z kolei związana była z jubileuszami na Podhalu, tj. stuleciem góralskiego ruchu
regionalnego oraz osiemdziesięcioleciem powołania do życia Związku Podhalan.
Istotnym osiągnięciem polsko-słowackiej współpracy transgranicznej jest
Ośrodek promocji transgranicznej współpracy polsko-słowackiej w Nowym Targu
i Kieżmarku. Budowę ośrodka zainicjowano w 1999 roku podczas Nadzwyczajnego
Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. Z koncepcją wystąpił
Antoni Nowak, przewodniczący Związku. Idea ta znalazła uznanie w oczach Rady
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i Kongresu Euroregionu „Tatry”.29 Uroczyste otwarcie ośrodka nastąpiło 12 lutego
2004 roku.30 Powstanie Ośrodka otworzyło przed władzami Euroregionu „Tatry”
nowe możliwości, pozwala na organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów,
wystaw, spotkań autorskich i koncertów. Jest to swoiste centrum kultury i sztuki
pogranicza polsko-słowackiego, które będzie koordynatorem i organizatorem wielu
wydarzeń kulturalnych, m.in. Biennale Kultur Pogranicza Polsko-Słowackiego pt. Od
Mistrza Pawła z Lewoczy do Jana Kantego Pawluśkiewicza. W 2004 roku
zapoczątkowano cykl Panorama miast Euroregionu „Tatry”, który pozwolił
na bliższe poznanie historii, kultury i dzisiejszych walorów krajobrazowych
i turystycznych, a także dokonań mieszkańców miejscowości położonych
po drugiej stronie Tatr. Ośrodek prowadzi również bogatą działalność wydawniczą,
publikuje m.in. dwujęzyczny rocznik „Pogranicze polsko-słowackie”, mapy
Euroregionu „Tatry”, biuletyny, foldery. Systematycznie gromadzony jest także
księgozbiór słowacki.
Turystyka transgraniczna stanowi jedną z najważniejszych płaszczyzn
współpracy regionów przygranicznych. Osiągnięciem Euroregionu „Tatry” jest
system INFOTATRY, polegający w szczególności na ciągłym i terminowym
aktualizowaniu wiadomości dotyczących różnego rodzaju imprez odbywających się
na obszarze Euroregionu. Początki inicjatywy sięgają września 1999 roku, kiedy to
w Muszynie przedstawiciele miast Euroregionu „Tatry” postanowili wykorzystać do
promocji narzędzie medialne jakim jest Internet. System informacyjny Euroregionu
„Tatry” to sposób na łatwe i szybkie odnalezienie informacji, którą uczestnicy
przedsięwzięcia przygotowali i umieścili w Internecie. System gromadzi
i udostępnia informacje o przygotowanych dla gości imprezach kulturalnych,
sportowych i edukacyjnych. Pozwala uzyskać krótką informację o każdej jednostce
samorządowej poprzez przeglądanie wybranych autoprezentacji gmin, udostępnia
także niewielki serwis fotograficzny. System pozwala, dzięki mechanizmowi
wyszukiwania zainstalowanemu w serwerze, na szybkie i wydajne odnalezienie
poszukiwanej wiadomości, na jej wyświetlenie i wydrukowanie, a galeria zdjęć
oferuje także możliwość ich powiększania. Informacja udostępniana jest publicznie
i nieodpłatnie.
Ochrona środowiska naturalnego stanowi kolejną obok kultury płaszczyznę
współpracy polsko-słowackiej. Świadczą o tym zrealizowane z powodzeniem
wspólne projekty oraz organizacja seminariów ekologicznych i spotkań
poświęconych segregacji odpadów.31 Zasadniczym celem tych inicjatyw było
wspieranie samorządów w wypełnianiu zasad państwowej polityki ekologicznej,
która dąży do obniżenia ilości odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach
oraz zwiększenia możliwości wtórnego wykorzystania surowców. Projekty służyły
także wymianie doświadczeń zdobytych przy zapobieganiu wypadkom oraz
w trakcie działań ratowniczych jednostek górskiego ochotniczego pogotowia

A. Nowak, Ośrodek promocji transgranicznej współpracy polsko-słowackiej w Nowym Targu,
„Pogranicze polsko-słowackie. Rocznik Euroregionu „Tatry”. Nowy Targ 2002, s. 54
Zob. A. Nowak, Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, Pogranicze polskosłowackie, Rocznik Euroregionu „Tatry”. Nowy Targ 2003-2004, s. 93
31
Warto tu wymienić zwłaszcza projekty: „Wspólnie chronimy i tworzymy krainę Euroregionu „Tatry”,
„Euroregion „Tatry” – skarbnica piękna przyrody, „Wspieranie wychowania i edukacji ekologicznej
w Euroregionie „Tatry”.
29

30
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ratunkowego. Miały także dopomóc samorządom w poszukiwaniu rozwiązań
problemów dotyczących rozwoju turystyki na obszarach chronionych. Po
zatwierdzeniu projektów do realizacji i potwierdzeniu otrzymania środków
finansowych, można było przystąpić do realizacji działań. Były one skierowane do
wszystkich członków Euroregionu „Tatry” i mogły zostać pomyślnie zrealizowane
dzięki doskonałej współpracy komisji ochrony środowiska z biurem Združenia
Region Tatry, polską częścią komisji.32
Władze Euroregionu „Tatry” mogą się również poszczycić przedsięwzięciami
infrastrukturalnymi, w tym zwłaszcza: budową Mostu Wyszehradzkiego, kładką
pieszo-rowerową nad rzeką Dunajec oraz przebudową drogi Zakopane-Chochołów
– granica państwa.
Innymi, ważnymi dziedzinami współpracy są bezpieczeństwo oraz zarządzanie
kryzysowe. Przykładem może być mikroprojekt pt. „Bezpieczne pogranicze polskosłowackie. Wymiana doświadczeń między służbami porządkowymi”, zrealizowany
przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie we współpracy z Dyrekcją
Okręgową Korpusu Policji w Żylinie i Preszowie. Projekt realizowany był w okresie
od marca 2010 roku do lutego 2011 roku, a jego celem była wymiana wiedzy
i doświadczeń w zakresie skutecznego zarządzania bezpieczeństwem
mieszkańców pograniczy, w szczególności za pomocą jakich metod, technik, modeli
działania poszczególne grupy dyspozycyjne mają dbać o bezpieczeństwo
mieszkańców i turystów. Ogólnym celem był rozwój, intensyfikacja oraz
wzmocnienie współpracy między poszczególnymi partnerami: Komendą
Wojewódzką Policji w Krakowie, komendami powiatowymi Policji w Gorlicach,
w Nowym Targu, w Zakopanem i komendą miejską Policji w Nowym Sączu oraz
Dyrekcjami Okręgowymi Policji w Preszowie i Żylinie. Współdziałanie ma się
przyczynić do poprawy sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa mieszkańców
i turystów pogranicza polsko-słowackiego. W ramach projektu zorganizowano
trzy seminaria dla służb prewencyjnych, kryminalnych oraz wspomagających oraz
wydano publikację w języku partnerów projektu w nakładzie 500 egzemplarzy.33
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „Tatry”
W ciągu długiej współpracy wypracowano wiele sztandarowych dziedzin
współpracy, choć najważniejszym wyzwaniem okazała się potrzeba utworzenia
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry” przez władze

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na współpracę pomiędzy członkami obu komisji, polskiej
i słowackiej, przede wszystkim pomiędzy panem Edwardem Paszkiem, a także przewodniczącym
komisji kultury – mgr Gabrielą Kantorkovą oraz młodzieży i sportu – PhDr. Jozefem Pavlíkiem, którzy
partycypowali w działaniach poświęconych młodzieży. Przy aktywnym udziale przewodniczącego
komisji sportu i młodzieży PhDr. Jozefa Pavlíka komisja ochrony środowiska przygotowała
i przeprowadziła 20.10 2005 roku w Lopušnej koło Svitu seminarium pod nazwą „Wpływ czystości wód
na ekosystemy wodne”. E. Kelbelová, Wspólnie chronimy i tworzymy krainę Euroregionu „Tatry”,
Pogranicze polsko-słowackie. Rocznik Euroregionu „Tatry”, Nowy Targ 2005-2007, s. 80-85
33
Publikacja została opracowana na podstawie wypracowanych wniosków, wystąpień i zgłaszanych
pomysłów w trakcie trzech seminariów, na których omawiane były następujące tematy:
„Bezpieczeństwo mieszkańców i turystów podczas organizacji imprez”, „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym z uwzględnieniem specyfiki rejonów górskich”, „Likwidacja skutków zdarzeń (wypadki
drogowe, katastrofy itp.)”, „Zwalczanie międzynarodowej przestępczości pospolitej”, „Współpraca policji
z samorządem i organizacjami pozarządowymi”. http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/mikroproj
ekt_pt_bezpieczne_pogranicze_polskoslowackie,252,n.html (pobrano 12.02.2015 r.)
32
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Euroregionu. Owo Ugrupowanie stanowi nowy instrument polityki spójności Unii
Europejskiej i ma za zadanie zwiększyć samodzielność władz lokalnych,
w szczególności zmniejszyć prawno-organizacyjne bariery współpracy
transgranicznej.34 Podstawą prawną funkcjonowania Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej jest Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy
terytorialnej (EUWT), uchwalone 5 lipca 2006 roku.35 W myśl postanowień
dokumentu, celem intensyfikacji współpracy transgranicznej, przewidziano
możliwość ustanawiania na poziomie wspólnotowym ugrupowań zajmujących się
ponadgranicznym współdziałaniem, wyposażonych w osobowość prawną,
mogących podejmować działania w celu realizacji programów lub projektów
współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Wspólnotę.36 Warto dodać, że w
każdym z państw członkowskich owo ugrupowanie ma posiadać zdolność prawną
oraz zdolność do czynności prawnych w zakresie przyznawania osobom prawnym
na mocy prawa wewnętrznego danego państwa członkowskiego. Może chociażby
nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz zatrudniać pracowników i
występować jako strona w postępowaniu sądowym.37 Przynależność do
ugrupowania, podobnie jak i do euroregionu ma charakter dobrowolny, podstawami
jego funkcjonowania są konwencja oraz statut.38

Ż. Szczegłowa, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej we współpracy transgranicznej,
(w:) Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, M. Perkowski (red.). Białystok 2010,
s. 53
35
Rozporządzenie uchwalone zostało w odpowiedzi na potrzebę podjęcia niezbędnych do poprawy
warunków, w których realizowane są działania związane ze współpracą terytorialną. Chodzi tu przede
wszystkim o podjęcie środków w celu zmniejszenia trudności napotykanych przez państwa
członkowskie, a zwłaszcza przez władze regionalne i lokalne, podczas realizacji działań związanych ze
współpracą terytorialną, a także w trakcie zarządzania tymi działaniami, w ramach różnych systemów
prawnych i procedur krajowych. Dodatkowo zwiększono środki na rzecz wsparcia europejskiej
współpracy terytorialnej, która jest jednym z trzech celów polityki regionalnej UE
w okresie 2007-2013. Zob. szerzej J. Olbrycht, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej –
nowy instrument budowania współpracy terytorialnej, (w:) Rozwój regionalny Polski w warunkach
reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013, (red.), J. Szlachta, J. Woźniak. Warszawa
2007, s. 42-43; J. Kundera, W. Szmyt (red.), Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej. Kraków
2008, s. 36-37
36
J. Kundera, W. Szmyt (red.), Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej…, op. cit., s. 36
37
S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej.
Warszawa 2010, s. 201
38
Statut Ugrupowania przyjmowany jest na podstawie konwencji przez członków działających
jednogłośnie i zawiera wszystkie postanowienia konwencji oraz następujące elementy: postanowienia
dotyczące sposobu działania organów i ich kompetencji, jak również liczby przedstawicieli członków
w odpowiednich organach, procedury decyzyjne Ugrupowania, język lub języki robocze, uzgodnienia
dotyczące funkcjonowania szczególnie w zakresie zarządzania personelem, procedur rekrutacji
i charakteru umów z personelem, uzgodnienia dotyczące wkładów finansowych członków oraz zasad
rachunkowych i budżetowych – w tym dotyczących kwestii finansowych – stosowanych przez każdego
z członków, uzgodnienia dotyczące odpowiedzialności finansowej członków. Ponadto statut określa
organy odpowiedzialne za wyznaczenie niezależnych audytorów zewnętrznych oraz procedury
wprowadzania zmian do statutu. K. Kokocińska, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej.
Poznań 2009, s. 61-64, J. Olbrycht, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – nowy
instrument budowania współpracy terytorialnej, (w:) Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy
europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013, s. 46
34
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Okres ewolucji struktury transgranicznej „Tatry” euroregionu do Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej rozpoczął się w 2009 roku na XV Kongresie w Muszynie.
Samą Konwencję o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej „Tatry” podpisano 14 sierpnia 2013 roku.39 W pracach
przygotowawczych udział wzięli członkowie Euroregionu, duże znaczenie odegrały
również środki unijne, zwłaszcza Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.40 Na razie trudno jeszcze
ocenić na ile ta przemiana pozwoli a lepsze wykorzystywanie środków
przeznaczonych na wsparcie inicjatyw transgranicznych w latach 2014-2020
i pokonywanie rozmaitych barier formalnych i nieformalnych. Z pewnością przed
władzami Euroregionu wiele wyzwań w zakresie skutecznego wykorzystania nowych
możliwości z tego płynących.
Zakończenie
Współpraca Polski z południowymi sąsiadami przyniosła po 1989 roku wiele
efektów, które mogą być rozpatrywane zarówno w skali makro i chodzi wówczas
zwłaszcza o przystąpienie tych państw do Unii Europejskiej oraz wejście na drogę
stosunkowo trudnych reform gospodarczych i społecznych. W skali mikro, którą
utożsamia się zwykle z przestrzenią władz lokalnych i regionalnych wprowadzono w
życie wiele inicjatyw, które przed 1989 rokiem były nieobecne, przede wszystkim
podjęto współpracę w ramach euroregionów i miast partnerskich. Poza tym udało
się z powodzeniem zrealizować wiele projektów transgranicznych o lokalnym
charakterze w ramach dostępnych wtedy środków przedakcesyjnych.
Utworzony przed dwudziestoma laty Euroregion „Tatry” był pionierską strukturą
współpracy Polski i Słowacji po rozpadzie federacji w 1993 roku. Początki
funkcjonowania ukazały liczne trudności i bariery, zwłaszcza polityczne
i gospodarcze. Brak poparcia elit był zdecydowanie najważniejszy. Zmiany, które
nastąpiły na Słowacji po 1998 roku przyniosły impuls dla zintensyfikowania działań.
Bliższa analiza dotychczasowej działalności Euroregionu „Tatry” ukazuje jak
wiele udało się w tym czasie zrealizować projektów. Dominują zwłaszcza te
podejmowane w zakresie kultury, edukacji i sportu oraz turystyki. Spośród innych
dziedzin warto wskazać gospodarkę i bezpieczeństwo oraz zarządzanie kryzysowe.
Z wymienionych dziedzin wynikają liczne efekty, zwłaszcza w pobudzaniu
nieformalnych kontaktów transgranicznych, współpraca podejmowana w ramach
Euroregionu „Tatry” przez władze może prowadzić do nawiązania bardziej
oddolnych powiązań między mieszkańcami, poza tym uruchamia się sieć
współdziałania między zaprzyjaźnionymi instytucjami, szkołami, uczelniami
wyższymi, przedsiębiorstwami. Dotychczasowa działalność Euroregionu ukazuje

Dokument podpisał w imieniu Związku Euroregion „Tatry” Przewodniczący Rady B. Waksmundzki, zaś
w imieniu Združenia Euroregión „Tatry” Przewodniczący Rady J. Ďubjak, w Domu Spotkań SłowackoPolskich w Kiežmarku Przewodniczący Rad podpisali Statut Ugrupowania. 20 lat Euroregionu „Tatry”.
Dokonania i perspektywy, Związek Euroregionu „Tatry”. Nowy Targ 2014, s. 25
40
Zob. A. Nowak, A. Pyzowska (red.), Euroregion „Tatry”. Polsko-słowacka współpraca samorządów
lokalnych, Nowy Targ 2013. Zob. też publikacje Ł. Lewkowicza: Europejskie Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej – nowa jakość polsko-słowackiej współpracy transgranicznej?, „Studia Regionalne
i Lokalne” 2013, nr 1, s. 45-70, Polsko-słowacka współpraca transgraniczna w regionie Tatr po 1918
roku, „Sprawy Narodowościowe” 2011, nr 38, s. 195-207
39
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również wartość współpracy społecznej, przełamywanie różnych stereotypów,
poszerzenie wiedzy o sąsiedzie. Nie sposób również odnieść się do efektów
mierzonych inwestycjami w rejonie pogranicza, które sfinansowano w ramach
środków pozyskanych w ramach współpracy euroregionalnej.
Streszczenie
Artykuł prezentuje główne osiągnięcia w ramach współpracy transgranicznej
prowadzonej przez Euroregion „Tatry”. Jest to pierwszy polsko-słowacki Euroregion,
powstały w 1994 roku. Niniejsze opracowanie prezentuje główne osiągnięcia
w ramach współpracy transgranicznej reprezentowanej przez Euroregion „Tatry”.
Punktem wyjścia jest wyjaśnienie, czym jest „euroregion” oraz krótka
charakterystyka jego powstania. Następnie ukazano strukturę organizacyjną
i prawną Euroregionu oraz członków Euroregionu i cele współpracy. Zasadniczym
celem opracowania jest jednak zaprezentowanie głównych osiągnięć Euroregionu,
na które składają się zrealizowane z powodzeniem projekty.
Summary
The article presents the main achievements in the transbording cooperation
lead by Euroregion of the Tatra Mountains. The Euroregion is the first form of the
cooperation of the borderside of Poland and Slovakia and was founded in 1994. This
review presents the main achievements in transbording cooperation represented by
the Euroregion. The point of the beginning is the explanation what the ‘euroregion”
is and a short characteristic of its foundation. Then there is shown its organizational
and legal structure. Article also describes the aspects of the membership, kinds of
the members, the aims and the branches of workings. The main aim of the review is
to present the main achievements of the Euroregion which are created by the
successfully released projects.
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CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA
STRATEGICZNYMI CELAMI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH JAKO
INSTYTUCJI BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO

1. Wprowadzenie
Realizowanie zadań z zakresu administracji publicznej związane jest
z koniecznością sprostania wielu wymaganiom – począwszy od zachowania
dyscypliny finansowej, a skończywszy na zadowoleniu klienta i satysfakcji
pracowników. Z tego powodu administracja publiczna jest zmuszona w swoim
działaniu stosować wzorce funkcjonujące w organizacjach biznesowych. Jednak nie
jest istotny tu zysku jak ma to miejsce w biznesie, lecz minimalizacja kosztów przy
utrzymaniu określonego poziomu realizacji wyznaczonych celów.1 Wyznaczone cele
powinny podlegać monitorowaniu i pomiarowi, ukierunkowanemu na rezultat.
Nowoczesne organizacje biznesowe wykorzystują w zarządzaniu firmą również
narzędzie zwane outsourcingiem (skrót z ang. outside-resource-using). Outsourcing
polega na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych
realizowanych samodzielnie zadań i przekazaniu ich do wykonania innym
podmiotom.2 Jedną z form outsourcingu są Centra Usług Wspólnych (CUW).3
Wzorując się na elementach nowoczesnego zarządzania w biznesie Zakład
Ubezpieczeń Społecznych na przełomie ostatnich lat przeszedł ogromne przemiany
organizacyjne, stawiając sobie za główny cel budowę satysfakcji klientów poprzez
poprawę sprawności, jakości i efektywności świadczonych usług.
Podstawą wprowadzenia zmian stała się Strategia przekształceń Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010-2012. Główne jej założenia to: modernizacja
ZUS poprzez elektronizację świadczonych usług, zapewnienie wysokiego standardu
świadczonych usług, wprowadzenie zarządzania procesowego, wzmocnienie
kontroli finansowej oraz realizację modelu front/back office poprzez tworzenie
Centrów Usług.4
Kolejnym ważnym dokumentem, który kontynuuje rozpoczęty w 2010 roku
proces przemian jest Strategia rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata
2013-2015. W strategii tej określono misję i wizję Zakładu, kierunki zmian oraz cel
nadrzędny jakim jest zwiększenie zaufania do ZUS jako instytucji.5 Centra Usług

Z. Derdziuk, A. Niedzielski, Modernizacja ZUS – New Public Menagement. www.zus.pl (pobrano
11.01.2015 r.)
2
M. Trocki, Outsourcing. Warszawa 2001, s. 13
3
Centra Usług Wspólnych, występują również w opracowaniach jako Centra Usług np. w administracji,
Centra Procesów Wspólnych np. w ZUS lub Centra Procesów Biznesowych, jednak dla ujednolicenia
nazewnictwa w niniejszym opracowaniu posłużono się nazwą Centra Usług Wspólnych (CUW)
4
Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010-2012. Warszawa 2010,
http://www.zus.pl/bip/pliki/ Strategia-2010-2012.pdf (pobrano17.01.2015.), s. 1-14
5
Strategia rozwoju ZUS na lata 2013-2015, stanowiąca załącznik do uchwały Nr 63 Zarządu Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z 11 grudnia 2012, http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=4470 (pobrano
17.01.2015.), s. 8-14
1
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Wspólnych wpisują się w tą Strategię, gdyż zostały powołane w celu: poprawy
jakości realizowanych zadań, zwiększeniu efektywności organizacji i procesów,
lepszego wykorzystania kompetencji pracowników, a przede wszystkim obniżenia
kosztów funkcjonowania Zakładu.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono biznesowe podejście do tworzenia
Centrów Usług Wspólnych oraz zalety konsolidacji wybranych funkcji w formie
wyspecjalizowanych Centrów w administracji publicznej. Opisano proces przemian
zachodzących w ZUS będącego kluczowym organem administracji publicznej
w Polsce zajmującym się zapewnianiem bezpieczeństwa socjalnego obywatelom.
Wymieniono obecnie funkcjonujące Centra w Zakładzie oraz opisano wybrane
z nich, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej istotnych dla realizacji celów
strategicznych Zakładu. Wskazano również narzędzia, które wspomagają
pracowników Centrów.
2. Centra Usług Wspólnych – wynik poszukiwania źródeł obniżenia
kosztów i podniesienia konkurencyjności firmy
Henry Ford twierdził, że jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej,
taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy
zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej.6 Tezę Forda zdaje się
potwierdzać szukanie rozwiązań i usprawnień w zarządzaniu firmą, które spowodują
wzrost atrakcyjności, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności
przedsiębiorstwa.
W zależności od wiedzy, środków (również finansowych) i priorytetów
organizacje podejmują decyzje o tym, jakie obszary firmy oraz zadania zostaną
wydzielone ze struktury i komu będą zlecone do wykonania, czyli de facto, jakiego
zakresu działalności będzie dotyczył outsourcing. Na szeroką skalę outsourcing
stosowany
jest
od
niedawna.
Pierwotnie
występował
on
jedynie
w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdyż uważano, że niemożliwe jest podzielenie
realizacji usługi na etapy, które będą realizowane w różnych miejscach. Wzrost
szybkości przepływu informacji spowodowany rozwojem technologicznym
i informatycznym oraz obniżenie kosztów transportu, umożliwił wprowadzenie
outsourcingu również w firmach usługowych. Można wyróżnić wiele rodzajów
outsourcingu, w zależności od celu wydzielenia, rodzaju wydzielonych funkcji,
trwałości wydzielenia czy zakresu wydzielenia.
Zakres wydzielenia można przedstawić w trzech wymiarach, jako: outsourcing
całkowity, outsourcing częściowy i wydzielenie wewnętrzne zwane insoucingiem.7
Wydzielenie wewnętrzne stosuje się w sytuacji gdy działalność, którą chcemy
wyodrębnić jest bardzo ważna dla firmy lub jest na tyle trudna do realizacji, że nie
można jej zlecić zewnętrznemu wykonawcy. Tę formę outsourcingu można
zastosować również gdy organizacja posiada wykwalifikowaną kadrę, którą chce
zagospodarować. W takiej sytuacji w strukturze przedsiębiorstwa zostaje powołana
odrębna komórka biznesowa, w której skupia się wyspecjalizowaną kadrę i zasoby
niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.8 Centra Usług Wspólnych są przykładem

6

http://pl.wikiquote.org/wiki/Henry_Ford (pobrano 6.01.2015 r.)
A. Korzeniowska, Outsourcing w bankach komercyjnych. Warszawa 2009, s. 17-18
8
Ibidem
7
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właśnie takiego rozwiązania, jednak funkcjonują również jako wyodrębnione,
niezależne jednostki obsługujące podmioty gospodarcze.
W centrach prowadzone są zoptymalizowane i zestandaryzowane procesy
wsparcia biznesowego, ich powstanie wymaga zmian w funkcjonowaniu podmiotów.
Te niezależne organizacyjnie jednostki usługowe koncentrują się na satysfakcji
klienta wewnętrznego (gdy placówki są tworzone w ramach instytucji) lub klienta
zewnętrznego (gdy świadczą usługę na rzecz innych podmiotów). Wprowadzenie
zmian ma na celu w pierwszej kolejności obniżenie kosztów realizacji określonych
usług, szczególnie w sytuacji firm działających na rynkach międzynarodowych,
mających wiele lokalizacji, często na różnych kontynentach. Ponadto ważne są
czynniki takie jak: wzrost wartości przedsiębiorstwa, wykorzystanie niedostępnej
w firmie wiedzy, a możliwej do uzyskania na rynku.
Centra pozwalają na zredukowanie zadań powielanych w wielu lokalizacjach
i skoncentrowanie ich w jednym miejscu, np. w zakresie rozliczania i wypłaty
wynagrodzeń pracowniczych, szkoleń pracowniczych czy telefonicznej obsługi
klientów. Scentralizowany model operacyjny korporacji jest połączony z lepszą
obsługą klientów biznesowych i wyższą jakością świadczonych usług.9 Wymienione
działania wymuszają konieczność przebudowy firm, ich restrukturyzacji
organizacyjnej i wprowadzenia zarządzania procesowego. Przez procesowy
charakter innowacji, rozumie się przebudowę procesu świadczenia usług w ramach
korporacji oraz zwiększenie ich efektywności. Wiąże się z tym zmiana orientacji
w podejściu do zarządzania – zarządzania procesowego. Podstawą zmian jest
zdefiniowanie i wyodrębnienie procesów, określenie kolejności ich występowania
i wzajemnego oddziaływania. Dalszym elementem jest ustalenie kryteriów
i sposobów zapewnienia niezakłóconego przebiegu procesów oraz ich kontroli –
wypracowanie metod mierzenia, monitorowania i analizy, zapewnienie zasobów
i informacji niezbędnych do przebiegu procesów. Przeanalizowanie logiki przebiegu
procesów w firmie pozwala na podjęcie kolejnych działań, polegających na
ujednoliceniu przebiegu procesów, służb i zarządzania, technologii, a następnie ich
centralizację lub wyodrębnienie. Centralizacja, rozumiana jako przebudowa całego
systemu funkcjonowania firm, w którym Centrum Usług Wspólnych jest jednostką
biznesową, a nie tylko funkcją centralną i nie ma nic wspólnego z ideą tworzenia
biurokratycznego mechanizmu zarządzania.10
Koncepcja Centrum Usług Wspólnych polega na skoncentrowaniu zadań
komórek wsparcia w jednostce świadczącej usługi, na rzecz wielu klientów
wewnętrznych. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką sprawność działania, obniża
koszty oraz wykorzystuje efekt skali świadczonych usług. Krajowe Centra Usług
Wspólnych powstają od kilkudziesięciu lat. Od początku lat 90. powstają centra
międzynarodowe, które obsługują procesy wsparcia dla wielu podmiotów
gospodarczych w wielu krajach. W Polsce umiejscowionych jest około 150 centrów
obsługujących grupy kapitałowe z Polski i innych krajów.11

S.M. Szukalski, Procesowe i organizacyjne innowacje w centrach usług wspólnych. Łódź 2012, s. 110
Ibidem, s. 111
11
http://prnews.pl/marketing-i-pr/centra-uslug-wspolnych-przyszloscia-sektora-publicznego-40322.html
(pobrano 6.01.2015.)
9

10
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3. Centra Usług Wspólnych w administracji publicznej
Potrzeba obniżenia kosztów sektora publicznego wymusiła reorganizację
i zmiany w podejściu do zarządzania w administracji publicznej, w szczególności
powszechne zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz
rozwiązań organizacyjnych takich jak Centra Usług Wspólnych. Centra takie mogą
bowiem pozostać własnością organizacji macierzystej, dzięki czemu zachowana jest
kontrola i odpowiedzialność za powierzone zadania.
Firma doradcza Deloitte szacuje, że oszczędności, jakie może odnotować
sektor publiczny, po zreorganizowaniu usług – takich jak np. księgowość, kadry
i administracja – w Centra Usług Wspólnych mogą wynieść 4-15 mld zł rocznie.12
Takie rozwiązanie pozwala uniknąć problemów wynikających ze zbyt dużej
koncentracji sektora na bieżącej obsłudze obywateli i dość małego nacisku
kładzionego na usprawnianie sposobu działania administracji. Według Deloitte
sektor publiczny stanowi w Polsce bardzo ważny segment gospodarki narodowej.
W jego skład wchodzi około 67 tys. podmiotów, które wydatkują bądź decydują
o sposobie wydawania środków budżetowych.13 W obecnej organizacji jednostek
sektora publicznego, te same funkcje wsparcia powielane są we wszystkich
jednostkach, często w tych samych lokalizacjach, ale ich organizacja i działanie są
odmienne. Konsekwencją takiego postępowania jest brak możliwości zastosowania
najlepszych wzorców działania i wykorzystania efektu skali, a w rezultacie koszty
działalności sektora są wyższe niż wykonujących to samo podmiotów prywatnych.
Dodatkowym efektem jest zmiana organizacji w sposobie podejścia do pracy,
obsługi klientów, wsparcie współpracy regionalnej oraz ułatwienia w procesach
zarządzania i kontroli z jednoczesnym wykorzystaniem własnych zasobów
kadrowych bez konieczności zwiększenia zatrudnienia.
Centra Usług Wspólnych zostały utworzone i działają na rzecz: Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Samorządów terytorialnych, Straży Granicznej, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i innych jednostek administracji publicznej.
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w procesie zmian
Misją ZUS jest sprawna, przyjazna i rzetelna obsługa klientów realizowana
z poszanowaniem zasad racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami
publicznymi, wykorzystująca nowoczesne technologie i potencjał pracowników.14
ZUS realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz szereg zadań
o charakterze pozaubezpieczeniowym, zlecanych na podstawie odrębnych
przepisów. Może być uznany za podstawową instytucję bezpieczeństwa socjalnego.
Jest jednocześnie jedną z największych instytucji w Polsce, wykonujących szeroko
rozumiane funkcje finansowe. Zakres zadań realizowanych przez ZUS jest bardzo
szeroki – poczynając od poboru składek, ustalania uprawnień i wypłaty świadczeń,
po podejmowanie działań na rzecz innych instytucji. Szczególnie duży wzrost
obowiązków spowodowały reforma ubezpieczeń społecznych oraz reforma systemu
ochrony zdrowia w 1999 roku.

12

Ibidem (pobrano 8.01.2015 r.)
Ibidem
14
Strategia rozwoju ZUS na lata 2013-2015…, op. cit., s. 8
13
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Uruchomienie i funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych po reformie
nie byłoby możliwe bez nowoczesnego wsparcia informatycznego, które zapewnia
Kompleksowy System Informatyczny ZUS (KSI ZUS), obsługujący około 29 mln
aktywnych kont ubezpieczonych. Rocznie do systemu wpływa ok. 900 mln
dokumentów rozliczeniowych i 55 mln wpłat. Działający w ramach KSI System
Ewidencjonowania Kont i Funduszy (SEKiF), jest odpowiedzialny za księgowanie
dokumentów, rozliczanie składek i wpłat oraz obsługę dokumentów korygujących.
Rozlicza rocznie ponad 360 mld złotych samego przypisu składek na kontach
ubezpieczonych i płatników. W ciągu miesiąca realizowanych jest około 16 mld
operacji zmieniających dane w bazie, w tym ponad 100 milionów operacji
księgowych. Każdego dnia może z niego korzystać ponad 45 tys. pracowników ZUS,
mając dostęp do ponad 50 TB danych. Żadna inna instytucja finansowa
w Polsce nie dokonuje rozliczeń na kontach indywidualnych w takiej skali i o takim
stopniu skomplikowania. Funkcjonujący w ramach KSI ZUS centralny ośrodek
przetwarzania danych to jedna z największych na świecie instalacji komputerów
klasy Mainframe.15
Realizacja tych działań jest możliwa dzięki przekształcaniu całej organizacji
Zakładu w procesowy sposób funkcjonowania.
Jeszcze zanim zaczęto mówić o zarządzaniu procesowym w biznesie, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych zastosował do realizacji swoich zadań outsourcing.
Wykorzystanie tego narzędzia było związane nie tyle z chęcią obniżenia kosztów, ile
brakiem możliwości technicznych i wykwalifikowanej kadry, niezbędnych
do realizacji zadania. Mowa tutaj o wieloletniej współpracy ZUS z Zakładem
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) – jednym z najstarszych
przedsiębiorstw informatycznych w Polsce. W ZETO przez wiele lat dokonywano
przetwarzania danych niezbędnych do wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych
oraz wydruku dokumentacji. Reforma ubezpieczeń społecznych spowodowała
zlecenie szeregu zadań informatycznych innemu zewnętrznemu wykonawcy, firmie
Procom Software (obecnie Asseco Poland). Zadania te były związane
z wdrożeniem i obsługą Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.
Zadania wydzielone i zlecone przez ZUS realizują również ośrodki prewencji
i rehabilitacji leczniczej, które nie są jednostkami organizacyjnymi Zakładu.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat zinformatyzowanie ZUS pozwala na stopniowe
przenoszenie zadań realizowanych dotychczas przez ZETO czy Asseco, do
własnych wyspecjalizowanych komórek – Centrów Wsparcia Informatyki. Proces ten
potrwa jeszcze kilka lat, ale z całą pewnością można mówić o wygaszaniu
współpracy z ZETO i obniżaniu kosztów działalności.
Poniższy wykres przedstawia proces zmniejszenia kosztów funkcjonowania
systemów ZETO i KSI dzięki dywersyfikacji głównych dostawców i utworzeniu
wyspecjalizowanych Centrów w pionie IT.

15

Serwis ZUS, ZUS w liczbach, www.zus.pl (pobrano 8.01.2015 r.)
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Źródło: H. Zbijewska, Osiągnięcia i dokonania IT w latach 2010-2013. Opracowania
własne ZUS. Warszawa 2014

Potrzeba osiągnięcia statusu innowacyjnej instytucji zaufania społecznego,
a także pozytywny odbiór dotychczasowych zmian, spowodowały poszukiwanie
dalszych rozwiązań i ulepszeń, dzięki którym: bardziej efektywnie wykorzystany
zostanie potencjał pracowniczy zgromadzony w konkretnych jednostkach
organizacyjnych Zakładu. Zadania niestandardowe, występujące jako pojedyncze
albo nieliczne zdarzenia, które dotychczas realizowane były we wszystkich
jednostkach, będą skupione w wybranych Oddziałach i Inspektoratach ZUS –
konsolidacja realizacji wybranych procesów. Ujednolicone zostaną standardy
załatwienia spraw, z jednoczesnym skróceniem czasu załatwienia.
W ramach przekształceń mających wpływ na usprawnienie obsługi klientów
dotychczas wprowadzono:
 System Kierowania Ruchem (SKR) – funkcjonujący we wszystkich
terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS od kwietnia 2012 r.
 Platformę Usług Elektronicznych (PUE) – funkcjonującą od czerwca
2012 r.
 Centra Usług Wspólnych
W ZUS proces tworzenia centrów jest już bardzo zaawansowany. Poza
wydzieleniem usług dotyczących zamówień publicznych, szkolenia pracowników czy
informatycznych, Zakład wyodrębnił zadania, które są realizowane na rzecz
klientów.
W strukturze ZUS obecnie16 funkcjonują następujące Centra:
1. Obsługi Wniosków Komorników Sądowych (CWK)
2. Obsługi Wniosków o Ustalenie Przebiegu Ubezpieczenia (COU)
3. Wsparcia Zasiłkowego (CWZ)
4. Emerytur Pomostowych (CEP)

16

Centra Usług Wspólnych funkcjonujące w ZUS wyszczególniono na podstawie Regulaminu
organizacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Tekst jednolicony (stan prawny na dzień
1 stycznia 2015 r. po zmianach wprowadzonych zarządzeniem Nr 64 Prezesa ZUS z 28 listopada 2014
r.), http://www.zus.pl/bip/pliki/RegulaminOrgZakladu/Regulamin_organizacyjny_Zakladu.pdf (pobrano
4.02.2015 r.)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Obsługi Telefonicznej (COT)
Obsługi Świadczeń Wyjątkowych (CSW)
Wsparcia Monitoringu COT (CWM)
Klienta Dochodowego (CKD)
Zamówień Publicznych (CZP)
Analityczno-Konsultacyjne (CAK)
Obsługi Korespondencji w sprawach Emerytalno-Rentowych (CER)
Szkoleniowe (CSZ)
Wsparcia Informatyki (CWI)
Serwisu Informatycznego(CSI)

Rysunek nr 1: Centra Usług Wspólnych funkcjonujące w Zakładzie

Źródło: Opracowanie własne ZUS, październik 2014

Zadania Zakładu zostały również scentralizowane w ramach innych komórek:
 39 komórek Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji,
 16 Komisji Lekarskich,
 7 Wydziałów Realizacji Umów Międzynarodowych,
 2 komórki Wydawania Pisemnych Interpretacji,
 3 Wydziały Produkcji Poligrafii,
 1 komórka Redakcji Technicznej i Fotoskładu.
W Zakładzie proces wyodrębniania kolejnych zadań, które można
scentralizować, jest w fazie rozwoju. W celu prawidłowego określenia właściwych
reguł postępowania przy tworzeniu Centrów Usług Wspólnych oraz prawidłowych
zasad ich funkcjonowania wprowadzono w 2013r. dokument „Zasady tworzenia
i funkcjonowania Centrów Procesów Wspólnych w ZUS”. Głównym założeniem tego

172
_____________________________________________________________________________________________

dokumentu jest określenie etapów tworzenia Centrów poprzez stworzenie Karty
Projektu utworzenia Centrum, dokonanie analizy, pomiarów efektywności
finansowej i wydajnościowej, przedstawienie założeń oraz zdefiniowanie: klientów
Centrum, procesów lub zadań realizowanych, celu funkcjonowania Centrum zgodnie
ze strategią Zakładu, warunków realizacji procesów.17
Jednym z etapów tworzenia Centrum jest pilotaż, który umożliwia miedzy
innymi identyfikację ryzyka związanego z wdrożeniem zmian. Dokument
zobowiązuje również Właściciela Centrum do określenia Kluczowych Wskaźników
Efektywności, które są istotne dla pomiaru stopnia realizacji celów utworzenia
Centrum.18
5. Cel, profil i zakres działania Centrów Usług Wspólnych w ZUS –
wybrane przykłady
Centra funkcjonujące obecnie w Zakładzie można podzielić na: ukierunkowane
na klienta, ukierunkowane na wsparcie pracowników oraz obsługi informatycznej,
które wspierają zarówno klientów jak i pracowników Zakładu.
Jako jedno z pierwszych w ZUS powołano Centrum Obsługi Telefonicznej
(COT) – w połowie 2012 roku. Jest scentralizowaną formą zdalnej obsługi klientów
przez telefon, email i czat, realizowaną przez konsultantów. Do zakresu kompetencji
Centrum Obsługi Telefonicznej należy: udzielanie informacji oraz wyjaśnianie
spraw zgłaszanych przez klientów (płatników składek, ubezpieczonych,
świadczeniobiorców),
realizacja
usług,
w
tym
składanie
wniosków
niesformalizowanych na zlecenie klientów, obsługa zapytań typu czat oraz e-mail od
klientów, zakładanie i przekazywanie spraw do obsługi w portalu elektronicznym.
Wynikiem realizacji wymienionych zadań jest wysoka dynamika liczby klientów
obsłużonych za pośrednictwem COT. Od 5 sierpnia 2013 roku wprowadzono
dodatkową funkcjonalność systemu (tzw. „callback”), pozwalającą klientom –
w przypadku wydłużonego czasu oczekiwania na połączenie z konsultantem – na
pozostawienie dyspozycji oddzwonienia na numer telefoniczny podany przez
klienta. Obecnie COT zlokalizowane jest w czterech jednostkach terenowych ZUS.
Realizacja wymienionych zadań jest stale monitorowana w zakresie jakości
merytorycznej udzielanych informacji, zgodności prowadzonych rozmów ze
standardami profesjonalnej obsługi klientów, a także sprawdzanie celowości
przekazywania zapytań klientów do właściwych komórek organizacyjnych. Ocena
i „kontrola jakości” działań COT jest realizowana przez Centrum Wsparcia
Monitoringu COT.
Kolejnym Centrum realizującym podstawowe zadania Zakładu jest Centrum
Obsługi Wniosków Komorników Sądowych (CWK), które zostało powołane
na przełomie 2012 i 2013 roku. Zlokalizowano je w ośmiu Oddziałach Zakładu.
Do zadań tego Centrum należy kompleksowa obsługa wniosków komorników
sądowych o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS wpływających zarówno
w formie papierowej jak i elektronicznej.

Zasady tworzenia i funkcjonowania Centrów Procesów Wspólnych w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych, załącznik do Zarządzenia Nr 68 Prezesa ZUS z 20 maja 2013, Baza wewnętrznych aktów
prawnych ZUS
18
Ibidem
17
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Po dwóch latach funkcjonowania CWK, można zaobserwować korzyści
z realizacji przedsięwzięcia tj.:
 wzrost terminowości obsługiwanych zadań – z 30,5% w III kw. 2011 r. na
100% w III kw. 2013 r.
 wzrost wydajności pracy o ok. 85% w porównaniu z III kw. 2011 r.
 wzrost rentowności obsługiwanych wniosków z 30,59% we wrześniu
2011 r. do 86,89% w I półroczu 2013 r.
 spadek szacunkowych kosztów opracowania jednego wniosku (7-krotny
spadek w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. tj. 25,84 zł we wrześniu
2011 r. na 3,72 zł w czerwcu 2013 r.)
 spadek zatrudnienia w komórkach udzielających odpowiedzi komornikom
o 30,36%.19
Centra Obsługi Wniosków Komorników Sądowych rocznie obsługują ok. 3,6
mln wniosków, średnio 308 tys. w miesiącu.20
Ważnym obszarem w funkcjonowania Zakładu jest obszar informatyki (IT),
w ostatnich latach przeszedł on szereg usprawnień i modernizacji. Obszar ten jako
jedyny w Zakładzie funkcjonuje w całości jako wyspecjalizowane Centra: Wsparcia
Informatyki (CWI) oraz Serwisu Informatycznego (CSI).
Z punktu widzenia realizacji Strategii Zakładu na szczególną uwagę zasługują
Centra Wsparcia Informatyki. Dzięki ich utworzeniu, bardziej efektywnie został
wykorzystany potencjał pracowniczy. W znacznym stopniu zostały zredukowane
również koszty całego pionu informatycznego, poprzez przejęcie zadań
wykonywanych wcześniej przez firmy zewnętrzne z branży IT. Szacuje się, że
oszczędności te sięgają około 25 mln zł rocznie.21
Istotą powstania Centrów Wsparcia Informatyki było zapewnienie centralnego
punktu wsparcia dla usług IT i użytkowników. Centra te czuwają przede wszystkim
nad zabezpieczeniem płynności i ciągłości pracy w aplikacjach interakcyjnych
funkcjonujących w Zakładzie. Współpracują również z zewnętrznymi dostawcami
systemów informatycznych. Centra Wsparcia Informatyki funkcjonują w 23 różnych
obszarach, wspierając realizację zadań pracowników Zakładu miedzy innymi
w zakresie: Elektronicznej Obsługi Klienta, Elektronicznej Platformy Wymiany
Danych, Świadczeń Emerytalno-Rentowych i Kapitału Początkowego,
Oprogramowania Autorskiego czy Obsługi Kont Płatników i Ubezpieczonych.
Do zadań CWI należy w szczególności: obsługa incydentów (nieprawidłowości)
w obszarze nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu, utrzymanie
i monitorowanie wskazanego poziomu usług IT w swoim obszarze, wsparcie
użytkowników w ramach wdrożeń oprogramowania i procedur, udział w pracach
projektowych, wdrożeniowych i testowych jak również proponowanie usprawnień dla
realizowanych procesów i aktualizacji wykorzystywanej dokumentacji.22

H. Zbijewska, Osiągnięcia i dokonania IT w latach 2010-2013. Opracowania własne ZUS. Warszawa
2014
Ibidem
21
T. Nieśpiał, Nie odkryliśmy Ameryki, „Z życia ZUS”. 2014, Nr 1, s. 16
22
Regulamin organizacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Tekst jednolicony (stan prawny na dzień
1 stycznia 2015r. po zmianach wprowadzonych zarządzeniem Nr 64 Prezesa ZUS z 28 listopada 2014
r.) http://www.zus.pl/bip/pliki/RegulaminOrgZakladu (pobrano 4.02.2015 r.)
19

20
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Centra te realizują również szereg innych projektów np. centralizacja Helpdesk,
elektronizacja procesu zarządzania uprawnieniami, współudział we wdrożeniu
systemu IdM, przejęcie zadań dostawców zewnętrznych.23
Elektroniczna obsługa klienta to w ostatnich latach strategiczny cel Zakładu,
dlatego też Centrum Wsparcia Informatyki – Elektroniczna Obsług Klienta zostało
powołane już 2011 roku. W pierwszym etapie funkcjonowania pracownicy tego
Centrum (administratorzy przekazu elektronicznego) przejęli od zewnętrznej firmy
Asseco obsługę technicznej infolinii programu Płatnik. W kolejnych latach udziałem
CWI EOK został wdrożony System Kierowania Ruchem, Platforma Usług
Elektronicznych, tablice informacyjne funkcjonujące na Salach Obsługi Klientów
Zakładu oraz urzędomaty.24 Centrum wspomaga również pracowników Centrów
Obsługi Telefonicznej oraz Centrum Wsparcia Monitoringu COT – CWM, obsługuje
zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu portalu PUE oraz wspomaga
pozostałych pracowników Zakładu w zakresie powyższych systemów.
Nieco odmienny zakres zadań należy do Centrów Serwisu Informatycznego.
Centra te funkcjonują w 11 Oddziałach, jednak pracownicy tego pionu ulokowani są
w każdym Oddziale i Inspektoracie. Jest to głownie związane z zakresem zadań
jakie wykonują. Do zadań tego Centrum w szczególności należy: utrzymanie stałej
sprawności technicznej sprzętu komputerowego, zabezpieczenie ciągłości
przetwarzania danych w systemach informatycznych, zarządzanie uprawnieniami
użytkowników systemów informatycznych, obsługa zgłoszeń od użytkowników
o awariach sprzętu, zarządzanie materiałami, umowami i środkami finansowymi
w zakresie sprzętu komputerowego i usług informatycznych oraz lokalne wsparcie
informatyczne użytkowników w obsługiwanych oddziałach i podległych terenowych
jednostkach organizacyjnych.
Osiągnięcie pozytywnych rezultatów, utworzenia wymienionych Centrów Usług
Wspólnych w ZUS, stało się impulsem do próby wydzielenia takich jednostek
w pionie obsługującym świadczeniobiorców.
Po niespełna rocznym pilotażu, w 2014 roku utworzono Centra Emerytur
Pomostowych, zlokalizowane w Oddziałach ZUS w Koszalinie i Sosnowcu. Centrum
w Koszalinie realizuje wnioski o emerytury pomostowe z 26 Oddziałów, natomiast w
Sosnowcu z 17 Oddziałów. Głównym zadaniem Centrów jest ustalanie prawa do
emerytury pomostowej i podjęcie wypłaty świadczenia. Powstanie Centrów Emerytur
Pomostowych pozwoliło skupić w dwóch ośrodkach wiedzę, doświadczenie
i narzędzia niezbędne do skutecznej obsługi świadczeniobiorców, przy
jednoczesnym zapewnieniu stosowania jednolitej interpretacji przepisów ustawy
o emeryturach pomostowych. Ponadto wcześniejsze rozproszenie wniosków
(należy zauważyć, że w poszczególnych oddziałach wpływ wniosków o emeryturę
pomostową na tle pozostałych wniosków jest marginalny) nie stwarzało możliwości
do wyspecjalizowania się pracowników w zakresie emerytur pomostowych.
W I półroczu 2014 roku do Centrów Obsługi Emerytur Pomostowych wpłynęły
6822 wnioski o świadczenie.

H. Zbijewska, Osiągnięcia i dokonania IT w latach 2010-2013. Opracowania własne ZUS. Warszawa
2014
24
R. Milczarski, Perspektywa budowniczego katedr, „Z życia ZUS”, 2014, Nr 5, s. 21
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W 2015 roku planuje się uruchomienie kolejnego Centrum w segmencie
świadczeniowym, będzie to Centrum Wsparcia Emerytalno-Rentowego (CWE). Do
zadań tego Centrum będzie należało w szczególności: rozwiązywanie problemów
zgłoszonych przez pracowników komórek emerytalno-rentowych dotyczących
funkcjonowania aplikacji, analiza błędów użytkowników i rekomendowanie działań
zaradczych oraz prowadzenie szkoleń podnoszących wiedzę w zakresie
funkcjonowania aplikacji.25
Skupienie zadań można zaobserwować również w pionie Orzecznictwa
Lekarskiego. Funkcjonuje w nim 16 Komisji Orzeczniczych, których zadaniem jest
rozpatrywanie sprzeciwów od orzeczeń, wydawanych przez komórki Orzecznictwa
Lekarskiego i Prewencji, zlokalizowane w 39 Oddziałach ZUS. W najbliższym czasie
powstanie też Centrum Wspomagania Orzecznictwa (CWO), którego głównym
celem będzie wsparcie merytoryczne pracowników obszaru orzecznictwa
w wykorzystaniu aplikacji KSI ZUS, poprzez stworzenie i prowadzenie bazy wiedzy
(dobrych praktyk), wspierania działań związanych z optymalizacją narzędzi
informatycznych oraz projektowanie rozwiązań służących poprawie jakości pracy.
Centrum to będzie również aktualizowało bazę lekarzy upoważnionych do
wystawiania zaświadczeń lekarskich.26
6. Narzędzia wspomagające funkcjonowanie Centrów Usług Wspólnych
w Zakładzie
Centra Usług Wspólnych zarówno biznesowe jak również wsparcia
informatycznego i serwisu informatycznego nie mogłyby realizować swoich zadań
bez właściwych narzędzi informatycznych.
W celu obsługi wniosków klientów Zakładu powstała w 2010 roku Elektroniczna
Platforma Wymiany Danych (EPWD). Aplikacja ta służy obsłudze wniosków, pism,
upoważnień i innych dokumentów dostarczonych przez klientów zarówno w formie
papierowej jak i elektronicznej wprost z Platformy Usług Elektronicznych.
Dokumentacja papierowa zostaje wprowadzona do aplikacji metodą skanowania
przez pracownika terenowej jednostki, do której jest doręczona, a funkcjonalność
aplikacji umożliwia dostęp do tej dokumentacji w każdej innej jednostce Zakładu, jak
również prześledzenie poszczególnych etapów opracowania danej sprawy.
Dokument złożony przez klienta jest w pełni kontrolowany na każdym jego etapie.
Aplikacja zapewnia również dostęp do elektronicznych teczek klientów, gdzie można
dokonać analizy całej korespondencji przekazanej przez wybranego klienta.
Niezwykle istotnym elementem funkcjonowania aplikacji jest możliwość obsługi
wniosków przekazywanych drogą elektroniczna poprzez Platformę Usług
Elektronicznych. Dokument elektroniczny zostaje automatycznie przydzielony do
obsługi wykonawcy, który po utworzeniu właściwej odpowiedzi lub zaświadczenia
może zgodnie z intencją klienta przekazać w tej samej formie za pośrednictwem
PUE zwrotną odpowiedź. Funkcjonalność aplikacji pozwala również na szybkie
pobranie niezbędnych danych zawartych na kontach ubezpieczonych lub płatników
w KSI ZUS.

25
26

Opracowania własne ZUS, grudzień 2014
Ibidem
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Zakres zadań wykonywanych przez ZUS jest bardzo szeroki, obsługa spraw
ubezpieczonych, płatników, świadczeniobiorców i innych instytucji, realizowana jest
przy wykorzystaniu kilkudziesięciu aplikacji interakcyjnych. W celu wsparcia
realizacji tych zadań oraz pracowników, a przede wszystkim w celu wsparcia
funkcjonujących aplikacji powstał Portal Użytkownika KSI (PUK). System ten służy
zgłaszaniu przez wszystkich pracowników Zakładu incydentów, nieprawidłowości,
błędów w funkcjonowaniu systemów informatycznych, problemów technicznych
związanych ze sprzętem komputerowymi oraz propozycji usprawnień lub modyfikacji
aplikacji interakcyjnych. Odbiorcami tych zgłoszeń są pracownicy skupieni
w Centrach Wsparcia Informatyki oraz Centrach Serwisów Informatycznych.
Funkcjonalność aplikacji pozwala użytkownikom na bieżąco śledzić komunikaty
o stanie dostępności usług/systemów informatycznych. Pracownik zgłaszając
problem zobowiązany jest wskazać dziedzinę w jakiej wystąpiła nieprawidłowość,
nazwę aplikacji lub rodzaj nieprawidłowości. Portal Użytkownika KSI sam rozpozna
nazwę sieciową i adres sieciowy stacji, z której dokonano zgłoszenia i zgłoszenie to
zostanie przydzielone do obsługi do właściwego Centrum Wsparcia Informatyki, jeśli
dotyczy aplikacji KSI lub Centrum Serwisu Informatycznego, jeśli dotyczy problemów
technicznych np. awarii sprzętu. Po zgłoszeniu incydentu pracownik Zakładu na
bieżąco może śledzić stan realizacji swojego zgłoszenia.
7. Wnioski
Niewątpliwe korzyści, które są wynikiem powstania CUW, to przede wszystkim
usprawnienie obsługi klientów, a w dalszej konsekwencji wzrost ich zadowolenia
i zaufania do Zakładu, jako jednostki publicznej dbającej o bezpieczeństwo socjalne
obywateli. Każda innowacja, która spowoduje realne usprawnienie działania
instytucji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zasługuje na docenienie,
a przynajmniej rozważenie możliwości jej zastosowania.
Niemniej należy pamiętać również o tym, że wszystkie zmiany w organizacji
obarczone są ryzykiem niepowodzenia albo uzyskania niewspółmiernych efektów
do poniesionych kosztów (nie tylko finansowych).
W przypadku wprowadzenia zmian w zarządzaniu instytucją, polegających na
utworzeniu Centrów Usług Wspólnych takie zagrożenia również istnieją.
Umiejscowienie centrum w zbyt małych jednostkach, może spowodować
wystąpienie trudności w doborze kadry lub też ograniczoną możliwość pozyskania
odpowiednich pracowników.
Utworzenie centrów z perspektywy kierującego jednostką, wiąże się ze
zwiększonymi nakładami ze strony tej jednostki. Należy zapewnić pomieszczenia,
sprzęt i przede wszystkim przeszkoloną kadrę, która będzie wykonywała nowe
zadania. W efekcie więc dochodzą zadania (z innych jednostek zadania te ubywają),
a wypracowany zysk jest przekazywany do centrali.
Z punktu widzenia pracowników, tworzenie nowych centrów w innych
jednostkach, niż ta obecnie zatrudniająca oraz idące za tym zmiany organizacyjne,
powodować mogą poczucie zagrożenia związanego z brakiem stabilności
zatrudnienia, ponieważ zmniejszenie liczby zadań w jednostce może skutkować
w przyszłości zmniejszeniem zatrudnienia. Czynnik ludzki w organizacji odgrywa
ogromną rolę, ponieważ z jednej strony jest rzeczywistym uczestnikiem
i inżynierem zachodzących zmian, z drugiej zaś jest narzędziem realizującym
procesy. Organizacja może się zmienić tylko w takim zakresie, na jaki pozwoli jej
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elastyczność zatrudnionych w niej ludzi. Przez elastyczność należy tutaj rozumieć
chęć podjęcia właściwych szkoleń, mobilność, a także motywację do pracy.
Z drugiej strony tworzenie centrów jest również szansą na rozwój kariery
zawodowej dla pracowników wyróżniających się, potrafiących działać na wielu
płaszczyznach, których zatrudnienie nie wiąże się z generowaniem dodatkowych
kosztów dla organizacji, ponieważ te osoby już są w organizacji, a ta po prostu może
wykorzystać ich potencjał.
Proces tworzenia Centrów Usług Wspólnych w administracji publicznej, także
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest obecnie w fazie największego rozwoju.
Organizacja tego przedsięwzięcia wymaga ogromnego wysiłku zarówno ze strony
kierownictwa Zakładu jak i pracowników, zmusza do optymalizacji procesów,
dostosowania zasobów, oraz ukierunkowania na współpracę. Wysiłek ten jednak
przynosi rezultaty, które można zaobserwować w postaci istniejących centrów
w strukturze Zakładu. O realizacji wyznaczonego kierunku jakim jest zwiększenie
zaufania do ZUS, świadczyć może fakt, że jakość usług realizowanych przez
pracowników Zakładu uległa znacznej poprawie. Znacznie skrócił się czas obsługi
spraw. Klienci dostrzegają zachodzące zmiany i nie negują tych zmian.
Być może nie uda się zmienić wszystkich obszarów działalności Zakładu
w bardzo dobrze funkcjonujące Centra Usług Wspólnych, z tej prostej przyczyny, że
niektóre zadania nałożone na Zakład Ubezpieczeń Społecznych są niepowtarzalne
i niemożliwe do wydzielenia z istniejącej struktury. Obszary, które były możliwe do
wyodrębnienie i posłużyły do utworzenia centrów potwierdzają, że jest to dobry
kierunek w zarządzaniu administracją publiczną.
Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie procesu przemian
zachodzących w ostatnich latach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako
instytucji bezpieczeństwa socjalnego, poprzez utworzenie wyspecjalizowanych
Centrów Usług Wspólnych. Wymieniono obecnie funkcjonujące w Zakładzie Centra
oraz omówiono wybrane obszary, w których z powodzeniem one funkcjonują.
Wskazano zalety innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w Zakładzie ze
szczególnym uwzględnianiem ograniczenia kosztów przy jednoczesnej poprawie
jakości świadczonych usług na rzecz klientów. Zidentyfikowano również zagrożenia
jakie mogą wystąpić przy wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
Summary
The purpose of this elaboration is to presentation a process of the changes
taking place in recent years in the Social Insurance Institution as an institution
of social security, by creating a specialized Shared Services Centers. This article
lists the currently functioning Centers in the Institution and discusses some of the
areas in which they operate successfully. Pointed out the advantages of the
innovative solutions employed in the Institution with particular attention to reduce
costs while improving the quality of services provided to clients. Also identified the
risks that can happen with the introduction of organizational changes.
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FEMINISTYCZNE UJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie
W literaturze występuje dość ciekawe ujęcie feminizmu, które w połączeniu
z badaniami nad bezpieczeństwem wnosi nowe idee do metodologii badań
o bezpieczeństwie. Początkowo dość nieufnie podchodzono do kwestii feminizmu
i możliwości jego wykorzystania w badaniach nad bezpieczeństwem. Z czasem
jednak naukowcy doszli do przekonania iż otwarte genderowe zainteresowanie
wymiarem bezpieczeństwa może być ciekawe i nadzwyczaj płodne.
Wyniki badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wykazały
że wpływ konfliktów zbrojnych ma zupełnie inny wymiar na kobiety i dzieci jak
na mężczyzn i chłopców. W związku z powyższym naukowcy z USA doszli do
przekonania że w badaniach nad bezpieczeństwem istnieje potrzeba uznania tzw.
perspektywy płci.1
W niniejszym artykule podjęto problem bezpieczeństwa w ujęciu
feministycznym. Starano się przede wszystkim wskazać że teoria feministyczna
może mieć zasadniczy wpływ na badania nad problematyką bezpieczeństwa.
Przyjęta orientacja genderowa jednak nie wyjaśnia w pełni owego wpływu bowiem
aspekt bezpieczeństwa zmienia się i jest zależny od przyjętej orientacji badawczej.
W związku z powyższym przyjęto że artykuł może stanowić pewne uogólnienie
nad rozważaniami dotyczącymi myśli feministycznej w badaniach nad
bezpieczeństwem a także być punktem wyjściowym do pogłębionej dyskusji
naukowej.
Artykuł składa się z kilku części. W pierwszej wyjaśnione pojęcie
bezpieczeństwa, dość krótko scharakteryzowano ideologię feminizmu, następnie
starano się wskazać na role i miejsce bezpieczeństwa w myśli feministycznej,
wykazano na ile płeć ma znaczenie w przypadku konfliktu zbrojnego.
Narracja w przedmiotowym artykule jest prowadzona w oparciu o teorię
feministyczną w naukach o bezpieczeństwie a przyjęte założenia badawcze
koncentrują się na ukazaniu relacji między feminizmem a bezpieczeństwem
i wskazaniu czy podejście genderowe ma uzasadnione konotacje badawcze w tym
obszarze rozważań.
Determinanty bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo nie jest stanem danym raz na zawsze. Różnie ono jest
podejmowane w doktrynie. Słownik Języka Polskiego podaje że bezpieczeństwo to
stan niezagrożenia, spokoju i pewności.2 Z kolei w słowniku nauk społecznych za
bezpieczeństwo przyjmuje się że w najbardziej dosłownym znaczeniu

1
2

S. Whitworth, Ujęcie feministyczne (w:) P.D. Wiliams, Studia Bezpieczeństwa. Kraków 2012, s. 101
Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.). Warszawa 1998, s. 123
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bezpieczeństwo jest właściwie identyczne z pewnością i oznacza brak zagrożenia
fizycznego albo ochronę przez nim.3
Można zatem stwierdzić że w najogólniejszym znaczeniu bezpieczeństwo
zajmuje zaspokojenie takich potrzeb jak; istnienie, przetrwania, całość, tożsamość,
spokój i pewność rozwoju.4 Bezpieczeństwo to pojęcie z którego treścią człowiek
wiąże swoje nadzieje i na tej podstawie buduje pewną perspektywę własną jak
i swoich najbliższych.
Bezpieczeństwo jest zatem kategorią, która odnosi się do spraw globalnych,
państwowych, lokalnych i osobistych, tworząc i ograniczając szanse dla każdego
z wymiarów.5 Termin bezpieczeństwo może być zatem rozumiany w sensie szerokim
jako bezpieczeństwo państwa, układu państwa,6 kontynentu czy całego świata.
Bezpieczeństwo w sensie wąskim to bezpieczeństwo społeczności lokalnych.7
Podobnie termin bezpieczeństwa jest definiowany przez Słownik terminów
z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Według niego bezpieczeństwo to przede
wszystkim stan, który oddaje pewne poczucie pewności i zarazem gwarancję jego
zachowania oraz szansę na doskonalenie. Słownik wyróżnia bezpieczeństwo
globalne, regionalne, narodowe, militarne, polityczne, społeczne, fizyczne,
psychiczne, socjalne, strukturalne i personalne.8
Zmiany jakie zachodzą na przestrzeni wieków wpływają na naukowców, którzy
formułują nowe definicje bezpieczeństwa. M. Cieślarczyk przyjmuje iż
bezpieczeństwo oznacza pragnienie które wyraża naród, w ramach którego domaga
się ochrony przed jakąkolwiek agresją, w oparciu o gwarancje, że jeśli będzie
zaatakowany to otrzyma natychmiastową pomoc ze strony innych podmiotów.9
Zmieniające się czasy, postępująca globalizacja i integracja powodują że powstają
coraz to nowe koncepcje bezpieczeństwa. Wynika to z faktu że czasy te przynoszą
nową gamę zagrożeń, które wpływają na stan bezpieczeństwa10 i jednocześnie go
kształtują.11
Analizując potrzeby człowieka można dojść do wniosku że potrzeba
bezpieczeństwa klasyfikuje się tuż za potrzebami takimi jak tlen, woda, czy sen. Inni
uważają że bezpieczeństwo to pewien stan psychiczny lub prawny, w którym
jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej osobie lub w sprawnie
działającym systemie prawnym.12
Niemałym obecnie problemem pozostaje ocena stanu bezpieczeństwa według
pewnych kryteriów. Ocena bezpieczeństwa obejmuje trzy główne obszary zagadnień tj. wyzwania i zagrożenia, podmiotową i przedmiotową strukturę

W. Pokruszyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów 2010, s. 8
G. Marshall, Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa 2006, s. 23-25
5
L. Kanarski, B. Rokicki, J. Świniarski, Wstęp, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej
zorganizowanej 21 października 1999 r. „Bezpieczeństwo personalne i strukturalne wobec wyzwań
współczesnego świata”. Warszawa 2000, s. 5
6
Por. J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa 1996, s. 45
7
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bezpieczeństwa. Wyzwania to trwałe tendencje występujące w obszarze
bezpieczeństwa. Dotyczą one takich zjawisk jak: masowa migracja, przestępczość
zorganizowana, działanie ruchów antyglobalistycznych, zmian klimatycznych,
konfliktów lokalnych i regionalnych. Zagrożenia stanowią wypadkową takich
czynników jak wzrost potęgi innych państw, postrzeganie zachowania innych państw
jako agresywne.13
Istotnym spektrum bezpieczeństwa jest znaczenie podmiotowe, które pozwala
konstruować określonych katalog rodzajów bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego. Analizując wybrane aspekty bezpieczeństwa należy brać pod
uwagę zmiany jakie zachodzą we współczesnym państwie. W szczególności chodzi
tu o umacnianie się państw, sojuszy, rozwój technologii informacyjnych, rozwój
różnych ideologii w tym doktryny feministycznej.
Reasumując można stwierdzić że bezpieczeństwo jest na tyle pojemną
kategorią iż jednoznaczne jego zdefiniowanie określenie znaczenia przedmiotowego
i podmiotowego w zasadzie nie jest do końca możliwe. W związku z powyższym
należy posiłkować się wybranymi definicjami określającymi pojęcie bezpieczeństwa.
Należy również zauważyć że bezpieczeństwo inaczej będzie postrzegane
przez przedstawicieli poszczególnych dyscyplin naukowych. Tak niejednoznaczność powoduje że nie istnieje jedna uniwersalna definicja bezpieczeństwa.
Dodać należy że większość badawczy bezpieczeństwa odrzuca jako utopijną ideę
całkowitego, absolutnego bezpieczeństwa.
Świat jest pełen różnych zależności, powstają konflikty które przeradzają się
w regularnie prowadzone działania wojenne zatem pełne bezpieczeństwo niczym
nie ograniczone w XXI wieku jest niemożliwe do utrzymania. W związku
z powyższym zasadne staje się dokonanie przeglądu jak bezpieczeństwo jest
eksplorowane w ujęciu feministycznym, które jest dość rzadko podejmowane
w naukach czy studiach o bezpieczeństwie.
Pojęcie i znaczenie feminizmu
Feminizm to nazwa bardzo szerokiego ruchu o charakterze politycznym,
społecznym, kulturalnym a także co podkreślają uczeni intelektualnym, którego
różne orientacje, szkoły, teorie, badania łączy wspólne przekonanie że kobiety były
i zarazem są przedmiotem szeroko zakrojonej dyskryminacji.14 Nazwa feminizm
pojawiała się w Stanach Zjednoczonych w latach 60. dwudziestego wieku,15
jednakże idee i aspiracje feministyczne były formułowane znacznie wcześniej.16
Feminizm rozwijał się dość intensywnie.17
Pierwsza fala feminizmu miała miejsce w latach 1840-1920 za sprawą
sufrażystek które walczyły o równouprawnienie. W szczególności chciały
wprowadzenia odpowiedniego prawa rodzinnego, wyborczego oraz polepszenia
ekonomicznych warunków życia.

W. Pokruszyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Józefów 2010, s. 21-22.
Por. K. Ślęczka Feminizm. Katowice 1999.
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Por. R. Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie. Warszawa 2002; K. Ślęczka, Feminizm.
Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Katowice 1999
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Druga fala feminizmu pojawiło się pod koniec lat 60. XX wieku. W tym okresie
skupiono się nad podjęciem działań, których celem miała być minimalizacja różnić
między mężczyznami a kobietami. Skupiano się na problematyce zmian
społecznych, snuto rozważania nad feminizacją świata, wzbogacaniem kultury
i cywilizacji oraz uwypukleniem wartości kobiecych. Centralne zagadnienia
feminizmu z biegiem lat ulegały znaczącym przeobrażeniom. Istota feminizmu,
we wszelkich jego przejawach sprowadza się do przekonania że kobiety są
dyskryminowane, poniżane, traktowane gorzej, nierówno a zatem niesprawiedliwie
w porównaniu z mężczyznami.
W literaturze przedmiotu przewijają się różne nazwy niekiedy przeciwstawnych
sobie nurtów feminizmu: feminizm macierzyński, prorodzinny, feminizm
patriarchalny, feminizm liberalny, feminizm socjalistyczny, feminizm anarchistyczny,
feminizm integracyjny, feminizm radykalny, feminizm reformistyczny czy feminizm
rewolucyjny.18 Jak zatem można zauważyć istnieje wiele nurtów feminizmu. Każdy
z nich charakteryzuje się pewnymi wysublimowanymi cechami, określającymi rolę
kobiety we współczesnym świecie. Ideologia feminizmu sprzeciwia się jakiejkolwiek
dyskryminacji kobiet i upatruje je we władzy mężczyzn – rodzinnej, zawodowej czy
politycznej.
Przekonanie o niższości kobiet od mężczyzn jest narzucane im od dzieciństwa
aż po śmierć w różnych rolach, sytuacjach w jakich się znajdują. Feminizm przyjmuje
sukcesy kobiet za oczywisty dowód równości płci. Jednocześnie należy podkreślić
iż potępia te kobiety sukcesu, które zaprzeczając swojej oczywistej kobiecości
twierdzą, że osiągnęły to dzięki cechom męskim. W doktrynie przyjmuje się że
przejawy dyskryminacji kobiet mogą mieć charakter religijny, zawodowy,
zwyczajowy, komercyjny czy językowy.19
Obecnie feministki między innymi podnoszą wpływ aspektu genderowego na
bezpieczeństwo. Twierdzą że ma on zasadnicze znaczenie w zagadnieniach
bezpieczeństwa. Można zatem przyjąć że płeć nie jest obojętna w badaniach nad
bezpieczeństwem.
O tym że przekonanie iż czynniki o charakterze często nieracjonalnym wpływają
w znacznej mierze na postawy i zachowania ludzkie wyrażali już dawno teoretycy
zajmujący się psychologicznymi aspektami motywami zachowania się człowieka
w pewnych sytuacjach. Każda jednostka niezależnie od płci posiada jakieś
określone często egoistyczne potrzeby. Tą zasadniczą potrzebą zarówno wobec
kobiet jak i mężczyzn jest potrzeba bezpieczeństwa jako jedna z najwyższych
w hierarchii potrzeb A. Maslowa.
Reasumując feminizm jest ideologią ciągle żywą, stale wzbogacaną
i przenoszoną na grunt praktyczny. Dotychczas feministki zdołały osiągnąć niektóre
swoje cele. Wydaje się że znaczenie feminizmu będzie tak długo wzrastać dopóki
kobiety nie wyzwolą się od wszelkich przejawów ich dyskryminacji.
W kontekście bezpieczeństwa ideologia feminizmu zakłada że kobiety powinny
być traktowane na różni z mężczyznami, oznacza to że mogą być nie tylko biernymi
ale aktywnymi aktorami wojen, walk, konfliktów czy innych aspektów związanych
z szeroko rozumianym zapewniania bezpieczeństwa.
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R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne. Kraków 2000, s. 345-350
Ibidem, s. 355
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Bezpieczeństwo w doktrynie feministycznej
W zasadzie każda z perspektyw feministycznych koncentruje się na innym
rozumieniu i myśleniu o płci. Również mają miejsce inne reakcje na bezpieczeństwo
czy prowadzoną w nim politykę. Do głównych nurtów feministycznych które
podejmują problematykę bezpieczeństwa należą feminizm liberalny, radykalny,
krytyczny oraz postkolonialny.
Feminizm liberalny skupia się na szerzeniu idei równości płci. W tym kontekście
koncentruje się wokół reprezentacji kobiet w sferze publicznej. Przedstawiciele tego
nurtu wskazują na niedoreprezentację kobiet w wszelkich formach i organizmach
politycznych. Ponadto uważają oni że kobiety raczej są traktowane jako osoby
drugorzędne.
W różnych organizacjach politycznych zajmują się one pracami pomocniczymi
co jednoznacznie skazuje je na niebyt. Wobec powyższego przedstawiciele
feminizmu liberalnego starają się usuwać przeszkody w uczestnictwie kobiet
w życiu publicznym, umożliwiając im samorealizację.
Reprezentanci feminizmu liberalnego zastanawiają się czy kobiety w ogóle
mogą podejmować decyzje dotyczące bezpieczeństwa, czy w takim razie
są reprezentowane w organach rządowych zajmujących się tą problematyką, czy
wreszcie działają w siłach zbrojnych.
Według tego kierunku filozoficznego kobiety nie są reprezentatywne
w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa a tym samym nie mężczyźni nie
dopuszczają ich do stanowisk związanych z kształtowaniem bezpieczeństwa
państwa, a tym bardziej o charakterze międzynarodowym. Feminizm liberalny zatem
postuluje pełne dopuszczenie kobiet do organizacji zajmujących się
bezpieczeństwem a także do kształtowania i brania odpowiedzialności za politykę
bezpieczeństwa.
Innym kierunkiem jest feminizm radykalny, który skupia się nie tylko na
równości kobiet i mężczyzn. Przedstawiciele tego nurtu uważają że kobiety
i mężczyźni są istotami głęboko odmiennymi. Zakładają również że mężczyźni
są mniej podatni na wyrażanie emocji bardziej agresywni i skłonni do szeroko
rozumianej rywalizacji.
Z kolei kobiety to grupa społeczna która charakteryzuje się opiekuńczością,
oraz myśleniem abstrakcyjnym. Feminizm radykalny postrzega jako wszystkie
polityczne sfery życia. Dostrzega że życie kobiet jest kształtowane przez patriarchę
i wiąże się najczęściej z przemocą domową, kontrolą nad swobodą reprodukcyjną
i ich seksualnością.20
Odnośnie kwestii reprezentacji feminizm radykalny skłania się do szerszego
udziału kobiet w życiu publicznym. Przedstawiciele tego kierunku uważają że kobiety
wnoszą zupełnie inne nowe wartości w życie polityczne i powinny bardzo szeroko
uczestniczyć w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa na równi z mężczyznami.
Innym rodzajem nurtu traktującym o feminizmie jest feminizm krytyczny, który
skupia się na badaniach zachowań społecznych kobiet i mężczyzn oraz dokonuje
ich porównań. Kładzie nacisk na badanie społecznych norm dotyczących mężczyzn
a nie tylko kobiet, przyjmuje iż normy te kształtują położenie mężczyzn
szczególności mężczyzn marginalizowanych.
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Ten nurt feminizmu sięga do feminizmu postmodernistycznego, który z kolei
koncentruje się wokół nieuchronnej cząstkowości wszystkich definicji i stanowisk
oraz o potrzebie dekonstrukcji twierdzeń kategorycznych i prawd uniwersalnych.
Dekonstrukcja skupia się na analizie, osłanianiu i odrzucaniu rzekomej naturalności
pewnych przekonań i relacji a także zgłębianiu jaki wpływ mają bezkrytycznie
przyjmowane założenia i przekonania na ludzką zdolność do działania społecznego.
Ostatnim z nurtów jest feminizm postkolonialny, który wskazuje na imperializm jako
jedno z dominujących założeń dotyczących ról płciowych czy też różnych procesów
decydujących o kształtowaniu się nowych tożsamości z wszystkimi jej postaciami.
Nurt ten kontynuuje dekonstrukcję przekonania o uniwersalizmie losu kobiet,
rozumianego przez poprzednio omawiane koncepcje feministyczne.21 Ujęcie
feministyczne kształtuje wpływ konfliktów zbrojnych na bezpieczeństwo kobiet,
udział kobiet w operacjach wojskowych. W odniesieniu do pierwszego aspektu
należy przyjąć że część autorów podejmujących problematykę feminizmu w naukach
o bezpieczeństwie jest zdania iż konflikty inaczej wpływają na kobiety i dzieci
a inaczej na mężczyzn i chłopców.
Przeprowadzone gendorowo analizy konfliktów zbrojnych najczęściej nie
interesują się kontekstem ludzkim. Według ich założeń konflikt to relacja między
państwami czy innymi uzbrojonymi grupami a to co wynika z niego dla życia ludzi
pozostaje na uboczu. Do tej pory w literaturze doświadczenia kobiet związane
z konfliktami zbrojnymi nie były w polu zainteresowań naukowców i badaczy
bezpieczeństwa. Dopiero po pewnym czasie zaczęto ukazywać szerzej iż kobiety
padają regularnie ofiarom konfliktów. W tym kontekście można przyjąć iż konflikty
zbrojne bezpośrednio wpływały na życie kobiet.
Szczególnym zainteresowaniem objęto badania których celem było wykazanie
iż kobiety w trakcie wojny mają znacząco ograniczone prawa. Pisano również
o tym że są one przedmiotem różnego rodzaju gwałtów, przemocy seksualnej,
zmuszania seksualnego, okaleczenia i handlu ludźmi.
Poruszano również palący problem w ramach którego kobiety w trakcie
konfliktów stoją z jednej strony na uboczu działań wojennych a z drugiej strony
najczęściej trafiają do niewoli czy są wykorzystywane. Nie posiadają dostępu do
jakiejkolwiek opieki medycznej i innych usług publicznych.22
W doktrynie porusza się również formy czynnego udziału kobiet w konfliktach
zbrojnych. Również co należy przyjąć kobiety podobnie jak mężczyźni noszą broń,
i dopuszczają się różnego rodzaju aktów przemocy. Udokumentowany jest również
udział kobiet w wojnach w charakterze łączników wojskowych czy różnego rodzaju
wywiadowców.23
Feministyczna myśl dość dużo uwagi poświęca różnego rodzaju ruchom
pokojowym, w których uczestniczą kobiety od marszów pokoju i milczących czuwań
aż po działania na rzecz zbliżenia między grupami żołnierzy. Konstatując należy
przyjąć iż zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą czynnie uczestniczyć
w różnego rodzaju wojnach i konfliktach zbrojnych czy to jako te osoby które niosą
pomoc czy jako uczestnicy szeroko zakrojonego procesu pokojowego.24
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Podkreślić należy że wiele badań feministycznych skupia się również na
zagadnieniach tworzenia genderu przez stan bezpieczeństwa lub jego brak oraz
konstruowania bezpieczeństwa przez gender. Wydaje się że dominujące założenie
na temat kobiet i mężczyzn oraz kobiecości i męskości stawiają zarówno kobiety jak
i mężczyzn w zupełnie innych rolach w konfliktach zbrojnych. Mężczyzn przedstawia
się w roli czynnych aktorów w tym niekiedy obiektów przemocy z kolei kobiety
zazwyczaj w roli ofiar w tym ofiar przemocy seksualnej.
W innych badaniach naukowych stwierdzono że pozornie neutralny genderowo
i obiektywny język strategii wojskowych jest dość często wykorzystywany jako
potencjalna ideologiczna zasłona, której celem jest maskowanie uwagi poświęconej
ujęciu feministycznemu w kontekście badań nad bezpieczeństwem.25
Różni autorzy feministyczni wychodzą z założenia, że o ciałach kobiet pisze się
dość często tak aby wytłumaczyć określone formy responsu wojskowego,
a także gigantyczne negatywne skutki jakie wojskowa odpowiedz użycia siły ma
w stosunku do kobiet. Podkreślić należy że kobiety zawsze były przedmiotem
różnego rodzaju naruszeń w trakcie działań wojennych.
Z dostępnych danych historycznych wynika, że w czasie II wojny światowej
kobiety były bardzo często gwałcone, okaleczane, czy mordowane. Jako nieaktywni
uczestnicy działań wojennych również odpowiadały za przetrzymywanie i udzielanie
schronienia osobom, które brały udział w działaniach wojennych i reprezentowali
państwo napadnięte. Należy również zauważyć że kobiety brały udział w czynnych
akcjach wojennych.
Co prawda takich przypadków nie ma dużo jednak te które walczyły zasłużyły
się w armiach państwa biorących udział w wojnach czy innych konfliktach
wojskowych.
Ponadto wspomnieć należy również o tym że kobiety często również nie
pozostawały bierne wobec działań nieprzyjaciela. Angażowały się w wszelkie akcje
wywiadowcze, brały udział w grupach konspiracyjnych a także pomagały
w ukrywaniu chorych i rannych. Równie warto wspomnieć że kobiety podejmowały
się czynności sanitariuszek, dzięki którym mogły nieść pomoc nawet bezpośrednio
na polu walki osobom rannym.
Obecnie wizerunek kobiety w siłach zbrojnych uległ zasadniczej zmianie.
Aktualnie w armiach większości państw na świecie kobiety są normalnymi
żołnierzami traktowanymi na równi z mężczyznami. Dobitnie to widać choćby
w naszym kraju gdzie w wyniku profesjonalizacji i procesów europeizacji Wojsko
Polskie rekrutuje do swoich oddziałów płeć piękną.
Kobiety są traktowane dokładnie na tych samych warunkach co mężczyźni,
zatem można stwierdzić że doszło do postępu w kwestii równości płci. Jest to
wypełnienie od dawna stosowanych w standardów w siłach zbrojnych innych
państw, dla których płeć nie ma zasadniczego znaczenia. Można zatem powiedzieć
ze minęły czasy w których kobieta nie była dopuszczana do niektórych zawodów
w tym do służby w służbach mundurowych. Podobnie kobiety znajdują się w szeregach Policji, Straży Granicznej, i innych tego typu formacjach paramilitarnych.
Obecnie wychodzi się z założenia że kobiety również mają takie same
możliwości podejmowania nauki w szkołach wojskowych jak mężczyźni. Pewną
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różnicą w służbie kobiet i mężczyzn jest odrębność niektórych zapisów ustawowych
dotyczących macierzyństwa co jednoznacznie wynika z Kodeksu Pracy czy
Europejskiej Strategii Gender Mainstreaming.
Wszystkie inne zasady powoływania do wojska, obejmowania poszczególnych
stanowisk, przebiegu i rozwoju zawodowego oraz zasad zwalniania ze służby
pozostają identyczne zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Reasumując można
przyjąć że praca kobiet w służbach mundurowych w tym w siłach zbrojnych nie różni
się od obowiązków nakładanych na mężczyzn. Wobec powyższego można przyjąć
tezę że kobiety w wojsku w wykonywaniu swoich obowiązków dotrzymują kroku
mężczyznom.
Kobiety biorą udział w konfliktach zbrojnych na równych prawach co mężczyźni.
Często z powodu przymusu działają w formie posłańca, szpiega, zamachowcy,
przemytnika broni czy informacji. Mimo tego w świadomości opinii publicznej kobiety
są rzadziej postrzegane jako żołnierze co powoduje iż posiadają większą swobodę
w organizowaniu różnego rodzaju marszów, wieców pokojowych itp.
Wiele feministek skupia się na sposobie w jakim płeć jest determinowana przez
bezpieczeństwo lub jego brak a także jak bezpieczeństwo jest determinowane przez
pleć. Feministki niekiedy są bardzo dobrze wyszkolone do pełnienia różnych
czynności w czasie konfliktu zbrojnego.26
Feministki dość często skupiają swoją uwagę na dojściu do powodu z którego
wyłania się tradycyjna przemoc. Twierdzą one że już samo przygotowanie
społeczności do wojny, poprzez militaryzowanie jej, jest silnie upłciowione, podobnie
jak produkcja broni i gromadzenie armii. Kwestią dyskusyjną podnoszoną
w doktrynie jest sprawa przestrzegania praw człowieka.
Wydaje się że korzystanie przez kobiety z fundamentalnych podstawowych
praw człowieka dość często napotyka na różnego rodzaju problemy.
W szczególności nie uwzględnia się perspektywy płci, nie dokonuje się genderowej
analizy konfliktu zbrojnego. W tym kontekście rodzi się postulat aby kobiety były
aktywnymi aktorami konfliktu zbrojnego a nie biernymi uczestnikami takich
wydarzeń.
Podsumowanie
W przedmiotowym artykule starano się wykazać na ile bezpieczeństwo wpływa
na kobiety a także jak jest ono postrzegane w myśli feministycznej. Autor doszedł
do konkluzji iż orientacja płciowa w badaniach nad bezpieczeństwem ma zasadnicze
znaczenie w przypadku formułowania wniosków czy rekomendacji.
Z przeprowadzonej kwerendy badawczej wynika, że kobiety chcą być
traktowane na różni z mężczyznami w analizie wpływu bezpieczeństwa na ich życie
i funkcjonowanie. Ujęcie feministyczne zakłada zatem że kobiety mogą swobodnie
uczestniczyć na równych prawach jak pozostali uczestnicy w różnego rodzaju
konfliktach zbrojnych.
W przypadku kiedy ich rola ma charakter pasywny są one wykorzystywane do
różnych niecnych celów. Można zatem stwierdzić że są obiektem bezprawnego
traktowania przez siły drugiej strony. Jako przykład można podać rolę kobiet

26

Feministki też same szkolą się w wiedzy na temat bezpieczeństwa, strategii nuklearnej, polityki
zagranicznej czy nawet broni masowej zagłady, by odkryć sposób w jaki tworzą się założenia na temat
płciowości w konflikcie.
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afgańskich w konflikcie jaki miał miejsce po atakach na World Trade Center
i Pentagon. Równie wymownym przykładem jest traktowanie kobiet kurdyjskich
podczas konfliktu zbrojnego.
Reasumując należy przyjąć iż kobiety przez pryzmat nauk o bezpieczeństwie
winny być traktowane na równych prawach jak pozostali uczestniczy różnych
konfliktów czy akcji zbrojnych. Kobiety nie chcą pełnić pasywnej roli i być ofiarami
przemocy, gwałtów itp. Wynika to po części z genderowego spojrzenia na ich rolę
i znaczenie we współczesnym świecie.
Streszczenie
Artykuł koncentruje się wokół zaprezentowania bezpieczeństwa w ujęciu
feministycznym. Autor skupia się na ideologii feministycznej i stara się wskazać
na ile i w jaki sposób bezpieczeństwo jest prezentowane w naukach
o bezpieczeństwie. Ponadto uwaga badawcza zostaje zogniskowana na
postrzeganiu bezpieczeństwa przez kobiety ich roli w konfliktach zbrojnych.
Sumamry
The article concentrates around presenting of the safety in the feminist ideology
and tries to indicate how far and how the safety is presented in sciences about the
safety. Furthermore the exploratory attention in concentrated on the safety by
women of their part in armed conflicts.
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Wiesław OTWINOWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
PROGRAMY RZĄDOWE A REALIA ŻYCIA
„Mamy do czynienia w społeczeństwie z tak niskim
poziomem myślenia o rzeczach wojska i obrony, że mówiąc do
ludzi o tych trudnych zagadnieniach, mówi się jak w próżnię – tak
trudne zadania stawiając, nie znajduje się odzewu. Jest to
jeszcze jedna dziedzina, w której tryumfy święci u nas
specjalnego rodzaju analfabetyzm.
O sprawach strategicznych, sprawach obrony, wojska,
wojny ogół nasz nie nauczył się jeszcze myśleć, a nawet słuchać.
Mówiąc żartem, z naszym ogółem można na temat wojska,
obrony i wojny flirtować.
(...) Porozumiewać się poważnie jeszcze nie można”.
Józef Piłsudski
Jedną z podstawowych funkcji każdego państwa jest zapewnienie
bezpieczeństwa, które obejmuje problematykę przeciwstawienia się wszelkim
zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym dla istnienia i rozwoju narodu oraz
państwa. Ten cel realizuje się między innymi przy wykorzystaniu sił zbrojnych jako
jednego z elementów systemu1 obronnego państwa. Zgodnie z art. 26. 1. Konstytucji RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości
państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa
i nienaruszalności jego granic.2 Dzisiaj bezpieczeństwo jest bardzo ważną wartością
w życiu każdego człowieka egzystującego na kuli ziemskiej. Świat dzisiaj domaga
się abyśmy mogli bezpiecznie żyć, pracować, uczyć się, bawić się, odpoczywać po
ciężkiej pracy dnia codziennego. Przyszło nam żyć w czasach bardzo okrutnych
gdzie do głosu dochodzą ludzie wyzbyci cech ludzkich, którzy są wstanie pozbawić
życia w bardzo okrutny sposób każdego człowieka, który jest innego wyznania niż
Islam. Prawie co dziennie dowiadujemy się ze środków masowego przekazu
o aktach terroryzmu w różnych rejonach kuli ziemskiej (USA, Hiszpania, Francja,
Rosja, Wielka Brytania, Bali itd.). Mamy również do czynienia z konfliktami lokalnymi,
w których giną ludzie oraz małe dzieci (była Jugosławia,3 Irak, Afganistan, Gruzja,
Ukraina).

System – skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów organizacyjnych, ludzkich i materiałowych
wzajemnie ze sobą powiązanych i działających celowo. System obronny zawiera w sobie trzy
podsystemy: militarny (siły zbrojne), niemilitarny i kierowania.
2
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 6 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 2001, Nr28, poz.319)
3
W dniach od 12 lipca do 16 lipca 1995 r. w czasie wojny w Bośni zbrojne oddziały Serbów dokonały
masowej zbrodni na około 8000 muzułmańskich mężczyznach i chłopcach, w okolicach miasta
Srebrenica. Masakra ta jest uznawana za największe ludobójstwo w Europie od czasu drugiej wojny
światowej.
1
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Teraz gdy na świecie zaczyna wyłaniać się nowy porządek w sferze politycznej
i bezpieczeństwa, „My” wszyscy mieszkańcy tej kuli ziemskiej musimy wziąć na
siebie odpowiedzialność za pokój i obronę ludzkiej godności.4
Ważnym głosem w dyskusji o bezpieczeństwie Polski i Europy było przesłanie
papieża Jana Pawła II skierowane do nas: „Wolności się nie posiada... wolność się
stale zdobywa. Przyszłość od Was zależy. Musicie mieć siłę”.
Siły Zbrojne RP są podstawowym elementem systemu obronnego naszego
państwa. Mają one charakter ogólnonarodowy i działają zgodnie z polską racją
stanu. Obecnie nasze siły zbrojne są w dalszym ciągu na etapie restrukturyzacji,
która trwa od 1989 r. oraz budowy nowego modelu organizacyjno-funkcjonalnego.
Od 1 stycznia 2014 roku wdrożona została reforma struktur dowódczych sił
zbrojnych,5 która upraszcza całą strukturę kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi
w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Reforma ta daje możliwość zawczasu, jeszcze w
czasie pokoju wskazanie kandydata na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, którego
do tej pory nie było. W wyniku tej reformy zlikwidowano dowództwa rodzajów sił
zbrojnych, a w ich miejsce powołano dwa dowództwa. Dowództwo Generalne Sił
Zbrojnych RP, które odpowiada za ogólne dowodzenie wojskami oraz Dowództwo
Operacyjne Sił Zbrojnych RP odpowiadające za dowodzenie operacyjne w czasie
wojny, kryzysu oraz dowodzenie wojskami poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych
skierowanych na misje pokojowe poza granice kraju.
W miejsce zlikwidowanych samodzielnych Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych
powstały inspektoraty, które podlegają Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił
Zbrojnych oraz Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Znacznie
ograniczona została rola Sztabu Generalnego WP, który został przekształcony
w organ planowania, doradztwa strategicznego i nadzoru. Natomiast Szef Sztabu
Generalnego WP, który do tej pory dowodził siłami zbrojnymi w imieniu Ministra
Obrony Narodowej, obecnie nie będzie realizował tego zadania lecz będzie organem
pomocniczym Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu całokształtem działalności
Sił Zbrojnych.
Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:6
planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych; programowanie wieloletniego
rozwoju Sił Zbrojnych; nadzór nad ogólną i operacyjną działalnością Sił Zbrojnych,
w tym w szczególności nad planowaniem operacyjnym, gotowością mobilizacyjną
i bojową, szkoleniem oraz rozwojem organizacyjno-technicznym Sił Zbrojnych;
reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych organach politycznowojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
członkiem; doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej w sprawach dotyczących
ogólnej i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych; planowanie przygotowania
Ministerstwa do funkcjonowania na stanowiskach kierowania w czasie zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny; przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania
w rejonach rozwinięcia zapasowych stanowisk kierowania obroną państwa dla
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów

V. Havel, O obronie w czasie pokoju, „Rzeczypospolita” nr 268 z 18.11.1996 r.
Ustawa z 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (tj. Dz. U. z 2013, poz.189)
6
Ibidem, art. 8, ust. 1
4
5
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i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady
Ministrów.
W wyniku tej przebudowy siły zbrojne mają osiągnąć pełną zdolność
do sprawnego funkcjonowania zarówno samodzielnie jak i w ramach struktur NATO,
w których jesteśmy już od 12 marca 1999 roku jako pełnoprawni członkowie. „Zmiany
te dostosowują naszą armię do realnych potrzeb i możliwości i są oznaką pełnej
spójności z systemem NATO”.7
W tworzeniu nowego modelu SZ RP trzeba uwzględniać oprócz potrzeb
wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, a także wszelkie zagrożenia jakie niesie
nam i jeszcze może nam przynieść cywilizacja XXI wieku.
Zgodnie z założeniami dotychczasowych rządowych programów nasze siły
zbrojne mają liczyć docelowo 150 tys. żołnierzy na czas pokoju.8 Jest to liczba i tak
w stosunku do całej populacji jeszcze o 20 tys. niższa, gdyż według obliczeń
matematycznych armia nasza powinna na dzień dzisiejszy w czasie pokoju liczyć
200 tys. żołnierzy (co stanowi 0,5% populacji). Od dłuższego czasu w gremiach
politycznych naszego kraju trwała przepychanka co do stanu ilościowego armii. Czy
armia ma liczyć 150 000, 160 000 lub 180 000 żołnierzy? Taka cyfrowa żonglerka
nie przysłużyła się dobrze naszym siłom zbrojnym i nie przyniosła im splendoru. Brak
jednoznacznej i optymalnej decyzji odnośnie tak bardzo ważnej sprawy jakim jest
stan liczebny armii odbija się negatywnie na siłach zbrojnych jak
i na całym społeczeństwie (narodzie). Już Platon9 twierdził, że mądry władca zawsze
będzie się troszczył o to co dlań najważniejsze, a więc to co najbardziej odpowiada
interesom państwa, które reprezentuje.
Zmniejszaniu stanu liczebnego naszej armii od samego początku towarzyszyło
hasło „armia mniejsza to armia znacznie lepsza i mobilna”. Jak daje się to zauważyć,
że hasło to nie idzie w parze z nakładami na modernizację armii
i szkoleniem. Krótko mówiąc efekt z tego żaden jedynie same rozterki, przed którymi
co dziennie staje każdy z dowódców na swoim stanowisku pracy (oddział,
pododdział). Uzdrowić może obecnie jedynie tą sytuację tylko wzrost nakładów
na obronność oraz zdefiniowanie potrzeb finansowych na dany rok, rzetelnie
opracowane plany modernizacji i rozwoju sił zbrojnych, a także przeprowadzenie
rzetelnej reformy wydatków. Od kilku lat w wyniku złej polityki finansowej jaką
prowadzi MON dochodzi często do sytuacji, że ministerstwo zwraca do budżetu
niewykorzystane w danym roku środki finansowe.
Wszyscy politycy cały czas mówili, że nie potrzeba nam dużej armii, gdyż na
dzień dzisiejszy nikt nam nie zagrożenia. Niebezpieczeństwo wybuchu wojny na
szerszą skalę w Europie i angażowanie w niej dużych liczebnie sił zbrojnych obecnie
jest mało prawdopodobne. Tak to prawda, ale zawsze należy się liczyć
z tą najgorszą ewentualnością. Słynne starożytne powiedzenie „si vis pacem
para bellum” (chcesz pokoju szykuj się do wojny) jest ciągle na czasie. W celu
zachowania
zdolności
państwa
do
przeciwstawienia
się
każdemu
niekontrolowanemu
zagrożeniu
bezpieczeństwa
zachodzi
potrzeba

Są to słowa wypowiedziane podczas uroczystości podpisania ustawy przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego, zwierzchnika SZRP.
8
Art. 3 ust. 1, Ustawa z 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu
SZRP, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 496). Obecnie SZRP liczą 100.000 żołnierzy
9
Platon filozof grecki, twórca systemu filozoficznego zwanego obecnie idealizmem platońskim.
7
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systematycznego przygotowywania i gromadzenia wyszkolonych rezerw
osobowych, które mogą w każdej chwili podjąć działania i uzupełnić vacaty
szczególnie w jednostkach wojskowych, które powinny być w pełni ukompletowane.
Wejście do struktur NATO i bycie w nich wiarygodnym członkiem wymaga od
nas dużego wysiłku w każdej dziedzinie życia wojskowego. Obecnie nie wystarczy
tylko płacić regularnie składek wynikających z przynależności do NATO, gdyż Sojusz
spodziewa się po nas dużo więcej. O czym mogliśmy się przekonać podczas sesji
zimowej ministrów obrony narodowej państw NATO w Brukseli w dniach 2-3 grudnia
1999 roku gdzie sekretarz generalny NATO Robertson jednoznacznie dał nam do
zrozumienia, że „...w najbliższej przyszłości będziemy potrzebowali wojsk dobrze
wyszkolonych, wyposażonych i gotowych do szybkiego użycia, a nie takich, które
istnieją tylko na papierze”. Wypowiedź ta nie powinna pozostawiać nam żadnych
złudzeń, decydenci powinni wiedzieć co trzeba zrobić aby temu sprostać.
Skończył się dla nas czas świętowania w związku z przyjęciem do NATO.
Obecnie aby wywiązać się ze zobowiązań wobec Sojuszu armia musi być o wiele
więcej dofinansowana niż do tej pory. Bez pieniędzy na pewno nie da się
zmodernizować sprzętu wojskowego i uzbrojenia, a także zintensyfikować szkolenia
w garnizonach i na poligonach. Trzeba konkretnych i odpowiedzialnych decyzji aby
nadrobić zaległości szkoleniowe i modernizacyjne naszej armii, ale aby te
opóźnienia nadrobić trzeba rok rocznie przeznaczać znacznie więcej pieniędzy niż
dotychczas (1,95% PKB),10 abyśmy byli wiarygodni wobec Sojuszu.
Na dzień dzisiejszy jednym z głównych i pilnych, a zarazem trudnych zadań
jakie stoją przed naszymi władzami i kierownictwem MON jest modernizacja
naszych sił zbrojnych. Obecnie tylko nowoczesna i wszechstronnie wyszkolona
armia może zapewnić państwu bezpieczeństwo i właściwą pozycję na arenie
międzynarodowej.
Postępująca od 1990 roku redukcja budżetu MON przyczyniła się do znacznego
ograniczenia wydatków na modernizację techniczną naszej armii i jej szkolenie.11 Ta
odchudzająca kuracja jaką od dłuższego czasu przechodzą nasze siły zbrojne nie
wychodzi im na zdrowie. Grozi to poważnym załamaniem się podstawowych filarów
zdolności obronnej naszego państwa, które bardzo trudno będzie odbudować
w późniejszym czasie. Ilość środków bojowych używanych średniorocznie do
szkolenia w SZRP jest wielokrotnie niższa niż w armiach wchodzących w skład
Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dla porównania pozwolę sobie przedstawić
wielkość wydatków na obronność Polski na tle innych krajów. W 1999 roku wydatki
na obronę wyniosły ponad 12 mld. złotych co stanowi 2,2% PKB (statystyczny Polak
wydał na obronę 46 dolarów amerykańskich). Francja przeznaczyła na obronę 2,8%,
Niemcy 1,5%, a USA 3,1%. W 2000 roku planowaliśmy wydać na obronę 2,2% PKB,
jak widać plan spalił na panewce. W następnych latach również przeznaczaliśmy

10
11

Ibidem, art. 7 ust. 1
Poziom 3% nakładów na obronność w latach 1998-1999 nie został osiągnięty, pomimo przyjętej
uchwały przez Sejm RP o konieczności zapewnienia na obronność wydatków na poziomie
3%. Corocznie budżet ograniczany był do poziomu 1,75%-1,95%, PKB. Fakt ten świadczy o znacznej
zapaści ekonomicznej, technicznej i socjalnej naszych sił zbrojnych.
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niezbyt dużą kwotę bo tylko 1,95% PKB.12 Wydatki obronne na tle innych państw
NATO w przeliczeniu na jednego żołnierza w 2009 roku wyniosły 67,9 tyś. USD,
a w 2014 r. 104 tyś. USD. Gdzie razem NATO wydało w 2009 r. 213,5 tyś USD, a w
2014 r. 244 tyś. USD. Natomiast w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki
obronne Polski na tle innych państw NATO wyniosły w 2009 roku 215 tyś. USD,
a w 2014 r. 271 tyś. USD.13 Ten niezbyt wysoki wskaźnik plasuje nas jednak poniżej
średniej wśród krajów należących do Sojuszu.
W poszczególnych rodzajach sił zbrojnych w 2010 roku na modernizację
techniczną armii przeznaczono następujące kwoty:14
- Wojska Lądowe – 1100,54 mln zł;
- Siły Powietrzne – 504,00 mln zł;
- Marynarka Wojenna – 150,95 mln zł;
- Wojska Specjalne – 65,51 mln zł.
Dla pozostałych dysponentów środków budżetowych przeznaczono
276,24 mln zł. Natomiast w 2011 roku na modernizację techniczną armii
w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych przeznaczono następujące kwoty:
- Wojska Lądowe – 885,05 mln zł;
- Siły Powietrzne – 606,90 mln zł;
- Marynarka Wojenna – 187,24 mln zł;
- Wojska Specjalne – 115,93 mln zł, a dla pozostałych dysponentów środków
budżetowych przeznaczono 358,96 mln zł.
W rankingu przeprowadzonym w 2009 roku przez SIPRI odnośnie wydatków
na obronność zajęliśmy 21 miejsce na 154 sklasyfikowane państwa.
Jesteśmy „karłem obronnym” jak stwierdził jeden z dyplomatów na sesji
ministrów obrony państw NATO „Polska jest „karłem obronnym”, wydającym na
wojsko 18 razy mniej niż USA czy 14 razy mniej niż Francja”.15 Jednak tak małe
nakłady na polską armię wystarczają na utrzymanie ósmej co do wielkości armii
w NATO, ale ciśnie się tutaj pytanie, jakim kosztem i na jakim poziomie?
Szkolenie żołnierzy rezerwy od paru lat jest systematycznie ograniczane na
czym cierpi ich kondycja wyszkoleniowa oraz pogłębiają się z roku na rok braki
w zasobach rezerw osobowych w niektórych specjalnościach wojskowych. Najlepiej
to widać w Wojskowych Komendach Uzupełnień, gdzie niejednokrotnie Komendanci
WKU nie są w stanie uzupełnić jednostki wojskowe żołnierzami rezerwy właściwymi
specjalnościami wojskowymi. W 1998 roku nie przeszkolono ani jednego absolwenta
wyższej uczelni cywilnej oraz znacznie okrojono liczbę ćwiczeń dla żołnierzy
rezerwy. Uważam, że jest to działanie krótkowzroczne, które wcześniej czy później
wyda owoce w postaci zwiększonych nakładów finansowych, które znacznie
przewyższą dotychczasowe oszczędności. W takich warunkach trudno będzie
dostosować nasze rezerwy osobowe do standardów obowiązujących w armiach
NATO.

W latach 2002-2007 średni udział wydatków obronnych w wykonaniu PKB roku poprzedniego wyniósł
2,01%, natomiast latach 2008-2013 średni udział wydatków obronnych w wykonaniu PKB roku
poprzedniego wyniósł 1,81%.
13
Tablice statystyczne NATO – edycja 2009 i 2014
14
www.mon.gov.pl/.../Program_modernizacji_technicznej_2010-2011.doc
15
Polska Zbrojna nr 51, grudzień 1999 r.
12
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W 2000 roku zakładano, że przeszkolonych będzie 6228 absolwentów
wyższych uczelni w tym długotrwałe szkolenie odbędzie 6048, a 180 odbędzie
krótkotrwałe szkolenie przede wszystkim lekarze.16 Liczba jaką zamierzano
przeszkolić na pewno nie zaspokajała faktycznych potrzeb sił zbrojnych, gdyż
potrzeby były znaczni większe.
Z historii wojskowości i toczonych wojen widać, że w każdej epoce zawsze
o sile i powodzeniu armii decydował dobrze wyszkolony i przygotowany pod każdym
względem żołnierz. Największe bitwy i wojny wygrywały te armie, których żołnierze
posiadali dużą wolę walki, dużą zdolność myślenia i działania oraz wierność
sztandarom pod którymi służyli i szli do boju.
Już w czasach starożytnych wielki teoretyk wojskowy Chin jakim był Sun Tsu
tak pisał, że „manewrowanie armią bojową bywa pożyteczne, lecz manewrowanie
niewyszkolonym stanem staje się wysoce niebezpieczne”.17 Stwierdzenie
to powinno nas wszystkich, a szczególnie ludzi munduru utwierdzić, że tylko
wyszkolony i znający dobrze swoje rzemiosło żołnierz może w obecnych czasach
coś znaczyć.
Nakłady na szkolenie i technikę bojową od paru lat są bardzo małe. Środki
budżetowe wydzielane na szkolenie wojsk pokrywają zaledwie w 26% bieżące
potrzeby. Powoduje to postępujący regres skali i jakości szkolenia wojsk, ogranicza
częstotliwość i rozmach ćwiczeń taktycznych z wojskami. Dopóki nie zmienimy tego
zachowawczego podejścia do spraw obronnych i finansowania sił zbrojnych, że ktoś
za nas to zrobi. Żaden żołnierz amerykański, niemiecki czy angielski nie będzie
chciał oddać życia za Polskę, gdyż nie ma w tym żadnego interesu. To należy do
nas samych. To my jesteśmy za to odpowiedzialni (państwo, naród).
Przestarzały i mocno wyeksploatowany sprzęt jakim dysponuje nasza armia po
byłym Układzie Warszawskim wymaga ciągłych remontów. Wydatki na remonty
znacznie przewyższają możliwości naszych sił zbrojnych. Uważam, że w obecnej
sytuacji w jakiej się znajduje armia nasza, gdzie nie stać nas na szkolenie
w rzeczywistych warunkach należałoby stworzyć siłom zbrojnym zbliżone warunki
do rzeczywistych niezależnie od poru roku i pogody, wprowadzając do szkolenia
wojsk symulatory jako pomocnicze środki dydaktyczne, które są o wiele tańsze
i bezpieczniejsze od eksploatacji czołgu, samolotu czy działa. Stosując symulatory
w czasie szkolenia pozwali instruktorom na kilkakrotne powtarzanie różnych operacji
i stałą analizę błędów jakie zazwyczaj występują w trakcie ćwiczeń. Szkolenie
z wykorzystaniem symulatorów znacznie ułatwi i przyśpieszy kształtowanie
nawyków wśród szkolonych.
Przedstawione przeze mnie kierunki działania, wielkość i relacje dotyczące SZ
RP nie należy traktować jako ostateczne. Dalszy postęp prac nad ich modernizacją,
w tym nad ich wyposażeniem w nowoczesny sprzęt będzie zależeć od wielu
czynników, wśród których zasadniczą rolę będą odgrywały możliwości ekonomiczne
naszego państwa. Ważną rolę będzie tez odgrywał realny program prac
restrukturyzacyjnych, który zapewniałby racjonalne wykorzystanie sił i środków
przeznaczonych przez państwo na siły zbrojne. Jak widać dotychczasowa praktyka
w tym względzie pokazała, że są to problemy bardzo trudne, które wymagają dużej

16
17

Dane z Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON
Sun Tzu, Sztuka wojny. Warszawa Przedświt 1994
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wiedzy obronnej ze strony decydentów, a przede wszystkim myślenia kategoriami
bezpieczeństwa państwa.
Państwa członkowskie NATO i pozostałe państwa Europy Zachodniej
przywiązują duże znaczenie do problemu obronności swoich krajów. Tam problem
obronności nie jest jedynie domeną samych sił zbrojnych i kierownictwa Obrony
Narodowej, ale w przedsięwzięciu tym partycypują inne resorty i organy administracji
państwowej. Generalnie odpowiedzialność za stan obronności państwa ponoszą
jednak naczelne władze danego kraju, które określają i wytyczają główne kierunki
polityki militarnej, doktrynę wojenną oraz trzymają pieczę nad rozwojem sił
zbrojnych.
W Polsce dopóki nie będzie właściwego zrozumienia w zakresie problematyki
obronnej w szerszym tego słowa znaczeniu i problem ten będzie tylko domeną
wojskowych to nigdy nie osiągniemy zakładanych celów. Politycy oraz
społeczeństwo muszą zrozumieć, że obrona jest sprawą narodową, a nie tylko
i wyłącznie wojska. To myślenie w tych kategoriach pozostało wśród niektórych
polityków różnych opcji z czasów PRL-u. Dzisiaj bez przeznaczania na obronę
większych nakładów finansowych niż dotychczas nie nadrobimy zaległości
szkoleniowych i modernizacyjnych w naszej armii jakie powstały w wyniku
drastycznych oszczędności przez ubiegłe lata. Nawet najlepsze programy
modernizacyjne nić nie wniosą bez nakładów finansowych. Do tej pory ograniczanie
nakładów na modernizację armii nie pozwalało na uwzględnianie w planach
wszystkich jej potrzeb. Zawsze w pierwszej kolejności starano zabezpieczać nakłady
na zadania związane z Polskimi Kontyngentami Wojskowymi, finansowaniem
programów NATO i UE oraz zabezpieczać programy operacyjne, które rozpoczęte
zostały w poprzednich latach. Nakłady na remonty i zakup części zamiennych do
sprzętu oraz amunicji pozwalały tylko i wyłącznie na podtrzymanie sprawności
technicznej, a także utrzymanie minimalnego poziomu rezerw i wyszkolenia wojsk.
Konkludując poprzednie słowa należy tu przytoczyć ciągle aktualne
i wielokrotnie przytaczane słowa W. Churchilla „ brak przezorności i lekceważenie
przygotowań obronnych oraz nieuzasadnione oszczędzanie środków na obronie
w czasie pokoju skutkuje utratą niepodległości”.
Obecny kryzys ukraiński wyzwolił wśród decydentów z poparciem polityków
zwiększenie nakładów finansowych na siły zbrojne. Prezydent RP oraz rząd podjęli
decyzję o zwiększeniu od 2016 roku finansowania sił zbrojnych do poziomu 2,0%
PKB.18 Powyższy wzrost finansowania sił zbrojnych w następnym roku zapewni
dodatkowo ponad 800 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla wojska. „Filarem
inwestycji w armię będzie polski przemysł zbrojeniowy” – zapewniła premier rządu
Ewa Kopacz.19 Statystycznie wydatki na jednego żołnierza w Polsce wynoszą około
183 tyś. zł, gdy średnio w NATO przeznacza się ok. 590 tyś. zł.
Proces modernizacji Sił Zbrojnych musi zostać zdynamizowany, między innymi
z uwagi na konieczność odwrócenia cięć, które miały miejsce w poprzednich latach
oraz sytuację jaka wytworzyła się na wschodzie celem odstraszania przyszłego
przeciwnika.

W trakcie obchodów Święta Wolności 4 czerwca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski ogłosił,
że Polska zwiększy swoje nakłady na obronność z 1,95% PKB do 2,0% PKB. Rząd zaaprobował
i przyjął do realizacji od 2016 r.
19
Wystąpienie premier rządu Ewy Kopacz 17 lutego 2015 r.
18
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Bezpieczeństwo narodowe jest najwyższą wartością, która zapewnia byt
i rozwój całego społeczeństwa.
Jestem przekonany, że wzrost gospodarczy kraju pozwoli w przyszłości na
zwiększenie nakładów na obronność, a tym samym nie będziemy dawali podstaw
naszym sojusznikom do nazywania nas „karłami obronnymi.”
Streszczenie
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są bardzo ważnym elementem
funkcjonowania państwa, służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności
jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.
Dzisiaj bezpieczeństwo jest bardzo ważną wartością w życiu każdego człowieka
egzystującego na kuli ziemskiej, gdyż każdy chce żyć, pracować, uczyć się, bawić
się, odpoczywać po ciężkiej pracy dnia codziennego w bezpiecznym kraju.
To, bezpieczeństwo zgodnie z konstytucją RP zobowiązane jest zapewnić państwo,
ale nie możemy zapominać o tym, że My obywatele również jesteśmy za to
bezpieczeństwo odpowiedzialni. Ten obowiązek państwo realizuje między innymi
przy pomocy sił zbrojnych, aktów prawnych, programów modernizacji
i finansowania SZRP. Aby siły zbrojne były w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo
muszą być dobrze wyszkolone i wyposażone w najnowo-cześniejszy sprzęt
i uzbrojenie, a jego struktury powinny funkcjonować jak zegarek szwajcarski. To
z kolei wymaga odpowiednich nakładów finansowych na modernizację i szkolenie
sił zbrojnych. Systematyczne obniżanie nakładów na siły zbrojne grozi poważnym
załamaniem się podstawowych filarów zdolności obronnej naszego państwa. Nawet
najwspanialsze programy bez pieniędzy tego nie załatwią. Do tej pory ograniczanie
nakładów na modernizację armii nie pozwalało na uwzględnianie w planach
wszystkich jej potrzeb, których uzbierało się sporo.
Summary
Polish Armed Forces are a very important part of state’s functionality, they serve
the protection of national independence and integrity of its territories as well as
ensure safety and inviolability of its borders. Today, security is a very important value
in the life of every men on earth, because everyone wants to live, work, learn, play,
relax after working hard every day, in a safe country. This security, according to the
Polish Constitution, is to be ensured by the state, however we must not forget that
we the citizens, are also responsible for safety. This duty of the state is achieved by
means of the armed forces, legislation, the modernization programs and funding for
the Polish Armed Forces. In order that the armed forces were able to provide us
security, they must be well trained and supplied with the most modern equipment
and weapons, as well as its structure should function like a Swiss watch. This
requires adequate funding for the modernization and training of the armed forces.
The systematic reduction of military expenditures threatens to collapse our country's
very basic pillars of defense. Even it were the most marvelous programs, without
funding they won’t do the trick. So far, the reduction of army modernization
expenditures did not allowed to consider all its needs, which have accumulated a lot.
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Andrzej PIOTROWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Katarzyna KUBACKA
Uniwersytet Gdański
KONFLIKTY SŁUŻBA – RODZINA A SATYSFAKCJA ZE SŁUŻBY, Z ŻYCIA
I Z MAŁŻEŃSTWA KADRY ZAWODOWEJ ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Wstęp
Większość badań w ostatnich dwóch dekadach poświęconych relacjom
pomiędzy pracą a rodziną koncentrowała się na dwóm zagadnieniach: równowagi
albo konfliktów.1 Życie zawodowe oraz życie rodzinne to dwa główne obszary
aktywności, między którymi dorośli ludzie starają się dzielić swój czas i energię.
W życiu zawodowym i rodzinnym pełnimy różne role – w pracy stajemy się
współpracownikiem, kierownikiem lub podwładnym, a w domu małżonkiem,
rodzicem. Każda z tych ról wiąże się z innymi zadaniami i funkcjonowaniem. Według
Clutterbuck brak równowagi, czyli konflikt między rolami występuje wtedy, gdy jeden
z obszarów nadmiernie ingeruje w drugi a obciążenia wynikające z pełnienia jednej
roli utrudniają funkcjonowanie w drugiej.2 Greenhaus i Beutell w świetle teorii ról
wskazują, że między rolami mogą pojawiać się konflikty na trzech poziomach:3
- gdy wymagania czasowe związane z pełnieniem jednej z ról utrudniają
realizowanie oczekiwań związanych z pełnieniem innej roli;
- gdy doświadczanie stresu związane z pełnieniem jednej roli powoduje
poddenerwowanie, nadmierne zmęczenie i napięcie, które oddziałują
negatywnie na zdolność do pełnienia drugiej roli;
- gdy zachowania wymagane w jednej roli utrudniają podejmowanie
zachowań, których oczekuje się w drugiej roli.
Konflikty sfery zawodowej i rodzinnej
Ostatecznie Greenhaus i Beutell zdefiniowali konflikt ról jako niespójne
wymagania w pracy i w rodzinie polegające na tym, że pełnienie jednej roli utrudnia
pełnienie drugiej. Opierając się na tego rodzaju interpretacji wyróżnione zostały dwa
odrębne, jednak powiązane ze sobą konflikty sfery zawodowej i prywatnej:
- konflikt praca – rodzina (PR) – wymagania zawodowe utrudniają
funkcjonowanie w rodzinie;
- konflikt rodzina – praca (RP) – obowiązki rodzinne utrudniają
funkcjonowanie w pracy.

1

2

3

K. Karasiewicz, A. Lewandowska-Walter, D. Godlewska-Werner, A. Piotrowski, Równowaga praca –
dom według Polaków – prezentacja konstruktu i właściwości psychometrycznych kwestionariusza WLB,
(w:) T. Rostowska, W. Budziński (red.), Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach
dorosłości. Perspektywa Psychologiczna. Toruń 2012, s. 38-63
D. Clutterbuck, Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specjalistów do
spraw personalnych. Kraków 2005
J.H. Greenhaus, N.J. Beutell, Sources of conflict between work and family roles, „Academy of
Management Review”, 10, 1985, s. 76-88
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Angażowanie się w realizację wielu ról stanowi najlepszy wskaźnik rozwoju oraz
jakości życia.4 Elastyczność w realizacji ról staje się aktualnie najważniejszym
wskaźnikiem kryterium dojrzałości.5 Jako podstawę sukcesu życiowego uznaje się
umiejętność równoważenia ról zawodowej i rodzinnej.6 Zachowanie pełnej
równowagi jest obecnie bardzo trudne z uwagi na przeobrażenia społeczne
i kulturowe, gdy pracą zawodową zajmują się obydwoje małżonków.7 Zdecydowana
większość respondentów uważa, że godzenie roli zawodowej i rodzinnej to zadanie
dla obojga małżonków.8 Niestety już ponad 30 lat temu Kanter wykazał, że mitem
jest możliwość oddzielenia życia osobistego i rodzinnego.9 Zgodnie z tradycyjnym
myśleniem o podziale ról, dla każdej z płci zadania związane ze środowiskiem
rodzinnym i zawodowym mają różny stopień ważności. Kobiety jako najwyższą
wartość cenią małżeństwo i macierzyństwo, natomiast dla mężczyzn ważniejsza jest
praca oraz pełnienie roli żywiciela rodziny.10 Zakłada się, iż role i wzorce panujące
w naszej kulturze wiążą się z większym wpływem czynników rodzinnych na pracę
u kobiet i większym wpływem pracy na życie rodzinne u mężczyzn.11 Aktualnie w tej
kwestii odnotować możemy olbrzymie zmiany. Zwiększa się liczba kobiet aktywnych
zawodowo, obowiązki domowe coraz częściej dzielone są pomiędzy partnerami.
Coraz trudniej znaleźć rodziny, o których można powiedzieć, że kobieta zajmuje się
domem i dziećmi a mężczyzna pracuje. Co za tym idzie, obie płcie stają przed
trudnym zadaniem oddzielenia tych dwóch sfer życia jakim jest rodzina
i wykonywany zawód. Według koncepcji płci praca i życie rodzinne stały się istotnymi
celami zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet.12
Bogdan Wojciszke podkreślał, że od kobiet oczekuje sie większego
zaangażowania się w życie rodzinne niż od mężczyzn.13 Zapewne tego rodzaju
przekonanie nadal tkwi w świadomości większości ludzi, jednak nie można
zaprzeczyć, że coraz częściej wymaga się, aby mężczyzna wykazywał
zaangażowanie w roli ojca – nie tylko bawiącego się i zarabiającego, ale także
opiekującego się i wychowującego dziecko.

A. Bańka, Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa 2002
S. Aryee, E. Srinivas, H.H. Tan, Rhytms of Life: Ancendents and utcomes of Work-Family Balance in
Employed Parents, „Journal of Applied Psychology”, 90, 2005, s. 132-146
6
T. Rostowska, Aktywność zawodowa małżonków a jakość ich życia. (w:) T. Rostowska, (red),
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Steven Hobfoll przyjmuje, że pomiędzy rolami, które pełnimy nie tyle zachodzi
konflikt, co może mieć miejsce wyczerpanie zasobów.14 Oznacza to, że jeśli silnie
angażujemy się w jednym lub w kilku wybranych obszarach naszego życia,
to może się okazać, że aby dobrze w nich funkcjonować musimy zużyć wszystkie
dostępne nam zasoby. Utrata tych zasobów wywołuje napięcie, lęk
i dyssatysfakcję, które negatywnie wpływają na jakość naszego życia. Żeby
odzyskać równowagę musimy zrezygnować z angażowania zasobów w jedną z ról
kosztem drugiej. Przyjęcie tej teorii mogłoby wyjaśnić potoczne myślenie
o rodzinach żołnierzy, o których uważa się, że panuje w nich dyscyplina i napięta
atmosfera oraz hierarchia podobna tej z miejsca ich służby. Takie zachowanie
wojskowych wynikałoby, w świetle opisanej teorii, z wyczerpania dostępnych im
zasobów w pracy i dalsze odgrywanie roli, w którą „zainwestowali” w domu. Brak
zasobów uniemożliwiałoby całkowite zaangażowanie się w rolę współmałżonka
i rodzica. Tymczasem przeprowadzone badania własne wskazują na to, że
w rzeczywistości postawy rodzicielskie żołnierzy i pracowników Wojska Polskiego
nie różnią się w sposób istotny od postaw rodzicielskich osób pracujących
w innych zawodach.15
Jeszcze inaczej do pojęcia konfliktu praca – rodzina odnosi się Patterson.16 Na
bazie teorii prężności rodzinnej wyjaśnia on, że udane zintegrowanie ról rodzinnych
i zawodowych stanowi wyzwanie dla rodziny, jest ważnym zadaniem rozwojowym
pojawiającym się w konkretnym etapie życia rodziny. Poniesienie klęski
w zmierzeniu się z tym zadaniem implikuje konflikty i problemy w różnych obszarach
życia rodziny.
Odnosząc się do pełnionych przez ludzi ról podniesiony został temat różnic
płciowych. Badania wskazują, że wpływ na postrzeganie konfliktu praca – rodzina
jest w dużym stopniu zależne także od wieku. Grzywacz wskazuje, że młodsi
mężczyźni oceniają wpływ pracy na środowisko rodzinne i rodziny na pracę bardziej
negatywnie niż mężczyźni starsi.17
Nie należy pomijać istnienia pozytywnego wpływu pracy na życie rodzinne
i odwrotnie. Taką sytuację, gdy „pełnienie jednej roli (np. zawodowej) staje się lepsze
lub łatwiejsze w związku z pełnieniem innej roli (np. rodzinnej)”, „zasoby związane
z jedną rolą poprawiają lub ułatwiają pełnienie innej roli” nazywamy facylitacją.18
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s. 286

204
_____________________________________________________________________________________________

Predyktory i antecedenty konfliktów pomiędzy pracą a rodziną
Z badań wynika, że najczęściej to praca ma negatywny wpływ na życie rodzinne
a nie odwrotnie, choć miary tych dwóch rodzajów konfliktów zwykle są ze sobą silnie
skorelowane.19 Uważa się, że granice rodziny są bardziej przepuszczalne niż
granice pracy, stąd pierwszy z tych obszarów jest bardziej narażony na negatywne
oddziaływania tego drugiego.20
Baka przytacza badania, które dowodzą, że z konfliktami praca – rodzina
mocno korelują predyspozycje indywidualne, np.: neurotyczność, wzór zachowania
A i negatywna afektywność oraz cechy środowiska pracy, np.: obciążenie pracą,
zmianowy system pracy, przeciążenie rolą zawodową oraz obciążające kontakty
interpersonalne w pracy. Z kolei czynniki rodzinne, np.: liczba dzieci, obciążenia
zawodowe współmałżonka, poziom zaangażowania w obowiązki domowe
i rodzinne oraz złe relacje między współmałżonkami wiążą się silniej z konfliktem
rodzina – praca.21
Badania wskazują, że konflikty wpływają negatywnie na satysfakcję z życia,
zadowolenie z rodziny i z pracy, jak również na pogorszenie stanu zdrowia, wzrost
poziomu stresu i prawdopodobieństwo rezygnacji z pracy.22 Wpływ relacji
w rodzinie na poziom stresu związanego z pracą jest szczególnie widoczny
u mężczyzn. Zgodnie z badaniami Grzywacz i Marks osoby, które mają możliwość
dzielenia się swoimi problemami w życiu zawodowym z partnerem funkcjonują lepiej
i łatwiej radzą sobie z presją w miejscu pracy.23
Zgodnie z przeprowadzoną przez Allena i współpracowników mataanalizą
badań nad konfliktem praca – rodzina można wyciągnąć następujące wnioski:
konflikty sfery zawodowej i rodzinnej wpływa negatywnie na satysfakcję z życia
(-0,28), z małżeństwa (-0,23) i z rodziny (-0,17), ponadto nasila odczuwany stres
związany z rodziną (0,31) oraz depresję (0,32).24 Dodatkowo konflikty PR obniżają
satysfakcję z pracy (-0,24), zaangażowanie w organizację (-0,23) a także poziom
wykonania obowiązków (0,12).
Rodzina a służba w wojsku – przegląd badań
Rodziny żołnierzy kojarzone są ze specyficznym charakterem, strukturą
i hierarchą. Znanych jest wiele określeń z tym związanych, np.: „rodzina wojskowa”
czy „wojskowe osiedla”. Zwłaszcza te ostatnie wiążą się z tym, że żołnierze kończąc
służbę często wracają do środowiska, w którym otaczają ich koledzy
i koleżanki z tej samej grupy zawodowej. Czasem zdarza się, że hierarchia panująca

A.K. Mcelwain, K. Korabik, An examination of gender differences in work – family conflict, „Canadian
journal of behavioural science”, 37, 4, s. 283-298
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w wojsku utrzymuje się poza jednostką – żony żołnierzy wyższych rangą nie
nawiązują kontaktów z żonami pracowników z niższym stopniem, najlepsze miejsca
parkingowe są zajmowane przez dowódców, itd. Na szczęście jest to zjawisko coraz
mniej widoczne, jednak zdecydowanie ujawnia wpływ pracy na życie poza nią.
Od początku lat 90. w armii amerykańskiej zaczęto zwracać uwagę na
znaczenie czynników rodzinnych wpływających na przyciąganie i utrzymanie
żołnierzy.25 Systemowe wsparcie, jakie otrzymują żołnierze zmniejszać może
konflikty sfery zawodowej i osobistej oraz pozytywnie wpływać na satysfakcję ze
służby i angażowanie się w nią. Co interesujące, wsparcie okazało się bardziej
skuteczne dla mężczyzn niż dla kobiet.
Także Adams, Jex i Cunningham podkreślają, że konkurencyjne wymagania
pracy i rodziny dopiero od niedawna są rozważane w kontekście armii.26 Dla
żołnierzy armia i rodzina są instytucjami wyjątkowo powiązanymi, opisywanymi
przez niektórych jako „totalne” lub „chciwe”. Dlatego też twierdzą za Bowenem, że
„służba obejmuje więcej niż tylko wybór pracy, to wybór stylu życia, który przenika
niemal każdy aspekt życia człowieka”. Ważne jest aby w badaniach w armii
adaptować koncepcje i narzędzia z środowisk cywilnych.
Britt i Dawson w swoim badaniu na amerykańskich żołnierzach stacjonujących
w Europie wykazali, że na konflikty służba-rodzina największy wpływ mają czynniki
związane z przepracowaniem (liczba godzin służby, czas przeznaczone na sen
i na trening) oraz poziom ochrony zdrowia i morale.27 Na obniżenie się poziomu
konfliktów korzystnie wpływa satysfakcja ze służby oraz wysoka jakość
przywództwa.
Badanie Huffmana z zespołem wykazało, że konflikty służba – rodzina mają
bardzo duży wpływ na satysfakcję z pracy oraz intencję opuszczenia armii
u amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie, zwłaszcza posiadających
żonę lub/i dzieci.28
W zintegrowanym modelu zaproponowanym przez Adamsa z zespołem
wykazane zostało, że zarówno warunki służby jak i konflikty pomiędzy służbą
a rodziną wpływają na wydajność pracy żołnierzy.29
Według badań przeprowadzonych przez Tuckera i współpracowników konflikt
praca – rodzina u żołnierzy jest silnie skorelowany z ilościowym obciążeniem pracą
(0,55), depresją (0,42), globalnym dobrostanem (-0,46) i satysfakcją z pracy

25
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life: The psychology of serving in peace and combat, (w:) Castro C.A., Adler A.B. Britt T.W. (red), The
military family. Westport 2006, s. 169-192
27
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Attributes, and Health: A Longitudinal Study, „Military Psychology”, 17, 3, 2005, s. 203-227
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examining interrole conflict, „Educational and Psychological Measurement”, 68, 3, 2008, s. 515-530
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(-0,28).30 Zmniejszenie takiego konfliktu jest znaczące pod kątem możliwości
poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i jakości życia w wojsku.31
Andres, Moelker i Soeters przeprowadzili badanie longitudinalne wśród
personelu wojskowego. Wyniki tych badań wykazały, że żołnierze, którzy
deklarowali wysoki poziom konfliktów praca – rodzina oraz izolacji społecznej
doświadczali w związku z tym wyższego poziomu stresu.32 Ponadto oba rodzaje
konfliktów są powiązane z zamiarem porzucenia służby.
Z badań nad strażnikami i pracownikami wojska przeprowadzonymi przez
Butnaru, Smoliac i Radu wynika, że konflikty praca – rodzina są silniej powiązane
z dobrostanem niż konflikty rodzina – praca.33
U mężczyzn pełniących służbę w Marynarce Wojennej zachodzi większe
niż w przypadku kobiet prawdopodobieństwo zmiany miejsca pełnienia służby. Na
podstawie badań Bouchard możemy wnioskować, że zwiększa to możliwość
wystąpienia konfliktów praca – rodzina i jednocześnie zmniejsza poziom satysfakcji
z pracy.34
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Nowosielskiego znaczna grupa
badanych przez niego żołnierzy zawodowych (48%) sądzi, iż mają oni problem
z godzeniem wymagań służby i obowiązków rodzinnych.35 Natomiast 30,4%
ankietowanej kadry stwierdziła, że jest wręcz odwrotnie, a więc że godzenie obu
obowiązków przychodzi im z łatwością. Badani uznali, że w sytuacji, gdy nie udaje
się pogodzić dwóch obszarów funkcjonowania, jakimi jest służba wojskowa
i dom, wówczas najczęściej cierpi rodzina, a sporadycznie praca zawodowa czy oba
te obszary równocześnie. W tych samych badaniach pozytywny wpływ zawodu
wojskowego (pracy w wojsku) na wychowanie i kształcenie dzieci deklaruje 39,5%
żołnierzy i 48,8% cywilnych pracowników wojska Ponadto respondenci
odpowiadając na pytanie: „Czy praca pozwala poświęcić Panu(i) wystarczająco dużo
czasu swoim dzieciom?” w 27,9% (żołnierze) i 68,3% (pracownicy wojska)
odpowiadali pozytywnie.
Podsumowując, funkcjonowanie w tak ważnych dla człowieka sferach życia
jakimi są praca i rodzina odnotowujemy, że wpływają one na siebie nawzajem.
Zadowolenie z pracy wyraźnie spada wraz z nasileniem się konfliktów pełnionej roli
zawodowej z rodzinną. Badania wskazują, że kobiety pracujące w wojsku, które
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w związku małżeńskim doświadczają samorealizacji oraz poczucia intymności i nie
są deprecjonowane przez małżonka mają wyższą satysfakcję ze służby.36
Metodologia badań własnych
Cel badań
Zasadniczym celem przeprowadzonego badania było ustalenie, jaki jest
związek satysfakcji z życia, z małżeństwa i ze służby z nasileniem konfliktów na
styku służby i rodziny wśród personelu Sił Zbrojnych RP.
Grupa badana
Badanie przeprowadzone zostało na grupie 64 żonatych mężczyzn pełniących
służbę w Siłach Zbrojnych RP. Średnia wieku wyniosła M = 32 lata a SD = 5,5.
Narzędzia badawcze
W badaniu wykorzystana została „Skala Satysfakcji z Życia” autorstwa Diener,
Emmons, Larsen i Griffin w polskiej adaptacji Juczyńskiego.37
Do pomiaru ogólnego poziomu satysfakcji z pracy wykorzystana została „Skala
Satysfakcji z Pracy” skonstruowana przez Zalewską.38 Skala ta stanowi
zmodyfikowaną wersję „Skali satysfakcji z życia” – Satisfaction With Life Scale
(SWLS) skonstruowanej przez Dienera z współpracownikami.39
Aby zmierzyć poziom satysfakcji z małżeństwa posłużono się skalą własnego
autorstwa opartą na wspomnianej już „Skali satysfakcji z życia.” Pozycje testowe
odnoszące się do zadowolenia z życia zamienione zostały na te, które odnosiły się
do satysfakcji z małżeństwa. Przykładowo twierdzenie: „Pod wieloma względami
moje życie jest zbliżone do ideału” zamienione zostało na: „Pod wieloma względami
moje małżeństwo jest zbliżone do ideału.”
Do zmierzenia poziomu konfliktów pomiędzy służbą a rodziną wykorzystany
został „Test Konflikty Praca – Rodzina i Rodzina Praca” autorstwa Netemeyer, Boles
i McMurrian w tłumaczeniu Zalewskiej.40 Narzędzie to składa się z dwóch skal:
Konflikty Rodzina – Praca i Konflikty Praca – Rodzina.
Wyniki
Celem badania było sprawdzenie w jaki sposób poziom konfliktów pomiędzy
służbą a rodziną powiązany jest z zadowoleniem ze służby i z małżeństwa.
Uzyskane statystyki opisowe oraz współczynniki korelacji r-Pearsona zawarte
zostały w tabeli 1.

A. Piotrowski, Satysfakcja z pracy a satysfakcja z życia oraz jakość relacji małżeńskich kobiet –
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38
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z pracy, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica”, 7, 2003, s. 49-61
39
E. Diener, R.A. Emmons, R.J. Larsen, S. Griffin, The Satisfaction with Life Scale, „Journal
of Personality Assessment”, 49, 1985, s. 71-75
40
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Tabela nr 1: Statystyki opisowe oraz współczynniki korelacji r-Pearsona pomiędzy
badanymi zmiennymi
M

SD

konflikty
służba –
rodzina
-

konflikty
rodzina
– służba

konflikty służba 18,19
7,18
– rodzina
konflikty rodzina 13,00
6,27
,554*
– służba
satysfakcja
z 21,54
4,55
-,096
,064
życia
satysfakcja ze 18,80
6,63
-,175
,108
służby
satysfakcja
z 19,45
4,47
-,073
-,071
małżeństwa
*. Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie).
Źródło: Opracowanie własne

satysfakcj
a z życia

satysfakcja
ze służby

,457*

-

,639*

,002

Dane zawarte w tabeli 1 obrazują, że konflikty służba – rodzina korelują
w sposób istotny statystycznie jedynie z poziomem konfliktów rodzina – służba. Jeśli
występuje konflikt pomiędzy służbą a rodziną to jest on dwustronny. Zarówno
wykonywanie obowiązków służbowych wpływa negatywnie na pełnienie roli
rodzinnej jaki i wykonywanie obowiązku rodzinnych wpływa negatywnie na pełnienie
roli zawodowej. Z uzyskanych danych wynika również, że im większa jest
satysfakcja ze służby tym większa jest satysfakcja z życia. Wzrost satysfakcji
z małżeństwa powiązany jest także ze wzrostem satysfakcji z życia. Nie odnotowany
został jednak związek nasilenia konfliktów sfery służbowej i rodzinnej z satysfakcją
z życia, małżeństwa lub ze służby. Wyniki te są bardzo interesujące. W większości
analizowanych badań konflikty pomiędzy rodziną a pracą powiązane są ujemnie
z zadowoleniem z pracy lub małżeństwa. Prawdopodobnie mężczyźni inaczej niż
kobiety – żołnierze funkcjonują na styku rodzina – służba. W innych badaniach
wykazane zostało, że dla kobiet – żołnierzy konflikty służba – rodzina powiązane są
z jakością życia małżeńskiego.41 Nasilenie konfliktów pomiędzy służbą a rodziną nie
zmniejsza poziomu satysfakcji ze związku małżeńskiego u żołnierzy.
Przeprowadzone zostały dodatkowe analiz, które miały wyjaśnić, czy istnieje
związek poziomu nasilenia konfliktów sfery służbowej z rodzinną z liczbą
posiadanych dzieci. Uzyskane wyniki pokazały, że nie ma znaczenia czy żołnierz
ma czy też nie ma dzieci dla poziom konfliktów zarówno pomiędzy służba
a rodziną jak i rodziną a służbą. Uzyskane dane są bardzo interesujące, gdyż
pokazują w jaki sposób żołnierze funkcjonują na styku służby i życia osobistego.
Służba w armii coraz częściej zaczyna przypominać pracę w środowisku cywilnym.
Niezwykle interesującym byłoby sprawdzenie, jak funkcjonują małżeństwa
żołnierskie.

41

A. Piotrowski, I. Królikowska, Konflikty służba–rodzina i ich wpływ na małżeństwo kobiet–żołnierzy
przed misją, (w:) H. Spustek (red.), Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania
nowoczesnych sił zbrojnych. Wrocław 2012, s. 382-397
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Podsumowanie
Pełnienie służby w armii wiąże się z licznymi wyrzeczeniami i dużą
dyspozycyjnością. Konflikty pomiędzy sferą zawodową a rodzinną zmniejszać mogą
poziom zadowolenia z życia, pracy i małżeństwa. Przeprowadzone badania
pokazały jednak, że dla żołnierzy wzrost poziom konfliktów pomiędzy służbą
a rodziną nie jest powiązany ze spadkiem satysfakcji ze służby, z życia czy też
z małżeństwa. Coraz więcej stanowisk w armii zaczyna przypominać te, które
odnajdziemy w profesjach cywilnych.
Streszczenie
Artykuł w części teoretycznych charakteryzuje problematykę konfliktów
pomiędzy pracą a rodziną. Dokonany został także przegląd badań na ten temat
w armii. W części empirycznej przedstawione zostały wyniki badań nad związkiem
konfliktów służba – rodzina z satysfakcją ze służby, życia i małżeństwa. Społeczne
skutki uzyskanych badań poddane zostały dyskusji.
Summary
An article in the theoretical part is characterized by problems of conflict between
work and family. Was also carried out a review of research on the subject in the
army. In the empirical part presents the results of the relationship work –family
conflicts and satisfaction with work, life and marriage. Social implications are
discussed.
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SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ MATKI I DZIECKA PO PORODZIE
Pierwszym środowiskiem życia dla dziecka jest organizm matki. W czasie życia
prenatalnego dziecko doświadcza symbiotycznego związku z matką. To matka
w tym okresie utrzymuje dziecko przy życiu, oddychając za nie, odżywiając je,
dostarczając bodźców do rozwoju dotyku, smaku, węchu, słuchu, równowagi
i wzroku. Niewątpliwie dla zdrowia narodzonego dziecka i dalszego jego rozwoju,
kontynuowanie tej symbiozy jest niezbędne. Poród jest znaczącym
i niezapomnianym wydarzeniem w życiu każdej kobiety. Istotny etap w rozwoju
człowieka stanowią pierwsze dni i godziny po narodzinach. Właściwie zainicjowana
komunikacja między matką i noworodkiem w tym okresie wpływa na lepszą
adaptację do życia pozamacicznego i tworzenie prawidłowych więzi. Wiadomo dziś,
że noworodki przychodzą na świat wyposażone w kompetencje komunikacyjne,
dzięki którym mogą wchodzić w interakcje komunikacyjne z matką i otoczeniem.
Stąd potrafią one szukać i inicjować wymianę komunikatów oraz odpowiadać na
zachowania matki. Wrodzone mechanizmy, w które wyposażony jest noworodek,
umożliwiają mu przeżycie i dalszy rozwój.1
Narodziny są dla dziecka przejściem w obce środowisko, w którym jest niższa
temperatura, światło, głośne dźwięki. Matka jest jedyną znaną noworodkowi istotą
w nowym i obcym świecie. Dziecko położone na brzuchu matki w kontakcie skóra
do skóry, czujące jej ciepło, słyszące jej bicie serca i oddech, czujące jej zapach,
mogące dotknąć jej i ssać pierś czuje, że jest nadal częścią organizmu matki.
Dlatego jest niezmiernie ważne, żeby matka z dzieckiem mogli trwać
w nieprzerwanym kontakcie fizycznym i wzrokowym po porodzie.2
Noworodek przychodząc na świat ma potrzebę bliskości i kontaktu z drugą
osobą. Już od najwcześniejszych dni swojego życia jest gotowy do komunikowania
się z otoczeniem i jego aktywnego poznawania za pomocą całego ciała i zmysłów.
Potrafi skupiać uwagę, szukać źródła dźwięku oraz wodzić wzrokiem.3 Zmysł wzroku
rozwija się najpóźniej z powodu braku bodźców w okresie życia płodowego.
Noworodek widzi z dystansu 20-30 cm. Dokładnie taka odległość dzieli twarz

K. Augustyniuk, A. Jurczak, E. Grochans, D. Ćwiek, Sposoby komunikacji matki i dziecka w okresie
poporodowym na przykładzie oddziału położniczego, „Family Medicine&Primary Care Review”.
2011,13(4), s. 673-677
2
L. Sadowska, A. Gruna-Ożarowska, Ł. Przygoda, Potrzeby psychospołeczne i duchowe człowieka oraz
terapia zerwanych lub niewytworzonych więzi między matką i dzieckiem, „Przegląd Medyczny
Uniwersytetu Rzeszowskiego”. 2005;4
3
E. Kiepura, Zabawa dziecka w pierwszych dwóch latach życia, czyli radosne poznawanie siebie, innych
i świata, „Położna Środowiskowa/Rodzinna”. 2010;2(32), s. 10-12
1

214
_____________________________________________________________________________________________

dziecka oraz matki w trakcie karmienia piersią, mając znaczenie w nawiązywaniu
kontaktu wzrokowego. Gdy nie śpi i w pomieszczeniu nie panuje zbyt ostre
oświetlenie wówczas noworodek jest zdolny do obserwowania otoczenia. Jego
uwagę przyciąga najbardziej twarz ludzka, której wyraz rozpoznaje już w trzecim
dniu życia.4 Słuch jest rozwinięty u noworodka podobnie jak wzrok. Potrafi
wychwytywać różne dźwięki oraz lokalizować ich źródło. Reaguje na nie zwracaniem
głowy w ich kierunku. Zdolny jest do rozpoznawania konkretnych słów i dźwięków
znanych mu z okresu płodowego, reagując szczególnie mocno na głos matki.5
Noworodek jest w stanie rozróżniać smaki: słodki, gorzki i słony. Posiada
w tej kwestii swoje upodobania. Rozróżnia zapachy i rozpoznaje po nich matkę oraz
zapach jej mleka.6
Pierwszym odruchem, który pojawia się prawie natychmiast po urodzeniu
u dziecka jest odruch ssania. Noworodek poszukuje piersi przez poruszanie głową.
Każdy bodziec docierający w okolice ust sprawia, że noworodek odwraca głowę
w jego kierunku, otwiera usta. Gdy sutek znajdzie się w jego ustach wywołuje odruch
ssania i połykania, a wolna rączka noworodka przesuwa się wtedy do piersi matki
i dziecko nawiązuje z nią kontakt. Odruch ssania pojawia się u płodu w 24-28
tygodniu ciąży. Dla uruchomienia tego odruchu jest istotne, żeby noworodek zaczął
ssać pierś jak najwcześniej po urodzeniu. Odruch poszukiwania piersi wspomaga
odruch ssania. Różnorodność indywidualna wśród noworodków sprawia, że jedne
głośno płaczą domagając się ssania, a inne marudzą, zaczynają ssać najpierw
swoją rączkę, dając matce czas na przygotowanie się do karmienia. Natura
wyposażyła noworodka również w odruch chwytny, służący mu w tym okresie
do chwytania matki w celu nawiązywania z nią komunikacji. Odruch chwytny
w przyszłości przekształca się w chwyt, a następnie w gest wskazywania. Ręce
pomagają dziecku w poznawaniu świata, a ich ruchy przygotowują je do późniejszej
komunikacji. Z ruchami rąk u małych dzieci występuje ślinienie, wysuwanie języka
i otwieranie ust, które stanowią przygotowanie do komunikowania w przyszłości.
Kolejnym istotnym odruchem jest odruch przywierania, który charakteryzuje się tym,
że w kontakcie fizycznym z drugim człowiekiem ciało noworodka, które jest lekko
zwinięte do środka, ulega wyprostowaniu, przywieraniu do opiekuna
z jednoczesnym uchwyceniem i przytrzymywaniem ciężaru swojego ciała. Do
przytrzymywania służy odruch Moro i gdy jakiś nagły bodziec zadziała na
noworodka, wówczas występuje rozrzut jego rąk i nóg oraz płacz. Po tej gwałtownej
reakcji następuje przytulenie się do matki i ukojenie. Taka gwałtowna reakcja
z biegiem czasu łagodnieje, wywołujący reakcję bodziec powoduje wzdrygnięcie
i śledzenie bodźca przez dziecko w celu jego rozpoznania. Jeżeli wystąpiłoby
zagrożenie upadkiem dziecka trzymanego na rękach, to jego reakcja polegałaby na
chwyceniu opiekuna, zgięciu rąk i przywarciu do ciała dorosłego. Wszystkie
wymienione zachowania mają znaczenie w nawiązywaniu więzi i powstawaniu
reakcji opiekuńczych u dorosłych. Stąd są również istotnym elementem
komunikowania się z otoczeniem w celu zaspakajania potrzeb. Przywieranie, to
obok ssania, komunikat o obecności matki dający również możliwość czucia

M. Pięt, Powrót do domu ze szpitala, „Położna Środowiskowa/Rodzinna”. 2009;6(26), s. 22-24
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swojego ciała i odbierania jego położenia. Dotyk i przywieranie łagodzą trud porodu,
umożliwiają poznawanie i uczenie się świata, określają położenie ciała oraz
znacząco wpływają na rozwój sensoryczny i tworzenie się więzi emocjonalnej
między dzieckiem a jego rodzicami.7
Instynktowną i pierwotną potrzebą, która wpływa terapeutycznie oraz jest
najprostszą formą komunikacji między ludźmi jest dotyk. Zmysł dotyku rozwija się
jako pierwszy u płodu, już około 8 tygodnia życia płodowego, z tego samego listka
zarodkowego, co układ nerwowy. Ciśnienie wód płodowych, poruszanie się
wewnątrz pęcherza owodniowego oraz dotykanie swojego ciała przez płód
dostarcza ważnej oraz przyjemnej stymulacji dotykowej. Doznania takie są istotne
dla jego prawidłowego rozwoju i powinny być kontynuowane po porodzie. Dotyk
stanowi zasadniczy składnik opieki po narodzinach, który zapewnia dziecku
poczucie bezpieczeństwa, działając uspokajająco, relaksująco i rozluźniająco,
a także stymulująco na zmysł równowagi. Dlatego w opiece nad dzieckiem istotnym
elementem jest przytulanie, kołysanie, kąpanie, głaskanie oraz karmienie piersią,
które dają poczucie ciągłości doświadczeń z okresu życia płodowego, gdy
poruszając się matka dostarczała mu podobnych doznań. Dotyk jest językiem
miłości, który ma wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny. Przytulanemu dziecku
matka przekazuje własne emocje, ono zaś zdobywa ufność oraz pogodne
nastawienie do świata natomiast w przyszłości łatwiej mu przychodzi nawiązywanie
kontaktów z rówieśnikami. Dziecko obdarzane czułością i dotykiem, będąc
dorosłym, potrafi okazywać czułość swoim dzieciom. Niebagatelną rolę odgrywa
także w czasie choroby dziecka, gdyż zawsze tam, gdzie występuje cierpienie
fizyczne albo emocjonalne, niesie ze sobą poczucie bezpieczeństwa i miłości. Dotyk
doskonale rozładowuje wszelkie nieprzyjemne emocje. Doznania dotykowe
wpływają na rozwój umiejętności ruchowych u dziecka, na poznawanie świata, jego
wrażliwość dotykową i samopoczucie. Stymulacja dotykowa pod postacią
naturalnego dotyku matczynego, pobudza do pracy wszystkie układy młodego
organizmu. Ludzie, którzy w dzieciństwie obdarzani byli pieszczotami, głaskaniem
i nie byli pozbawieni kontaktu fizycznego z matką, wykazują znacznie większą
odporność na stres. Nerwice, depresje, problemy pamięciowe, nerwowość oraz
nieumiejętność tworzenia więzi społecznych występują w skutek braku wyżej
wymienionych doświadczeń.8 Poprzez dotyk powstaje także świadomość ruchu,
pozycji własnego ciała, warunków otoczenia i jego nastawienia, a wszystkie
doświadczenia sensoryczne tworzące nowe ośrodki i drogi w układzie nerwowym
będą miały znaczenie dla funkcjonowania układu nerwowego w przyszłości.9
Stymulacja dotykowa odgrywa istotne znaczenie w opiece i terapii nad
wcześniakami i dlatego niezbędny jest delikatny dotyk matki, zmniejszający poziom
stresu i bólu u dziecka. Ze względu na skrócony czas życia wewnątrzmacicznego
i związany z tym niski rozwój psychomotoryczny ważne jest aby matka mogła
uczestniczyć w czynnościach pielęgnacyjnych i zabiegach medycznych. Zaleca się

M. Czub, T. Jadczak-Szumiło, Poradnik dla rodziców. 1 rok życia twojego dziecka, http://www.rodzina
nastarcie.pl/pliki/1%20rok%20zycia.pdf (pobrano 4.02.2014 r.)
8
A. Giczewska, Fenomen dotyku matki. Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój
psychoruchowy dziecka, „Wydawnictwo Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel”.
Warszawa 2008
9
I. Terczyńska, Znaczenie dotyku w rozwoju dziecka, „ Mag.Pielęg.Położ”. 2011; (7/8), s. 46
7
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kangurowanie wcześniaka przez matkę, a później masaż celem stymulacji
sensorycznej oraz możliwie wczesne wprowadzenie karmienia piersią.10 Natura
stworzyła człowiekowi takie warunki, żeby od poczęcia aż do pierwszego roku życia
otrzymywał on odpowiednią ilość stymulacji dotykowej. Niebagatelną rolę odgrywa
tutaj forma porodu, gdyż wyjątkowo intensywna stymulacja sensoryczna występuje
podczas porodu fizjologicznego, na którą składa się ustawienie dziecka główką
w dół, skurcze macicy oraz przeciskanie się przez kanał rodny.11
Delikatny masaż dziecka jest sposobem wzmacniania więzi, zaspokajania
potrzeby kontaktu emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, rozwoju osobowości,
odporności na stres oraz odporności immunologicznej.12 Szczególnie pozytywnie
wpływa na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich układów organizmu, a także
przygotowuje do ćwiczeń fizycznych i przyjęcia przez dziecko wyprostowanej
postawy ciała.13
Na nawiązywanie kontaktu matki ze swoim nienarodzonym dzieckiem wpływa
między innymi to, czy ciąża jest chciana przez kobietę, zaakceptowana przez nią
oraz, czy odnajduje ono wsparcie u swojego partnera i najbliższego otoczenia.
Problemy zdrowotne albo finansowe ciężarnej mogą także wpłynąć na
nawiązywanie kontaktów z dzieckiem, które mogą następować zdecydowanie
później. Znaczący wpływ mają również okoliczności porodu, na które składa się
sposób sprawowanej opieki przez położną, lekarza oraz partnera. Wsparcie, które
otrzyma kobieta podczas porodu będzie miało następnie duże znaczenie dla
późniejszej opieki nad dzieckiem, natomiast fizjologiczny przebieg porodu, bez
zastosowania interwencji medycznych, środków przeciwbólowych stworzy
prawidłowe warunki dla nawiązywania kontaktów matka-dziecko.14 Miłość matki do
dziecka od poczęcia jest najważniejszym warunkiem powstawania więzi osobowej.
Miłość taka warunkuje bezpieczeństwo, wyodrębnienie swojej indywidualności,
samodzielności, kształtuje ufność niezbędną w procesie wychowania i tworzenia
więzi z ludźmi. Warunkiem pełnej realizacji w dorosłym życiu każdego człowieka jest
prawidłowy rozwój osobowy w dzieciństwie, a warunkiem prawidłowego rozwoju jest
wytworzenie więzi emocjonalnej z matką. Aby była możliwość dalszego tworzenia
więzi z innymi ludźmi, dziecko najpierw musi wytworzyć je z matką, gdyż
w przyszłości jego postawa uczuciowa przenoszona będzie na innych. Warunkiem
pojawienia się przywiązania jest obecność ciągła matki, do której może przywierać
i nawiązywać z nią bliski kontakt wzrokowy. Drugim warunkiem rozwoju więzi jest
dotykanie, głaskanie, pochylanie się matki nad dzieckiem, branie w ramiona
i przytulanie, czyli aktywność matki w stosunku do własnego dziecka. Szybka
reakcja matki na konkretne zachowanie dziecka oraz ciągła gotowość do wymiany
sygnałów i odczytywania komunikatów, stanowi trzeci warunek rozwoju więzi

A. Nogajska, Dotyk jak lekarstwo, „Mag.Pielęg.Położ”. 2012;6, s. 32-33
M. Ślifirska, Ciąża, poród i rozwój dziecka w pierwszym roku życia a integracja sensoryczna (w:) XV
konferencja szkoleniowa Fundacji Rodzić po Ludzku. Holistyczne położnictwo – nowe wyzwania
w opiece nad matką i dzieckiem. Warszawa, 19-20 listopada 2010 r.
12
R. Ulman-Bogusławska, Dotyk – jego rola i znaczenie w rozwoju małego dziecka. Masaż Shantala.
Polska Szkoła Masażu Shantala, „Kurs instruktorski edycja XIII”. Warszawa 2010
13
A. Skurzak, G.J. Iwanowicz-Palus, Dziecko – rodzice partnerami interakcji przez dotyk (w:)
A. Bałanda (red.), Opieka nad noworodkiem. Warszawa 2009, s. 206-208
14
K. Muβ, Karmienie piersią i bonding (budowanie więzi), „Karmienie piersią – poradnictwo i promocja”.
Wrocław 2008, s. 48-50
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emocjonalnej. Jeżeli matka nie odpowiada na sygnał dziecka, to dochodzi do jego
wygaszania oraz prowadzi do izolacji, nieufności i obawy przed światem
w przyszłości. Empatia matki ma wpływ na zdolność rozumienia sygnałów dziecka.
Wrażliwości matek na wysyłane przez dzieci komunikaty może być u jednych
wysoka, a u innych niska. Istotna jest właściwa odpowiedź matki na komunikowane
sygnały płynące od dziecka, która zależy od ich rozumienia i interpretacji. Bliski oraz
czuły kontakt z matką jest dla dziecka podstawą kształtowania charakteru i zdrowia
psychicznego.15
Aktualna wiedza na temat kształtowania się więzi i ich wpływu na rozwój
człowieka opiera się na tzw. teorii przywiązania Johna Bowlby’ego w myśl, której
przywiązanie jest trwałą więzią ukierunkowaną na konkretną osobę, tworzącą się
i kształtującą w pierwszym roku życia dziecka oraz rzutującą na późniejsze relacje
społeczne.16 Zgodnie z hipotezą J. Bowlby’ego przywiązanie dziecka do swego
opiekuna przebiega według określonego wzorca i od tego wzorca zależy, czy
w przyszłości będzie ono zdolne do śmiałego badania środowiska, uniezależniania
się od opiekuna oraz zdrowego dojrzewania. Jeżeli wzorzec, model przywiązania
będzie nieprawidłowy, wówczas jego rozwój będzie zaburzony. Komunikację matkadziecko cechuje ciągła wymiana emocji i reakcji. Sposób, w jaki matka będzie
łagodzić stany emocjonalne dziecka, będzie wpływać na regulację emocji
i możliwości odzyskiwania równowagi przez dziecko w różnych sytuacjach
i warunkach otoczenia. Jest to, tzw. umiejętność samoregulacji, na którą
najkorzystniej wpływa otwartość ze strony matki na zaspakajanie potrzeb dziecka
oraz rodzaj jej odpowiedzi na każdą pozytywną lub negatywną reakcję.17 Modele
przywiązania opisała Mary Ainsworth wyróżniając cztery wzorce przywiązania dzieci
i matek, z których tylko jeden jest prawidłowy, nazywany ufnym albo bezpiecznym.
W ufnym modelu przywiązania dziecko dąży do bliskości z matką, wykazuje
umiarkowany niepokój, gdy się oddala i radość, gdy powraca.18 Nawiązywanie
ufnego przywiązania wiąże się z reakcją matki na wysyłane przez dziecko sygnały
i aktywnym oraz adekwatnym zaspokajaniem jego potrzeb, co powoduje, że może
ono pewnie badać otoczenie, odnosić się do matki swobodnie, a w sytuacjach
stresujących doznawać ukojenia w jej ramionach. W prawidłowym wzorcu
przywiązania dzieci jasno komunikują emocje, które są głównie pozytywne,
a negatywne występują pod wpływem frustracji albo konfliktu i szybko ustępują.
Według Allana Schore, neuropsychoanalityka, ufny model przywiązania wpływa
na rozwój struktur mózgowych i regulację neurohormonalną u dzieci. Ma to miejsce
do 2 roku życia i polega na reorganizacjach w mózgowiu, a zwłaszcza
w prawej półkuli mózgu, odpowiadającej za rozwój funkcji przywiązania. Powstające
nowe powiązania synaptyczne, w prawym zakręcie hipokampa i prawym płacie
nadczołowym, są wynikiem doświadczeń płynących z relacji matka-dziecko. Rene

L. Sadowska, A. Gruna-Ożarowska, Ł. Przygoda, Potrzeby psychospołeczne i duchowe człowieka oraz
terapia zerwanych lub niewytworzonych więzi między matką i dzieckiem „Przegląd Medyczny
Uniwersytetu Rzeszowskiego”.2005;4, s. 319-327
16
B. Sztyber, Rozwój dziecka a karmienie piersią, „Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Podręcznik dla
uczestnika kursu Moduł III i IV”. Warszawa 2010, s. 217-225
17
A. Słaboń-Duda, Wczesna relacja matka-dziecko i jej wpływ na dalszy rozwój emocjonalny dziecka,
„Psychoterapia”. 2011;2(157), s. 11-18
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Ibidem, s. 11-18
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Spitz prowadząc badania naukowe nad wpływem na rozwój indywidualnego
kontaktu niemowląt z jedną osobą dowiódł, że dzieci pozbawione takiego kontaktu
rozwijały się gorzej, a regres rozwojowy prowadził nawet do ich śmierci. Natomiast
Anna Freud, na podstawie wyników swoich badań, prowadzonych w czasie wojny,
wykazała olbrzymi wpływ obecności matki na rozwój emocjonalny dziecka.
Opierając się na tych badaniach stwierdziła, że dla rozwoju emocjonalnego dzieci
ważniejsza jest obecność matki, niż zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego bez jej
obecności. Wpływ matki na rozwój dziecka badała także Melania Klein. Wykazała,
że z powodu traumy relacji z matką dochodzi do zaburzeń psychotycznych, a na
kształtowanie osobowości dziecka wpływa relacja matka-dziecko od wczesnego
dzieciństwa. Colwyn Threvarten w prowadzonych przez siebie badaniach dowiódł
istnienia komunikacji niewerbalnej między matką i dzieckiem, zanim dziecko nauczy
się mówić, a wzajemne dostrojenie między matką i dzieckiem, według badacza,
wpływa na umiejętność odczytywania niewerbalnych komunikatów. Dostępność
emocjonalna matki wpływa na reakcje oraz zachowania dzieci. Tezy tej dowiodła
Field obserwując reakcję dzieci objawiającą się irytacją i złością na kilkuminutowe
znieruchomienie twarzy matki emocjonalnie dostępnej dla dziecka. Reakcji takich
nie wykazywały tylko dzieci matek depresyjnych. Wyniki badań Werner i Smith
obserwujących radzenie sobie dzieci z grup ryzyka okołoporodowego dowiodły
pozytywnego wpływu adekwatnej opieki i wsparcia na ich rozwój.19 Zaś M. Klaus
i J. Kennell na podstawie swoich badań dowodzą, że najważniejszym momentem
dla tworzenia więzi może być bezpośredni kontakt skóra do skóry po porodzie.20
Kontakt skóra do skóry (STS – skin to skin) stanowi główną składową
kangurowania (KMC – Kangaroo Mother Care). Metoda ta polega tym, że nagiego
noworodka układa się na klatce piersiowej matki w pozycji półpionowej lub pionowej.
Dziecko przylega do nagiego ciała matki, okryte z zewnątrz ciepłymi pieluszkami
albo pod jej ubraniem. Metoda kangurowania obejmuje kontakt skórny, ale także
noszenie dziecka z zachowaniem ścisłego kontaktu. Kontakt z matką STS stanowi
dla noworodka naturalne środowisko, stąd nie należy rozdzielać matki i dziecka.
KMC to uznana metoda terapeutyczna stosowana w opiece nad noworodkiem
i matką.21
W 1996 roku zostało utworzone „Międzynarodowe Towarzystwo KMC”, którego
celem stało się propagowanie KMC na świecie i wówczas KMC określono jako:
„wczesny, ciągły i przedłużający się kontakt skóra do skóry pomiędzy matką
i dzieckiem, któremu towarzyszy (w idealnych warunkach) wyłączne karmienie
noworodka piersią i wczesny wypis do domu ze szczegółowym programem wizyt
kontrolnych, sama metoda zaś posiada trzy poziomy stosowania, w zależności
od opieki medycznej i dostępnych środków”. Ze względu na niewielkie
wykorzystywanie metody KMC w tych krajach, gdzie występowała duża
śmiertelność, doszło do zorganizowania w 2008 roku w Szwecji Konferencji

A. Słaboń-Duda…, op. cit., s.11-18
J. Lessing-Pernak, Znaczenie przebiegu porodu i wczesnego kontaktu matki z dzieckiem dla rozwoju
przywiązania,”Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”. 2010;3(4), s. 282-289.
21
P. Agrawal, Kangurowanie. Optymalna, uzupełniająca metoda opieki nad wcześniakami „III
Międzynarodowa konferencja naukowa dla lekarzy i położnych. Optymalny poród – wyzwania
współczesnego położnictwa”. Wrocław, 24.09.2010 r.
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Międzynarodowej, na której powstały najnowsze wytyczne dla służby zdrowia.22
W 1990 roku WHO/UNICEF wprowadziły inicjatywę Szpitala Przyjaznego Dziecku,
aby zwiększyć wskaźnik karmienia piersią i przywrócić prawidłowe żywienie wśród
dzieci. Wytycznymi do stosowania stało się 10 Kroków do Udanego Karmienia
Piersią, w których jest mowa między innymi o jak najwcześniejszym zastosowaniu
kontaktu STS po porodzie i zachęcaniu matek do nauki rozpoznawania gotowości
swoich dzieci do ssania piersi.23 W Polsce w 2010 roku ukazało się Rozporządzenie
Ministra Zdrowia, które regulując zasady postępowania, wprowadza znaczne
zmiany w opiece nad kobietą w fizjologicznej ciąży, po porodzie fizjologicznym
i w fizjologicznym połogu, a także nad noworodkiem. Standard okołoporodowy
zobowiązuje szpitale do stosowania kontaktu STS.24
Na podstawie badań naukowych można stwierdzić, że jeśli pierwszy kontakt
STS jest połączony z karmieniem piersią, to zajmowanie przez siarę miejsca dotąd
zajmowanego przez połykany płyn owodniowy wpływa na dojrzewanie
morfologiczne oraz funkcjonalne przewodu pokarmowego i innych narządów
organizmu noworodka.25 Prowadzone dotąd badania naukowe dowodzą również, że
przebieg termoregulacji jest prawidłowy, gdy noworodek przebywa w kontakcie STS
z matką. Kontakt STS niweluje stres termiczny związany z przejściem noworodka ze
środowiska o stałej temperaturze do środowiska o temperaturze niższej.26
W badaniach naukowych, które dotyczyły wpływu wczesnego kontaktu
skórnego na poziom glukozy we krwi dzieci wykazano, że jest on znacznie wyższy
u noworodków pozostających w kontakcie.27 Obserwacje dzieci przebywających
w kontakcie STS wykazują także, że nie płaczą one w sposób charakterystyczny dla
dzieci separowanych i objawiający się ich krzykiem, określanym i interpretowanym
jako „wołanie o pomoc”.28 Ponadto badania naukowe dowodzą również, że kontakt
skórny z matką wpływa korzystnie na procesy neurobehawioralne noworodków,
wydłuża ich sen i sprawia, że jest on spokojniejszy. Kangurowane noworodki

A. Stodola, A. Fuglewicz, Kontakt skóra do skóry i kangurowanie noworodków - chwilowa moda czy
naukowo udowodniona metoda? „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”. 2012;5(1), s. 19-25.
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A. Oslislo, A. Ottfinowska, Najważniejsza chwila w życiu. O pierwszym kontakcie matki z dzieckiem
i możliwościach jego realizacji w placówkach położniczych w Polsce, „Fundacja Rodzić po Ludzku”.
Warszawa 2012
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25
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Nutr,” 2002;34,s. 524-528
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1999;3(2), s. 215-224
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wykazują przewagę ruchów zgięcia nad ruchami wyprostnym).29 Kontakt STS
połączony z karmieniem piersią przez matkę sprawia, że noworodki mogą
rozpoznawać lepiej zapach mleka swojej matki, a także są dłużej karmione
naturalnie.30 Na podstawie badań naukowych stwierdza się także, że karmienie
piersią w kontakcie STS powoduje wyrzut endogennej oksytocyny, wpływającej na
obkurczanie macicy, minimalizowanie krwawienia po porodzie. Będąc w kontakcie
STS noworodek rączkami masuje pierś matki, co stymuluje wydzielanie się
oksytocyny w organizmie matki, która ma ponadto wpływ na wytrysk pokarmu
z piersi.31 Badając wpływ kontaktu STS na budowanie więzi matka-dziecko
udowodniono, że zachowania matek, które mają znaczenie w tym procesie,
występują częściej, gdy matki przebywają ze swoimi dziećmi w kontakcie skórnym.32
Ponadto noworodki kangurowane wykazują mniejsze reakcje bólowe, jeżeli
zachodzi potrzeba wykonywania u tych dzieci bolesnych czynności medycznych,
gdyż podczas kangurowania wydzielają się u noworodka cholecystokininy i peptydy
opioidowe. Pod wpływem kangurowania wzrasta u rodziców pewność siebie
w opiece nad noworodkiem, wzrasta ich satysfakcja i poziom nawiązywanego
kontaktu emocjonalnego z dzieckiem. Rodzice wykazują także większe
zaangażowanie w opiekę.33 Wczesny kontakt STS matki z dzieckiem powoduje
zasiedlenie skóry noworodka przez bakterie występujące na skórze jego matki.
Przeciwciała IgG od matki wędrują do płodu przez łożysko i dlatego noworodek jest
przyzwyczajony do bakterii matczynych, a nie tych, które występują w dalszym jego
otoczeniu. Matka z dzieckiem w kontakcie STS oraz spożywanie przez dziecko siary,
to zasiedlanie jelit „dobrą” florą bakteryjną. Podczas kontaktu STS matka lepiej
poznaje swoje dziecko, dotykając wpływa na jego rozwój, patrząc w oczy stymuluje
rozwój mózgu i wpływa na tworzenie się więzi emocjonalnej.34 Wczesny kontakt STS
znacznie zwiększa satysfakcję matki spowodowaną urodzeniem dziecka.35
Choć noworodek nie potrafi mówić, to jest on zdolny do komunikowania się
z otoczeniem za pomocą swojego wyposażenia biologicznego. O swoich potrzebach
komunikuje poprzez zmysły i odruchy. Umiejętność obserwowania, prawidłowego
interpretowania sygnałów płynących od noworodka, a następnie odpowiednie na nie
reagowanie, pozwala właściwie zaspokajać jego potrzeby oraz zapewnić prawidłowy
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rozwój. Amerykański psychoanalityk i pediatra T.B. Brazelton stworzył Skalę do
Oceny Zachowań Noworodka NBAS (Neonatal Behevioral Assessment Scale), od
1973 roku stosowaną na świecie. Przeprowadzenie badania z użyciem Skali NBAS
odbywać się może w szpitalach, przychodniach i domach. Ma ona zastosowanie nie
tylko w badaniu noworodków urodzonych o czasie, ale również u wcześniaków od
35 tygodnia ciąży oraz u dzieci chorych i z powikłaniami okołoporodowymi. W skład
skali wchodzi 28 podpunktów behawioralnych oceniających, np. reakcje na różne
bodźce, które płyną z otoczenia, zdolność noworodka do radzenia sobie z tymi
bodźcami, noworodkowy próg stymulacji oraz stan snu i czuwania. Badanie ma
pomóc rodzicom rozpoznawać potrzeby dziecka, prawidłowo je zaspakajać, ukazać
jego osobowość i indywidualność, pomóc w nawiązywaniu więzi emocjonalnej oraz
wspierać rodziców w pełnionej przez nich roli.36 Skala Brazeltona służy również do
oceny niedoborów funkcji behawioralnych, oceny prawidłowości zachowań dziecka
oraz wpływu leków, urazów lub zabiegów na te zachowania. Na podstawie jej
wyników przewiduje się przebieg dalszego rozwoju i funkcjonowania. Skala ocenia
zachowania noworodków w zakresie gotowości do kontaktów, procesów
motorycznych, kontroli stanu fizycznego, reakcji na stres).37 Skala NBAS opiera się
na założeniu, że już od urodzenia dziecko potrafi tak kontrolować swoje zachowanie,
żeby móc reagować na to, co się dzieje w otaczającym go środowisku. Używa
swoich zmysłów, a potrzeby komunikuje swoim zachowaniem. Natomiast płaczem
przywołuje matkę kontrolując w ten sposób otoczenie. Dziecko jest gotowe na to,
żeby być kształtowanym przez otoczenie i samo również je kształtuje.
Przeprowadzając badanie skalą NBAS rodzice zauważają jak reaguje dziecko na
twarz ludzką, grzechotkę albo piłeczkę. Dorosłych dziwi często, że noworodek może
wodzić wzrokiem za przedmiotami. Uświadamia to rodzicom, że dziecko potrafi
więcej niż tylko jeść i spać. Dzięki tej świadomości rodzice mogą skupiać się na
intensywniejszym nawiązywaniu z dzieckiem kontaktu wzrokowego i wpływać
korzystnie na nawiązywanie więzi emocjonalnej. W czasie badania skalą Brazeltona
rodzice mogą zauważyć reakcję dziecka na dźwięk głosu rodzica – odwracanie
głowy w stronę głosu, albo wyciszanie płaczu.
Obserwacje takie umożliwiają matce reagowanie na płacz dziecka różnymi
sposobami, a to z kolei powoduje, że odpowiedź na potrzebę dziecka będzie
adekwatna. Badanie pokazuje ukojenie płaczu dziecka, które może następować nie
tylko poprzez ssanie, ale również inne bodźce, np. głos, dotyk, kołysanie, wzięcie na
ręce. Płacz może być sygnałem spowodowanym głodem, złością, bólem. Jego
rodzaj informuje o stanie noworodka. Obserwacja badania sprawia, że rodzice
dysponują większym zasobem metod kojących, które mają wpływ na dalszy sposób
sprawowanej opieki. Ocenie podlegają również możliwości dziecka do odcinania się
od negatywnych bodźców, które zakłócają jego sen, to tzw. habituacja. Wygaszanie
reakcji następuje na skutek przejmowania przez dziecko kontroli nad tym stanem
oraz posiadania potrzebnych do tego kompetencji rozwojowych. Płacz, uspokajanie
się, budzenie i czuwanie, to elementy zachowania noworodka, które regulują jego
stany. Płynne przechodzenie z jednego stanu w drugi występuje u zdrowego

M. Chrzan, Skala do Oceny Zachowania Noworodka NBAS - aspekty psychologiczne, „Konferencja
z okazji III Zjazdu Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych”. Sopot, 1-2 grudnia 2006 r.
37
H. Sawulicka-Oleszczuk, A. Skurzak, G.J. Iwanowicz-Palus, Badanie noworodka (w:) A. Bałanda (red.),
Opieka nad noworodkiem. Warszawa 2009, s .42-46
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noworodka. Rodzice mogą pomagać dziecku w regulowaniu tych stanów,
poszerzając w ten sposób zachowania opiekuńcze. Zrozumienie komunikatów
wysyłanych przez dziecko oraz odpowiednie na nie reagowanie rodziców jest
niezbędne w budowaniu prawidłowej relacji. Dla wytworzenia się ufnego wzorca
przywiązania istotna jest powtarzalność reakcji, stabilność i działania obniżające
napięcie u dziecka.38
Cel pracy
Głównym celem pracy było przedstawienie sposobów komunikacji między
matką i noworodkiem w pierwszych dobach po porodzie oraz ustalenie, jakie
czynniki różnicują to zjawisko.
Na podstawie literatury przedmiotu problem główny sformułowano w postaci
pytania:
Jakie są sposoby komunikowania się matki i dziecka po porodzie oraz jakie
czynniki różnicują to zjawisko?
Dla tak postawionego problemu głównego sformułowano następujące problemy
szczegółowe:
1. Jakie są najczęstsze sposoby komunikowania się matka-dziecko
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu?
1.1 Wrażliwość i wszystkie umiejętności noworodka harmonizują
z wrażliwością i czujnością matki. Wysokie tony głosu matki, płacz
dziecka, kontakt wzrokowy, dotyk, to rodzaj mowy, służącej wzajemnemu
poznawaniu i oddziaływaniu na siebie. Ta specyficzna rozmowa
wywołuje rodzaj sprzężenia zwrotnego, które leży u podstaw relacji
między matką i dzieckiem.
2. Czy sposoby komunikowania się matki i dziecka po porodzie (kontakt
STS, masaż, kontakt wzrokowy) różnicują wybrane zmienne
socjodemograficzne?
2.1 Wiek. Wiek kobiety może oddziaływać na sposób zaspakajania potrzeb
noworodka oraz świadomość wpływu prawidłowej komunikacji
z dzieckiem na jego dalszy rozwój. Kobiety starsze mogą mieć większy
zasób wiedzy i doświadczeń związanych z opieką nad noworodkiem niż
kobiety młodsze.
2.2 Wykształcenie. Wykształcenie kobiety i wysoki poziom wiedzy może
kształtować komunikację matki z dzieckiem oraz wpływać na
interpretację odczuć z nią związanych. Kobiety wykształcone mogą
częściej poszukiwać wiedzy, samokształcić się, a ich stabilna pozycja
społeczno-finansowa sprzyjać większym możliwościom poszukiwania
i pobierania różnych form edukacji w czasie ciąży i po porodzie.
3. Czy sposoby komunikowania się matki i dziecka po porodzie (kontakt STS,
masaż, kontakt wzrokowy) różnicują wybrane zmienne położniczoginekologiczne?

38

T. Jadczak-Szumiło, E. Szumiło, Znaczenie jakości wczesnej komunikacji Matka-Dziecko dla relacji
przywiązania. Wykorzystanie skali Brazeltona dla oceny możliwości noworodka w zakresie budowania
relacji przywiązania, „Konferencja „Dziecko z Zespołem Zaburzenia Więzi”. Szczecin, 15 października
2008 r.
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3.1 Rodność. Kobiety, które rodziły wcześniej dzieci posiadają większe
doświadczenie, co może mieć wpływ na sposób zaspokajania przez nie
potrzeb dziecka.
3.2 Sposób ukończenia ciąży (poród drogami natury, cięcie cesarskie).
Fizjologiczny przebieg porodu, bez zastosowania interwencji medycznych
oraz środków przeciwbólowych, stwarza dogodniejsze warunki do
nawiązywania prawidłowych kontaktów matki i dziecka. Cięcie cesarskie
i brak kontaktu STS, to czynniki niekorzystne dla karmienia naturalnego
i nawiązywania komunikacji między matką i dzieckiem. Rodzaj
znieczulenia zastosowanego podczas cięcia cesarskiego, np. znieczulenia
ogólnego, może uniemożliwiać świadome nawiązywanie kontaktu
z dzieckiem.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu,
w Oddziale Klinicznym Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.
Na prowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
(KB118/2014). Do badania włączono 100 położnic po porodach fizjologicznych
i porodach operacyjnych. Wszystkie położnice wypełniały kwestionariusze ankiet
samodzielnie, a ich udział w badaniu był dobrowolny. Kobiety zostały poinformowane
o celu badania i wyraziły pisemną zgodę na udział w projekcie naukowym. Kryterium
doboru do badań stanowił dobry stan fizyczny położnic. Badania zostały
przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza
ankiety własnej konstrukcji.
Kwestionariusz ankiety składał się z 25 pytań zawierających: dane
socjodemograficzne (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zatrudnienie,
sytuację materialną, stan cywilny); dane położniczo-ginekologiczne (rodność,
sposób ukończenia ciąży); dane edukacyjne badanej próby (udział w szkole
rodzenia, objęcie edukacją okołoporodową poza szpitalną). Na kolejną część ankiety
składały się pytania dotyczące komunikacji matka-dziecko po porodzie (kontakt
STS, zachowania dziecka przebywającego w kontakcie STS, czynności
wykonywanych przez matkę u dziecka, masażu i jego wpływu na rozwój,
nawiązywania kontaktu wzrokowego przez dziecko, karmienia piersią, miejsca
przebywania dziecka w czasie snu, komunikacji werbalnej ze strony matki, wpływu
komunikacji na rozwój dziecka).
Analiza badań została przeprowadzona z wykorzystaniem możliwości
programu Microsoft Office Excel 2000 oraz pakietu programów do obliczeń
statystycznych STATISTICA v.10. Współzależność pomiędzy dwiema zmiennymi,
obliczono za pomocą współczynnik korelacji R. Spearmana. Współczynnik korelacji
służy do opisu siły korelacji dwóch cech, gdy: mają one charakter jakościowy (lub
przynajmniej jedna z nich) i istnieje możliwość uporządkowania obserwacji
empirycznych w określonej kolejności; w przypadku cech ilościowych, gdy mamy do
czynienia z mało licznymi obserwacjami empirycznymi.Współczynnik korelacji
przyjmuje wartości:
gdy rs równe 1 to zawsze, gdy rośnie wartość zmiennej X, rośnie również
wartość zmiennej Y. Gdy równa się – 1 to relacje zachodzą odwrotne, tj., gdy rośnie
wartość X to maleje wartość Y. Oznaczenia w teście Spearmana:
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N – liczba
R – współczynnik korelacji
T(N-2) – wynik testu t przy N-2 stopniach swobody
Poziom p (p) – poziom istotności.
Zastosowano również, nieparametryczny Test U Manna-Whitneya, do oceny
różnic jednej cechy pomiędzy dwoma populacjami (grupami). Przyjęto hipotezę
zerową (H0), że nie ma różnicy w badanych grupach. Przyjęto również poziom
istotności p≤ 0,05 jako poziom istotny statystycznie.
Wiek badanej próby mieścił się w przedziale 16-44 lata, ze średnią 30 lat
(30,32) i odchyleniem standardowym 5 lat (SD=5,406). Ze względu na liczebność,
do celów dalszej analizy, badane w wieku do 20 lat zakwalifikowane zostały do grupy
wiekowej 21-25 lat, natomiast badane w wieku powyżej 40 lat, do grupy wiekowej
36-40 lat. Wśród 100 badanych położnic najwięcej posiadało wykształcenie wyższe
(52%) i średnie (33%). Wykształcenie zawodowe posiadało 8% respondentek,
a podstawowe 7%. Większość badanych kobiet stanowiły mężatki (72%),
w związkach nieformalnych pozostawało 27% kobiet. 1% stanowiły kobiety samotne.
75% badanych zamieszkiwała miasto, a 25% wieś. Stałą pracę posiadało
84% badanych położnic, bez pracy było12%, a 4% stanowiły uczennice/studentki.
O swojej sytuacji ekonomicznej jako dobrej wypowiedziało się 96% kobiet, zaś
niekorzystnej – 4% badanych.
Wyniki badań własnych
Najczęstsze sposoby komunikowania się matka-dziecko
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu standaryzowaną metodę
opieki poporodowej nad matką i dzieckiem stanowi wczesny kontakt STS po
porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim, stosowany u każdej położnicy, jeśli nie
zachodzą przeciwwskazania wynikające z aktualnego stanu zdrowia matki lub
dziecka.
W wyniku ankietowania stwierdzono, że wczesny kontakt STS został
zastosowany u 85% położnic badanej próby, zaś 15% nie miała zastosowanego
wczesnego kontaktu STS. Czas trwania wczesnego kontaktu STS wynosił
2 godziny u 74% położnic, 1 godzinę u 3% położnic, poniżej 1 godziny u 9%, a 8%
kobiet nie pamiętała czasu trwania wczesnego kontaktu STS.
Tabela nr 1: Dane warunków standardowych (kontakt skóra do skóry) (n=100)
CZYNNIKI STANDARDOWE
Wczesny kontakt skóra do skóry
Tak
Nie
Długość trwania wczesnego STS
Dwie godziny
Jedną godzinę
Poniżej godziny
Nie pamiętam
Źródło: Badanie własne

N

%

85
15

85
15

74
3
9
8

74
3
9
8
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Wyniki badań prezentują, że podczas kontaktu STS noworodki najczęściej
spały (52%). 35 noworodków ssało piąstki, a 11 – płakało podczas kontaktu STS.
Najczęściej wykonywanymi czynnościami przez matki, gdy dzieci płakały było:
przytulanie (60%), przystawianie do piersi (30%), a przewijanie i kołysanie
wykonywało 5% położnic badanej próby.
Masaż dziecka wykonywało 60% matek, 40% nie wykonywało tej czynności
u dzieci. 82 ze 100 położnic było zdania, że masaż dziecka ma wpływ na jego rozwój.
Odmiennego zdania było 18 położnic. 76% noworodków chętnie ssało paluszki lub
piąstki, a 24% robiło to niechętnie. Nawiązywanie kontaktu wzrokowego między
matkami i noworodkami występowało u 57% badanej próby. 97% matek twierdziło,
że karmienie piersią uspokaja noworodki, 85% nie denerwowało się, gdy dzieci nie
spały.
Najczęstszym miejscem spania noworodków było łóżeczko (55%), a nie
miejsce obok matki w łóżku. Aż 99% badanych było zdania, że komunikacja matkadziecko wpływa na jego rozwój, a komunikacją werbalną wobec noworodka
posługiwało się często 93% matek. Szczegółowe dane przedstawia tabela 2.
Tabela nr 2: Sposoby komunikowania matka-dziecko w badanej próbie (n=100)

Pytania zadane w ankiecie własnej
Co robiło dziecko podczas STS
Spało
Ssało piąstki
Płakało
Co najczęściej Pani robi w pierwszej
kolejności, gdy dziecko płacze
Przytula Pani dziecko
Przewija Pani dziecko
Kołysze Pani dziecko
Przystawia Pani dziecko do piersi
Czy wykonuje Pani masaż dziecka
Tak
Nie
Czy masaż dziecka ma wpływ na jego rozwój
Tak
Nie
Pytania zadane w ankiecie własnej
Czy dziecko chętnie ssie paluszki lub piąstki
Tak
Nie
Czy w czasie karmienia dziecko skupia wzrok
na twarzy matki
Tak
Nie
Czy karmienie piersią uspokaja dziecko
Tak
Nie

N

%

52
35
11

52
35
11

60
5
5
30

60
5
5
30

60
40

60
40

82
18
N

82
18
%

76
24

76
24

57
43

57
43

97
3

97
3
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Czy denerwuje się Pani, gdy dziecko nie śpi
Tak
Nie
Gdzie dziecko najczęściej śpi
W łóżeczku
W łóżku z matką
Czy komunikacja między matką a dzieckiem
ma wpływ na jego rozwój
Tak
Nie
Czy mówi Pani do dziecka
Często
Czasami
Nigdy

15
85

15
85

55
44

55
44

99
1

99
1

93
7
0

93
7
0

Źródło: Badanie własne

Sposoby komunikowania matka-dziecko ze względu na wybrane zmienne
niezależne
Podjęto próbę sprawdzenia, czy sposoby komunikowania matka-dziecko po
porodzie zróżnicowane są poprzez zmienne niezależne, takie jak: wiek (grupy
wiekowe), wykształcenie, rodność, sposób ukończenia porodu.
Kontakt STS ze względu na wybrane zmienne niezależne
Wiek
Stosowanie kontaktu STS i czasu jego trwania ze względu na wiek badanej
próby kobiet prezentuje tabela 3.
Tabela nr 3: Korelacje wieku i kontaktu STS
pozycja
kontakt STS
czas trwania wczesnego
kontaktu
Źródło: Badanie własne

N
100

R
-0,048

t(N-2)
-0,478

poziom p
0,634

94

-0,113

-1,087

0,280

Wiek badanych kobiet nie pozostawał w istotnej statystycznie korelacji ze
stosowaniem kontaktu STS i czasem jego trwania (p>0,05).
Wykształcenie
Stosowanie kontaktu STS i czasu jego trwania ze względu na wykształcenie
badanej próby kobiet przedstawiono w tabeli 4.
Tabela nr 4: Korelacje wykształcenia i kontaktu STS
pozycja
kontakt STS
czas trwania wczesnego kontaktu
Źródło: Badanie własne

N
100
94

R
-0,098
-0,093

t(N-2)
-0,974
-0,899

poziom p
0,333
0,371
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Wykształcenie badanych kobiet nie pozostawało w istotnej statystycznie
korelacji ze stosowaniem kontaktu STS i czasem jego trwania (p>0,05).
Rodność
Stosowanie kontaktu STS i czasu jego trwania ze względu na rodność badanej
próby kobiet przedstawiono w tabeli 5.
Tabela nr 5: Korelacje rodności i kontaktu STS
pozycja
kontakt STS
czas trwania wczesnego kontaktu
Źródło: Badanie własne

N
100
94

R
0,123
0,033

t(N-2)
1,230
0,316

poziom p
0,222
0,753

Rodność badanych kobiet nie pozostawała w istotnej statystycznie korelacji ze
stosowaniem kontaktu STS i czasem jego trwania (p>0,05).
Sposób ukończenia ciąży
Stosowanie kontaktu STS i czasu jego trwania ze względu na sposób
ukończenia ciąży (poród drogami natury, cięcie cesarskie) badanej próby kobiet
przedstawiono w tabeli 6.
Tabela nr 6: Różnice stosowania kontaktu STS pomiędzy grupami rodzaju porodu
pozycja

Sum.
Rang
DN

Sum.
Rang
CC

U

Z

N
N 2*1str.
poziom
poziom
Z popr
ważn ważn dokł.
p
p
DN
CC
p

kontakt STS 3139,0 1911,0 438,0 -4,247 0,000 -6,867 0,000
czas trwania
wczesnego 2962,5 1502,5 261,5 -4,580 0,000 -6,408 0,000
kontaktu
DN – drogami natury, CC – cesarskie cięcie
Źródło: Badanie własne

73

27

0,000

73

21

0,000

Ze względu na poziom istotności (p<0,05) odnotowano statystycznie istotne
różnice pomiędzy sposobem ukończenia ciąży (poród drogami natury, cięcie
cesarskie) i stosowaniem kontaktu STS oraz czasu jego trwania.
Stosowanie kontaktu STS w grupach ze względu na sposób ukończenia
ciąży (poród drogami natury, cięcie cesarskie)
Różnice pomiędzy sposobem ukończenia ciąży a stosowaniem kontaktu STS
przedstawiono w tabeli 7.

228
_____________________________________________________________________________________________

Tabela nr 7: Kontakt STS w grupach ze względu na sposób ukończenia ciąży
poród
Kontakt STS
tak
nie
Razem
Źródło: Badanie własne

drogami natury
liczba
%
73
100,0
0
0,0
73
100,0

cesarskie cięcie
liczba
%
12
44,4
15
55,6
27
100,0

Wszystkie położnice po porodach drogami natury, miały zapewniony kontakt
z dzieckiem skóra do skóry (STS). W przypadku kobiet po cięciach cesarskich
kontakt STS miało 12 osób (44,4%).
Czas trwania kontaktu STS w grupach ze względu na sposób ukończenia
ciąży (poród drogami natury, cięcie cesarskie)
Różnice pomiędzy sposobem ukończenia ciąży a czasem trwania kontaktu STS
przedstawiono w tabeli 8.
Tabela nr 8: Kontakt STS w grupach ze względu na sposób ukończenia ciąży
poród
Czas trwania kontaktu STS
dwie godziny
jedną godzinę
poniżej godziny
nie pamiętam
Razem
Źródło: badanie własne

drogami natury
liczba
%
68
93,2
1
1,4
3
4,1
1
1,4
73
100,0

cesarskie cięcie
liczba
%
6
28,6
2
9,5
6
28,6
7
33,3
21
100,0

Prawie wszystkie kobiety (93,2%) po porodzie drogami natury miały
zapewniony kontakt skóra do skóry trwający 2 godziny. Natomiast 28,6% (n=6)
położnic po cięciu cesarskim miało zapewniony kontakt STS, który trwał 2 godziny.
Inne sposoby komunikowania matka-dziecko ze względu na wybrane
zmienne niezależne
Wiek
Sposoby komunikowania matka-dziecko ze względu na wiek przedstawiono
w tabeli 9.
Tabela nr 9: Korelacja wieku i zagadnień komunikowania matka-dziecko
pozycja

N

R

t(N-2)

co robiło dziecko podczas STS
co najczęściej Pani robi w pierwszej kolejności,
gdy dziecko płacze
czy wykonuje Pani masaż dziecka
czy masaż dziecka ma wpływ na jego rozwój
czy dziecko chętnie ssie paluszki lub piąstki

98

-0,033

-0,320

poziom
p
0,750

100

-0,084

-0,835

0,406

100
100
100

-0,201
-0,063
0,086

-2,036
-0,627
0,855

0,044
0,532
0,394
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pozycja
czy w czasie karmienia dziecko skupia wzrok na
twarzy matki
czy karmienie piersią uspokaja dziecko
czy denerwuje się Pani, gdy dziecko nie śpi
gdzie dziecko najczęściej śpi
czy komunikacja między matką a dzieckiem ma
wpływ na jego rozwój
czy mówi Pani do dziecka
Źródło: Badanie własne

N

R

t(N-2)

poziom
p

100

-0,009

-0,087

0,931

100
100
99

-0,089
-0,008
-0,073

-0,886
-0,075
-0,720

0,378
0,940
0,473

100

-0,151

-1,513

0,134

100

0,031

0,309

0,758

Wiek badanych kobiet pozostawał w istotnej statystycznie, niskiej korelacji
jedynie z wynikami wykonywania masażu u dziecka (p<0,05).
Stosowanie masażu u dziecka w grupach ze względu na wiek
Różnice pomiędzy wiekiem badanej próby a stosowaniem masażu u dziecka
przedstawiono w tabeli 10.
Tabela nr 10: Wykonywanie masażu u dziecka w grupach wiekowych
wiek
do 25 lat
masaż
liczba
%
tak
8
47,1
nie
9
52,9
Razem
17
100,0
Źródło: Badanie własne

26-30 lat
liczba
%
20
52,6
18
47,4
38
100,0

31-35 lat
liczba
%
19
70,4
8
29,6
27
100,0

powyżej 35 lat
liczba
%
13
72,2
5
27,8
18
100,0

Najczęściej masaż u dziecka wykonywały matki w wieku powyżej 35 lat – 13
kobiet (72,2%) oraz w wieku 31-35 lat – 19 kobiet (70,4%). Najrzadziej masaż
wykonywały kobiety w wieku do 25 lat – 8 osób (47,1%).
Wykształcenie
Sposoby komunikowania matka-dziecko ze względu na wykształcenie
przedstawiono w tabeli 11.
Tabela nr 11: Korelacja wykształcenia i zagadnień komunikowania matka-dziecko
pozycja
co robiło dziecko podczas STS
co najczęściej Pani robi w pierwszej
kolejności gdy dziecko płacze
czy wykonuje Pani masaż dziecka

N
98

R
-0,101

t(N-2)
-0,997

poziom p
0,321

100

0,048

0,477

0,634

100

-0,209

-2,119

0,037
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pozycja
czy masaż dziecka ma wpływ na jego
rozwój
czy dziecko chętnie ssie paluszki lub
piąstki
czy w czasie karmienia dziecko skupia
wzrok na twarzy matki
czy karmienie piersią uspokaja dziecko
czy denerwuje się Pani, gdy dziecko nie
śpi
gdzie dziecko najczęściej śpi
czy komunikacja między matką a
dzieckiem ma wpływ na jego rozwój
czy mówi Pani do dziecka
Źródło: Badanie własne

N

R

t(N-2)

poziom p

100

-0,279

-2,875

0,005

100

0,155

1,550

0,124

100

0,137

1,365

0,176

100

-0,029

-0,288

0,774

100

0,128

1,276

0,205

99

-0,008

-0,081

0,935

100

-0,178

-1,796

0,076

100

0,030

0,297

0,767

Wykształcenie badanych kobiet pozostawało w istotnej statystycznie, niskiej
korelacji jedynie z wynikami wykonywania masażu u dziecka i jego wpływie na
rozwój dziecka (p<0,05).
Stosowanie masażu u dziecka w grupach ze względu na wykształcenie
Różnice pomiędzy wykształceniem badanej próby a stosowaniem masażu
u dziecka przedstawiono w tabeli 12.
Tabela nr 12: Wykonywanie masażu u dziecka w grupach wykształcenia
wykształcenie
podstawowe
masaż
liczba
%
tak
4
57,1
nie
3
42,9
Razem
7
100,0
Źródło: Badanie własne

zawodowe
liczba
%
4
50,0
4
50,0
8
100,0

średnie
liczba
%
15
45,5
18
54,5
33
100,0

wyższe
liczba
%
37
71,2
15
28,8
52
100,0

Najczęściej masaż u dziecka wykonywały matki z wykształceniem wyższym –
37 osób (71,2%) oraz podstawowym – 4 osoby (57,1). Najrzadziej stosowały masaż
matki z wykształceniem średnim – 15 osób (45,5).
Wpływ masażu na rozwój dziecka w grupach ze względu na wykształcenie
Różnice pomiędzy wykształceniem a zdaniem położnic na temat wpływu
masażu na rozwój dziecka przedstawiono w tabeli 13.
Tabela nr 13: Wpływ masażu na rozwój dziecka w grupach wykształcenia
wykształcenie
podstawowe
wpływ masażu liczba
%
tak
5
71,4
nie
2
28,6
Razem
7
100,0
Źródło: Badanie własne

zawodowe
liczba
%
5
62,5
3
37,5
8
100,0

średnie
liczba
%
24
72,7
9
27,3
33
100,0

wyższe
liczba
%
48
92,3
4
7,7
52
100,0
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Najczęściej twierdziły, że masaż ma wpływ na rozwój dziecka, położnice
z wykształceniem wyższym (92,3%) oraz z wykształceniem, co ciekawe, średnim –
24 osoby (72,7%). Najrzadziej twierdziły w ten sposób kobiety z wykształceniem
zawodowym, bo tylko 5 osób.
Rodność
Zależności pomiędzy rodnością badanej próby
komunikowania matka-dziecko przedstawiono w tabeli 14.

kobiet

a

sposobami

Tabela nr 14: Korelacje rodności i zagadnień komunikowania matka- dziecko
pozycja
N
co robiło dziecko podczas STS
98
co najczęściej Pani robi w pierwszej kolejności gdy
100
dziecko płacze
czy wykonuje Pani masaż dziecka
100
czy masaż dziecka ma wpływ na jego rozwój
100
czy dziecko chętnie ssie paluszki lub piąstki
100
czy w czasie karmienia dziecko skupia wzrok na
100
twarzy matki
czy karmienie piersią uspokaja dziecko
100
czy denerwuje się Pani, gdy dziecko nie śpi
100
gdzie dziecko najczęściej śpi
99
czy komunikacja między matką a dzieckiem ma
100
wpływ na jego rozwój
czy mówi Pani do dziecka
100
Źródło: Badanie własne

R
0,094

t(N-2)
0,923

poziom p
0,358

-0,052

-0,514

0,609

0,090
-0,071
-0,022

0,893
-0,703
-0,223

0,374
0,484
0,824

0,066

0,658

0,512

-0,066
0,101
0,095

-0,652
1,004
0,939

0,516
0,318
0,350

0,097

0,960

0,339

0,028

0,280

0,780

Rodność badanych kobiet nie pozostawała w istotnej statystycznie korelacji
z zagadnieniami dotyczącymi komunikowania matka-dziecko (p>0.05).
Sposób ukończenia ciąży
Zależności pomiędzy sposobem ukończenia ciąży badanej próby kobiet
a sposobami komunikowania matka-dziecko przedstawiono w tabeli 15.
Tabela nr 15: Różnice w zagadnieniach komunikowania matka-dziecko pomiędzy
grupami ze względu na sposób ukończenia ciąży (poród drogami natury, cięcie cesarskie)
pozycja

Sum.
Rang
DN

Sum.
Rang
CC

U

co robiło
dziecko
3571,0 1280,0 929,0
podczas STS
co najczęściej
Pani robi w
pierwszej
3809,0 1241,0 863,0
kolejności gdy
dziecko płacze

Z

N
N
poziom
poziom
2*1str.
Z popr
ważn ważn
p
p
dokł. p
DN CC

0,052

0,958

0,058

0,953

72

26 0,959

0,947

0,344

1,089

0,276

73

27 0,346
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pozycja
czy wykonuje
Pani masaż
dziecka
czy masaż
dziecka ma
wpływ na jego
rozwój
czy dziecko
chętnie ssie
paluszki lub
piąstki
czy w czasie
karmienia
dziecko skupia
wzrok na
twarzy matki
czy karmienie
piersią
uspokaja
dziecko
czy denerwuje
się Pani gdy
dziecko nie śpi

Sum.
Rang
DN

Sum.
Rang
CC

U

Z

N
N
poziom
poziom
2*1str.
Z popr
ważn ważn
p
p
dokł. p
DN CC

3626,5 1423,5 925,5 -0,462 0,644 -0,544 0,586

73

27 0,643

3629,5 1420,5 928,5 -0,439 0,661 -0,659 0,510

73

27 0,660

3660,5 1389,5 959,5 -0,198 0,843 -0,268 0,789

73

27 0,841

3917,0 1133,0 755,0

0,037

73

27 0,074

3627,0 1423,0 926,0 -0,458 0,647 -1,550 0,121

73

27 0,649

3784,0 1266,0 888,0

0,753

0,451

1,218

0,223

73

27 0,454

gdzie dziecko
najczęściej śpi

3649,5 1300,5 922,5

0,385

0,700

0,447

0,655

72

27 0,699

czy
komunikacja
między matką
a dzieckiem
ma wpływ na
jego rozwój

3700,0 1350,0 972,0

0,101

0,920

0,586

0,558

73

27 0,920

czy mówi Pani
do dziecka

3631,0 1419,0 930,0 -0,427 0,669 -0,966 0,334

73

27 0,671

1,786

0,074

2,082

DN – drogami natury, CC – cesarskie cięcie
Źródło: Badanie własne

Ze względu na poziom istotności (p<0,5) odnotowano statystycznie istotną
różnicę pomiędzy grupami sposobu ukończenia ciąży, dotyczącą nawiązywania
kontaktu wzrokowego dziecka z matką.
Nawiązywanie kontaktu wzrokowego między matką i dzieckiem
w grupach ze względu na sposób ukończenia ciąży
Różnice pomiędzy sposobem ukończenia ciąży a nawiązywaniem kontaktu
wzrokowego między matką a dzieckiem przedstawiono w tabeli 16.
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Tabela nr 16: Kontakt wzrokowy w grupach rodzaju porodu
poród
skupianie wzroku na twarzy matki
tak
nie
Razem
Źródło: Badanie własne

drogami natury
liczba
%
37
50,7
36
49,3
73
100,0

cesarskie cięcie
liczba
%
20
74,1
7
25,9
27
100,0

Badane położnice, które rodziły przez cięcie cesarskie częściej nawiązywały
kontakt wzrokowy z dziećmi (74,1%). Położnice, u których poród odbył się drogami
natury rzadziej nawiązywały kontakt wzrokowy z dziećmi (50,7%).
Podsumowanie
Jak najwcześniejsze nawiązywanie kontaktu między matką i dzieckiem jest
wskazane jeszcze w czasie trwania ciąży. Komunikowanie matka-dziecko wpływa
na budowanie więzi i bliskości. Kontakt z matką, jej ciepły dotyk, głos, utulanie, niosą
ze sobą wiele korzyści dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka,
kształtują społeczne umiejętności i rozwój emocjonalny, dlatego o optymalny kontakt
dziecka z matką należy dbać od dnia narodzin począwszy aż po kolejne etapy
rozwoju. Umożliwienie matce i dziecku kontaktu STS po porodzie ma ogromne
znaczenie dla stworzenia lepszych warunków adaptacyjnych noworodkowi,
budowania więzi, wzajemnego poznawania i inicjacji karmienia piersią.
Badania własne prezentują, że metoda kontaktu STS, to jeden z najczęściej
stosowanych sposobów komunikowania się między matką i dzieckiem w okresie po
porodzie (85%), a najczęstszym zachowaniem noworodków podczas jego trwania
był sen (52%), zaś dłuższy płacz występował u 11% dzieci. 100% kobiet po porodach
fizjologicznych doświadczyło kontaktu STS, a po cięciach cesarskich – 44,4%.
93,2% kobiet po porodzie fizjologicznym miało zastosowany kontakt STS trwający
2 godziny, a po cięciu cesarskim dwugodzinny kontakt STS miało 28,6% położnic.
Z wyliczeń statystycznych wynikło, że na zastosowanie kontaktu STS nie ma wpływu
wiek, wykształcenie ani rodność kobiet badanej grupy. Statystycznie istotne różnice
występowały w stosowaniu kontaktu STS i czasie jego trwania wśród położnic po
porodach drogami natury i po cięciach cesarskich. Wszystkie położnice po porodach
drogami natury miały zastosowany kontakt STS i trwał on u 93,2% dwie godziny.
Natomiast po cięciach cesarskich położnice miały zastosowany kontakt STS
w 44,4% i trwał on dwie godziny u 28,6% kobiet. Powyższe wyniki dowodzą, że
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu realizowany jest standard opieki
okołoporodowej.
W celu wyjaśnienia, jakie były najczęstsze sposoby komunikowania się matki
i dziecka po porodzie stwierdzono, że najczęstszymi sposobami komunikowania był
kontakt werbalny w stosunku do dziecka (93%), wspomniany wyżej kontakt STS
(83%) oraz masaż (60%) i przytulanie (60%). 57% kobiet badanej próby
komunikowało się poprzez kontakt wzrokowy ze swoimi dziećmi. Wśród kobiet po
cięciu cesarskim ta forma komunikacji była najczęstsza (74,1%) i stanowiła istotną
statystycznie różnicę pomiędzy kobietami po porodach drogami natury i cięciach
cesarskich. Noworodki potrafią rozpoznawać głos matki, który wpływa na nie kojąco,
wzbudza poczucie bezpieczeństwa i początkuje proces uczenia się mowy.
Natomiast dotyk i masaż dziecka, nazywany językiem miłości, to sposób
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wzmacniania więzi, kontaktu emocjonalnego, rozwoju osobowości, poczucia
bezpieczeństwa, odporności organizmu, wpływający na dojrzalsze zachowania
motoryczne. Wśród 100 położnic 82 twierdziły, że masaż ma wpływ na rozwój
dziecka. Pomimo tego, masażu nie stosowało 40% kobiet. Należy sądzić, że
przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewystarczająca edukacja wśród kobiet,
dotycząca tego zagadnienia. Przytulanie wpływa relaksująco, daje poczucie
bezpieczeństwa, bliskości i miłości. 99% badanej grupy kobiet uważa,
że komunikowanie między matką i dzieckiem ma wpływ na jego rozwój. Wyniki
badania statystycznego wskazały, że wiek i wykształcenie kobiet wpływają na
częstość komunikowania się z dzieckiem poprzez masaż. Najczęściej masaż
wykonywały kobiety starsze, powyżej 35 roku życia, a najrzadziej kobiety do 25 roku
życia. Kobiety z wykształceniem wyższym najczęściej stosowały masaż u dzieci
(71,2%) i znacznie częściej uważały, że ma on wpływ na rozwój dziecka (92,3%).
Wyniki przeprowadzonych badań można porównać do badań prowadzonych
w Szczecinie, Warszawie oraz w Izraelu.39,40,41 Z badań przeprowadzonych
w Szczecinie wynika, że najczęstszymi sposobami komunikowania się matki
i dziecka po porodzie był masaż (88,25%), karmienie naturalne (87,50%) oraz
kangurowanie (53%). Kontakt werbalny stosowany przez położnice był w 5,25%.
Matki wykonywały masaż u dzieci, ponieważ uważały, że dziecko to lubi (70,50%).
Badający zwrócili uwagę na niewystarczająco skutecznie ich zdaniem, prowadzoną
edukację zdrowotną na tamtejszym oddziale położniczym, dotyczącą stosowania
masażu u noworodków.
Z badań przeprowadzonych w Warszawie wynika, że realizacja metody
kontaktu STS jest zgodna ze standardami opieki okołoporodowej. Badania dotyczyły
zarówno położnic po porodach fizjologicznych, jak i po cięciach cesarskich. 48%
kobiet po porodach fizjologicznych i 4% po cięciach cesarskich w znieczuleniu
przewodowym doświadczyło kontaktu STS przez co najmniej 1 godzinę, a u 20%
kobiet po porodach fizjologicznych i u 63% po cięciach cesarskich w znieczuleniu
przewodowym kontakt STS trwał 1-5 minut, po czym został przerwany na czas
badania dziecka i następnie kontynuowany, ale dzieci często były ubrane lub
zawinięte. Podobnie wyglądało to w przypadku kobiet po porodach fizjologicznych –
jeśli kontakt STS był przerywany, to w większości przypadków dziecko było przez
matkę przytulane lub karmione, ubrane lub zawinięte. Kobiety poniżej 20 roku życia,
które urodziły swoje dzieci w tamtejszym szpitalu, negatywnie oceniały potrzebę
kontaktu STS. Badający zwrócili uwagę na konieczność prowadzenia edukacji
u młodych kobiet.42
Badania prowadzone w Izraelu, dotyczące zachowań noworodków podczas
stosowania wczesnego kontaktu STS dowiodły, że ten sposób komunikowania
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wydłuża okresy snu noworodków. Natomiast inne badania dowiodły, że noworodki
przebywające w kontakcie skórnym z matkami rzadziej płaczą.43
Początki komunikowania się matki i dziecka od momentu narodzin mogą
wydawać się każdemu czymś oczywistym, ale należy zaznaczyć, że proces ten
rozpoczyna się wcześniej, w okresie życia płodowego, gdyż dziecko słyszy, reaguje
na dźwięki, odczuwa i reaguje na emocje. Od momentu narodzin relacje matki
z dzieckiem budują poczucie własnej wartości dziecka. Spojrzenia, dotyk, bliskość,
sygnalizują miłość lub odrzucenie, a komunikowanie werbalne (siła, barwa głosu
matki) stanowi szczególne źródło informacji dla dziecka. Komunikaty są nośnikami
emocji, które dziecko odczytuje, i które wpływają na jego kondycję psychiczną.
Pierwsze miesiące życia są najważniejszym etapem rozwoju. Właściwe, świadome
kontakty z matką i jej obecność, stanowią o poczuciu bezpieczeństwa i miłości.
Od rodzaju tych kontaktów zależeć będzie w przyszłości tworzenie związków
z innymi ludźmi, radzenie sobie z przeciwnościami losu i postrzeganie otaczającego
świata. Dla zdrowego rozwoju konieczne jest adekwatne zaspokajanie potrzeb
fizycznych oraz emocjonalnych, okazywanie nieustannej miłości, zainteresowania,
zapewnienie opieki, pomocy i poczucia bezpieczeństwa.
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań statystycznych można wysunąć
następujące wnioski:
1. Najczęstszymi sposobami komunikowania matka-dziecko w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Toruniu był kontakt werbalny, standardowo
stosowana metoda kontaktu STS, niezależnie od wieku, wykształcenia
i rodności kobiet oraz masaż i przytulanie.
2. Zmienne socjodemograficzne (wiek, wykształcenie) różnicowały sposoby
komunikowania matka-dziecko po porodzie. Kobiety powyżej 35 roku życia,
z wykształceniem wyższym istotnie częściej stosowały masaż noworodka,
jako jednego ze sposobów komunikacji. Położnice z wykształceniem
wyższym istotnie częściej stwierdzały, że masaż wpływa na rozwój dziecka.
3. Zmienne położniczo-ginekologiczne różnicowały sposoby komunikowania
matka-dziecko po porodzie. Położnice po cięciach cesarskich rzadziej
stosowały kontakt STS i czas jego trwania był krótszy, niż u matek po
porodach fizjologicznych. Kontakt wzrokowy z dzieckiem istotnie częściej
nawiązywały położnice po cięciach cesarskich. Rodność nie różnicowała
sposobu komunikowania się matka-dziecko.
Streszczenie
Wstęp: Najistotniejszym czynnikiem w procesie prawidłowego rozwoju
człowieka jest zaspakajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych. Pierwsze dni
i godziny po porodzie są istotne dla podjęcia prawidłowej komunikacji między matką
i dzieckiem.
Cel pracy: Przedstawienie najczęstszych sposobów komunikowania matkadziecko po porodzie i czynników różnicujących to zjawisko.
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Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 100 położnic, które urodziły
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu i przebywały ze swoimi dziećmi
w systemie „rooming in”. Badania przeprowadzono z zastosowaniem
kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji.
Wyniki: Najczęstszymi sposobami komunikowania się matki i dziecka po
porodzie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu był kontakt werbalny
(93%) i kontakt skóra do skóry (STS). Wczesny kontakt STS w badanej próbie
zastosowano u 85% położnic. Czas trwania wczesnego kontaktu STS wynosił
2 godziny u 74% położnic. Prawie wszystkie kobiety (93,2%) po porodzie drogami
natury miały zapewniony kontakt STS trwający 2 godziny. U matek po cięciach
cesarskich kontakt STS przeprowadzany był rzadziej, czas jego trwania był krótszy.
Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, że kobiety powyżej 35 roku życia
oraz kobiety z wykształceniem wyższym, istotnie częściej stosowały masaż
noworodka. Kobiety z wykształceniem wyższym istotnie częściej uważały, że masaż
ma wpływ na rozwój dziecka. Położnice po cięciach cesarskich istotnie częściej
nawiązywały kontakt wzrokowy, jako formę komunikacji ze swoimi dziećmi, na
poziomie istotnym statystycznie (p<0,5).
Wnioski: Najczęstszymi sposobami komunikowania się matki i dziecka po
porodzie był kontakt werbalny i stosowana standardowo w szpitalu metoda kontaktu
skóra do skóry (STS). Prawie wszystkie kobiety (93,2%) po porodzie drogami natury
miały zapewniony kontakt STS trwający 2 godziny. Zmienne niezależne (wiek,
wykształcenie, sposób ukończenia ciąży) różnicowały sposób komunikowania
matka-dziecko.
Summary
Introduction: In the proper process of human’s development the most significant
factor is a fulfilment of physical and emotional needs. First days and hours after the
labor are essential for a proper communication between a mother and her child.
The aim of the work: A presentation of the most frequent ways of a mother-child
communication after the labor as well as some factors diversifying this process.
The material and methods: 100 midwives from the Regional Hospital in Toruń
participated in research. They delivered their children in that hospital and stayed
there with them in the “rooming in” system. Research was conducted with the
application of the questionnaire created by myself.
Results: In the Regional Hospital in Toruń, the most frequent ways
of communication between a mother and her child after the labor was a verbal
contact (93%) and a skin-to-skin contact (STS). In the examined group an early STS
contact was used by 85% of midwives. 74% of midwives used the STS contact
lasting 2 hours. Almost all women (93,2%) after the natural childbirth were provided
with the STS contact lasting 2 hours. The mothers who had a caesarean section
were provided with the STS contact less frequently and its duration was shorter.
According to the statistical analysis, it has been stated that women above the age of
35, as well as women with a higher education, significantly more frequent used an
infant massage. More often, women with a higher education claimed that a massage
influences a child’s development. The midwives after caesarean section more often
used an eye contact as a form of communication with their children, at the level
statistically significant (p<0,5).
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Conclusion: The most frequent ways of communication between the mothers
and their children were a verbal contact and the contact (STS), which is used
normally at the hospital. Almost all women (93,2%) after the natural childbirth were
provided with the STS contact lasting 2 hours. Independent variables (age,
education, the way of the childbirth) differentiated the mother-child communication.
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Sebastian CHMIELEWSKI, Justyna KAŁABUK
Uniwersytet Wrocławski
RODZINA I JEJ WPŁYW NA ZAWIERANIE ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH
Człowiek przychodząc na świat musi nabyć odpowiednich umiejętności, aby
przetrwać w świecie i zmierzyć się z jego przeciwnościami. Jako najbardziej
rozwinięte istoty, kształtujemy swoją osobowość w wyniku procesu socjalizacji, który
odbywa się poprzez udział środowiska, które go otacza.
Niewątpliwe czynnikiem istotnym w procesie socjalizacji są osoby, które
znajdują się w pobliżu. To dzięki nim formujemy swoją tożsamość, jak również
zostają nam przekazane pewne wartości, które pozwalają nam uczestniczyć
w życiu społecznym zgodnie z obowiązującymi normami. Wartości można
rozpatrywać jako podstawę ocen działalności społecznej, które kształtują nasze
wybory.1 Sama socjalizacja jest zjawiskiem bardzo złożonym i wpływa na jednostkę
społeczną, często rozumiana jest jako proces oddziaływania grupy na jednostkę,
przejawia się w ramach danej kultury i jednocześnie charakteryzuję tę kulturę.2
Grupa sama w sobie odgrywa ogromną rolę w życiu społecznym jednostki, ponieważ
często determinuje jej zachowanie i wpływa na jej działalność. Ważnym procesem
w kształtowaniu się socjalizacji jest również komunikacja. Zatem oczywiste jest to,
że bez komunikacji interpersonalnej nie byłoby mowy o jakichkolwiek
oddziaływaniach socjalizujących, gdyż zgodnie z definicją potrzebna jest interakcja,
wpływ, wymiana doświadczeń między ludźmi, by jednostka stała się pełnoprawną
istotą społeczną.3
Podstawą, jak również najmniejszą grupą społeczną jest rodzina. Rodzina
często upatrywana jest jako podstawowa komórka społeczna. Jest to związane
z tym, iż pierwszych umiejętności człowiek nabywa w tej grupie społecznej. Rodzina
to niewątpliwie najistotniejsza grupa jeżeli chodzi o zbiorowość społeczną. Każdy
początek socjalizacji, pierwsze gesty i interakcje, mają swój początek w rodzinie. To
jak ukształtuje się przyszła jednostka społeczna ma niebywały skutek w późniejszym
funkcjonowaniu, jak również prowadzeniu życia z normami ogólnie przyjętymi.
W całych tych zabiegach socjalizacyjnych to rodzina jest głównym czynnikiem, który
oddziałuje na jednostkę w sposób bardzo istotny.
W dobie rozwoju dziecko, które przyszło na świat uczy się podstaw zachowana
od rodziców. To jakie wartości wpoją nam rodzice będą odzwierciedleniem norm
i wartości jakie będziemy przejawiać w późniejszych etapach naszego rozwoju.
Rodzina stanowi swojego rodzaju fundamenty zarówno w kontekście procesu
interakcji prowadzących do prawidłowych stosunków międzyludzkich, rozumianych
jako powtarzające się kontakty między ludźmi, umożliwiające wytworzenie się
określonych postaw wzajemnych.4 Rodzice mają bardzo odpowiedzialne zadanie
w przygotowaniu dziecka do życia społecznego. To od rodziców w dużej mierze
zależy, jakie wartości przekażą i w jaki sposób.

N. Goodman, Wstęp do socjologii. Poznań 2001, s. 40
T. Lewowicki (red.), Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości. (w:) Sacharczuk. Toruń 2008, s. 39
3
Ibidem, s. 39
4
Z. Zaborowski, Stosunki międzyludzkie a wychowanie. Warszawa 1974, s. 15
1
2
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Proces kształtowania się świadomości w życiu człowieka ogrywa znaczącą rolę.
Dzięki tym czynnikom tworzy się w każdej istocie ludzkiej pewna forma
przynależności, a co za tym idzie powielanie pewnych schematów wychowawczych,
które będą punktem odniesienia w życiu dorosłym i późniejszym przygotowywaniu
innych pokoleń. Drugim aspektem, który kształtuje nasz światopogląd i uczy nas
procesu socjalizacji jest środowisko, jakie nasz otacza. Na tą grupę składają się
sąsiedzi i rówieśnicy oraz koledzy z podwórka. Jest to również bardzo ważny
element w kwestiach rozwoju i kształtowania się jednostek. Środowisko często jest
zróżnicowanie, dlatego dziecko bawiące się na podwórku, bądź w szkole ma
styczność z dziećmi z rożnych grup społecznych, zróżnicowanych pod różnym
kątem społecznym.
Na podstawie tego procesu dziecko wchodzi z nimi w interakcje i uczy się
nowych istotnych rzeczy, które w przyszłości pozwolą jej poznać zachowania ludzkie
i tym samym dobierać sobie znajomości. Ważną rolę w życiu dziecka, oprócz
rodziców odgrywają pierwsi nauczyciele. Dziecko jak idzie do przedszkola, szkoły
w początkowych fazach edukacji zdane jest na dłuższą część dnia na nauczyciela.
Z racji pracy rodziców (w większości przypadków), dziecko przebywa w dużej mierze
pod opieką innego opiekuna. Nauczyciel poza rodzicami ma ogromny wpływ
na proces socjalizacji. Często dziecko jest zafascynowane swoim „mistrzem” i to od
niego zależy, a właściwie jego podejścia, jak będą kształtować się relacje.
Nauczyciel może drobnym gestem zrazić dziecko i tym samym spowoduje
to sieć pewnych konsekwencji, które mogą być odzwierciedleniem w przyszłości
na wpływ stosunków z innymi, a przede wszystkim odbiciem na psychice. Dorośli
w świecie dzieci stanowią pewne wzorce zachowań, często stając się ich
autorytetami. Nie rzadko a właściwie w większości przypadków rodzić jest
autorytetem dla dziecka, jak również inni dorośli, jak nauczyciel, czy też dziadkowie
a nawet starsi koledzy.
Stąd też ogromna rola, jaka stoi przed wszystkimi dorosłymi, aby swoim
postępowaniem skierowali młodzież na „odpowiednie tory” tak, aby przyszły
obywatel żył zgodnie z normami przyjętymi w społeczeństwie. Ze świata dorosłych
znamienną rolę odgrywają przede wszystkim rodzice. Ich zadaniem oprócz
przystosowania dzieci do życia w społeczeństwie jest również przekazanie pewnych
wartości, którymi dziecko będzie się kierować w przyszłości. Ważną sferą, jaką
dziecko uczy się od rodziców, jest sfera emocjonalna. Dziecko obserwując dorosłych
potrafi zauważyć pewne symptomy zachowań, na podstawie których kształtuje
swoje relacje do innych.
Obserwując stosunek na przykład taty do mamy, najmłodszy członek rodziny
nabiera pewnych form zachowań, które rzutują na jego stosunek do płci przeciwnej.
Mówiąc prościej, dziecko zdobywając wiedzę na temat różnic wynikających z płci,
przeniesie swoją postawę na płeć przeciwną, najczęściej innego dziecka na
podstawie obrazu jaki widział w domu. Oczywiście nie jest to jedyny wykładnik
dalszego postępowania dziecka w życiu przyszłym, ale buduje ono pewne
fundamenty, które w sposób znaczący będą stanowić punkt odniesienia. Odgrywane
role w rodzinie powodują, iż dziecko nabiera odpowiednich wzorów postępowania.
Kwestia ubioru, różne oznaczenia toalet, czy też kwestie wychowawcze oraz
upodobania składają się na naszą tożsamość. Jeżeli w rodzinie jest chłopiec
to wiadomo, że tata będzie miał obowiązek pokazania czynności związanych

243
_____________________________________________________________________________________________

z „męskim światem”, podobnie u dziewczynek, jednakże w tej roli zadanie przejmują
zazwyczaj mamy.
Pomimo, iż kobiety dążyły do równouprawnienia i pewne obowiązki od
patriarchalnego modelu rodziny się różnią w ten sposób, że niektóre czynności
wykonywali kiedyś mężczyźni a teraz również kobiety, nie zmienia to jednak faktu,
iż dzieci szybko uczą się podziałów ról w rodzinie. Dodatkowo drugim czynnikiem są
przedszkola i szkoły, które również dokonują podziału na role, chociażby pod
względem szatni. Dziewczynki przebierają się w damskiej a chłopcy w męskiej. Nie
zmienia to jednak faktu, że dane zjawisko ma na celu utożsamienie się dzieci
z własną płcią i rolami, jakie społeczeństwo wymaga, aby były spełniane.
Przynależność do danej grupy w jasny sposób determinuje zachowanie jednostki.
Kim chcę być? Kim jestem? Jak być? To najczęściej zadawane pytania w kontekście
przynależności i utożsamiania się z grupą. Tożsamość związana jest z jednej strony
z autopercepcją jednostki, z drugiej z postrzeganiem przez innego, jak też
z identyfikacją z określoną grupą oraz z przypisaniem do grupy przez innych.5 Dzieci
w pełni świadome już swoich ról i tożsamości stają się z czasem dorośli i podobnie,
jak ich rodzice sami zaczynają zakładać rodziny.
Istotnym elementem w tych kwestiach jest dobór partnera. Są różne czynniki,
które wpływają na nasze poglądy i aspekty z tym związanymi.
Pierwszą grupą z jaką dzieci się utożsamiają to oczywiście rodzina, w drugiej
odsłonie jest środowisko lokalne, szkoła, klub sportowy itp. Całe zdobyte
doświadczenie z kwestii stosunków społecznych, zwłaszcza sfer emocjonalnych
wpływa na dokonywane przez nas wybory. Głównym czynnikiem mającym silny
związek z naszymi selekcjami jest uwarunkowany relacjami w rodzinie. Można
powiedzieć, iż nominalne kwestie odgrywa tutaj sfera emocjonalna. Wyróżnić można
trzy style przywiązywania się w związkach uczuciowych, które niewątpliwie
związane są z wynikiem powstania więzi dzieci z pierwszymi opiekunami,
przeważnie matką i ojcem.6
Pierwszy jest oparty na bezpieczeństwie, dzieci posiadają wrażliwych
opiekunów, dzięki temu nie boją się odrzucenia, czują się wartościowe, lubiane
a przede wszystkim ufają rodzicom. Drugi natomiast charakteryzuje się na unikaniu,
związany jest z unikaniem potrzeby bliskości, a jest to wynikiem chłodnego
traktowania przez rodziców i lekceważenia potrzeby bliskości dziecka. Ludzie,
którzy wykształcili ten styl przywiązywania się mają trudności w nawiązywaniu
związków uczuciowych.7 Przedstawiciele wykazujący lękowo-ambiwalentny styl
przywiązywania są doświadczeni przez opiekunów narzucających im swoje emocje.8
Objawia się to lękliwością dzieci, gdyż nie potrafią przewidzieć, jak rodzic zareaguje
na ich potrzeby.
Style przywiązywania charakteryzują się głównie tym, iż styl którego uczymy
się jako niemowlęta i małe dzieci, staje się naszym modelem działania, czyli
schematem naszych związków z innymi.9 Wynikiem działania danego modelu jest
fakt, iż towarzyszy on nam zazwyczaj przez całe życie i przenosi się na wszystkie
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związki z innymi jednostkami społecznymi. Wszystkie trzy style przywiązywania
podparte były badaniami. Osoby, które były w bezpiecznym związku z opiekunami
lub rodzicami tworzyli długotrwałe związki oparte o uczucia. Natomiast dorośli,
których związek z rodzicami oparty był na unikaniu mieli trudności w nawiązywaniu
bliższych
związków
uczuciowych.
Przedstawiciele
związków
lękowoambiwalentnych mieli trudności w nawiązywaniu bliskości z partnerami, gdyż
obawiali się otrzymania wzajemności. Każdy z przytoczonych styli odbija piętno na
psychice dziecka i staje się kierunkiem jego dalszych poczynań w dalszych etapach
życia. Bardzo istotnym elementem w kontekście przyszłych relacji z innymi
jednostkami społecznymi jest znajomość samego siebie. Aspekty związane
z samoobserwacją w bardzo jasny sposób pozwolą nam poznać siebie na tyle
dobrze, aby nasze kontakty z innymi mogły przebiegać w odpowiedni sposób.
Samoobserwacja to proces, który ma miejsce w każdej relacji międzyludzkiej.10
Znaczącym czynnikiem jest zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat siebie samego.
Lepsze poznanie siebie umożliwi nam utrzymywanie dobrych stosunków z innymi.
Dobrym rozwiązaniem w tej dziedzinie jest chwila refleksji nad naszymi
dotychczasowymi poczynaniami. Ma to ogromne znaczenie w relacjach z pozostałą
częścią społeczeństwa a tym samym i dla nas. Szczególnie kluczowe jest
w budowaniu więzi z innymi. Nasze poczynania dotyczące przemyśleń nad naszym
postępowaniem zakończyć się mogą fiaskiem w momencie, gdy podejdziemy do
działania w sposób nieobiektywny. Sukcesem może być w tym wypadku ocena
własnej osoby z boku, bądź poprzez opinię innych. Mianowicie rozchodzi się o to,
w jaki sposób odbierają nas inne osoby. Często widzimy się w zupełnie inny sposób
niż jesteśmy w rzeczywistości odbierani. Mając na uwadze dobre intencje,
przynajmniej w naszym mniemaniu możemy zostać w zupełnie inny sposób
spostrzegani. Ważnym czynnikiem jest, aby nabrać dystansu i zrobić rozeznanie na
podstawie opinii innych na temat naszej osoby. Poznanie samego siebie pozwoli
naprawić nam pewne czynniki, które powodowały, iż w relacjach dobre intencje
(w naszym mniemaniu) były odbierane w niewłaściwy sposób. Zebrane obserwacje
pozwolą nam na sprawdzenie, czy w poprzednich związkach nie było powielającego
się schematu zachowań. Powtarzający się model wzorca postępowania może wiele
kwestii nam wyjaśnić w kontekście naszych związków, jak również rzutować
na przyszłość. Nie zawsze mamy rację i nie jest tak, iż zawsze jesteśmy nieomylni,
dlatego sztuką zrozumienia siebie jest również odnajdywanie odpowiednich
rozwiązań, jak również pójście na kompromis.
Zrozumienie potrzeb partnera w związku jest kluczowe w zachowaniu dobrych
relacji. Znamienną rolę może odgrywać tutaj teoria wymiany społecznej, która
w związkach uczuciowych znalazła również miejsce i co najważniejsze jest
elementem, który da się zauważyć w sposób istotny.
Peter M. Blau postrzega wymianę jako atrakcyjność społeczną.11 Tym samym
próbuje ukazać, iż partner manipuluje obrazem swojej osoby, aby uzyskać stosowne
nagrody na podstawie tego, iż jest sam jest atrakcyjny na tyle, żeby otrzymywać
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stosowne profity wynikające z możliwości zaoferowania wiele swojemu partnerowi
z racji posiadania odpowiednich przymiotów.12
Teoria wymiany ma to do siebie, iż w relacjach partnerskich odgrywa bazową
rolę. Mianowicie system nagród w związku odnajdywał swoje pozytywne
odzwierciedlenie, zwłaszcza wśród młodych par, bardzo mocno zaangażowanych
w sferę uczuciową. Jednakże nagrody w związku mają często drugie oblicze, które
się przejawia naliczaniem kosztów. Jeżeli partner uważa, iż jego koszty rosną, bądź
daje więcej niż dostaje to logiczne, iż związek zaczyna tracić na wartości.
W momencie, gdy dopadnie nas przeświadczenie, iż koszty związku rosną, to
poziom zadowolenia maleje.13
Tym samym następuje zachwianie relacji, czego efektem może być rozpad
związku. Jeżeli chodzi o formy relacji to jeszcze inną może być relacja darowizny.14
Ten rodzaj powoduje, że partner daje od siebie tyle, ile w jego mniemaniu potrzebuje
druga połówka i niekoniecznie chcąc otrzymać coś w zamian. Ta relacja przebiega
na takiej zasadzie, że jedna ze stron chce sprawić przyjemność drugiej,
niekoniecznie oczekując czegoś w zamian. Nie występuje w tej kwestii zachwianie
równowagi z tego względu, iż partnerzy zazwyczaj wychodzą z założenia, że
nakłady i koszty poniesione w toku trwania związku z czasem się zwrócą.15
Nie mniej jednak w przypadku zakończenia związku często liczone są koszty
poniesione w toku naszych relacji. Osoby, które nie specjalnie przywiązują do tego
uwagę są w stanie łatwiej się uporać powstającymi potem konsekwencjami rozpadu
związku. Daje to tym samym im możliwość zdystansowania się do zaistniałego
problemu. Gorzej mają niestety te osoby, których koszty poniesione odbijają się na
ich postrzeganiu danej relacji, jak i w kontekście przyszłych wydarzeń. Oczywiście
istota zapomnienia nieudanego związku lub zminimalizowanie kalkulacji
poniesionych kosztów umożliwia nam nowy start i nowe doświadczenia
w stosunkach międzyludzkich. To jak umiejętnie radzimy sobie z zaistniałym
problemem jest również w dużej mierze odzwierciedleniem tego, jak przebiegały
nasze relacje z rodzicami.
W przypadku, gdy partner był na tyle zbliżony pod
względem przypasowania do schematów, które znamy z dzieciństwa to koszty
związane z rozpadem związku są większe o tyle, że trudniej jest nam z niego
zrezygnować i pogodzić się końcem. W przypadku, gdy związki łatwiej potrafimy
zakończyć, tak samo jak osoby żyjące w związkach krótkich, niestabilnych są
w stanie łatwiej oswoić się z porażką, niż osoby, które przyzwyczaiły się do trwałych
relacji z innymi. Przeszłość ma na tyle istotne odzwierciedlenie naszych dalszych
postępowań, iż jednostki powracają do schematów, które znają i nie potrafią znaleźć
punktu odniesienia, ponieważ boją się rzeczy nowych, bądź też ich kwestia wyboru
determinowana jest przez płaszczyznę, na której czują się bezpiecznie. Często
przy wyborze partnera odnosimy się do znanych nam dobrze priorytetów, które
zostały nam przekazane przez rodziców. Dobre relacje syna z matką, czy też córki
z ojcem wpływają na wybór przyszłego partnera.
Jednakże nie są to czynniki mające charakter nadrzędny. Wybory partnera nie
są jednoznacznie określone powiązaniami w relacjach rodzic-dziecko, ale dają swój
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wyraz i niejednokrotnie możemy się o nich przekonać w kwestiach naszych
upodobań. Aby lepiej zrozumieć nasze upodobania należy dogłębniej zbadać
atrakcyjność społeczną. Często szukamy pewnych symptomów, czegoś co daje
nam poczucie bezpieczeństwa i ogólnie pojmowane szczęścia, jednym z takich
czynników jest po prostu bliskość, nazwana inaczej częstością kontaktów.16 Chodzi
o to, iż mamy większe możliwości na znalezienie miłości, jak również jesteśmy
w stanie polubić te osoby, z którymi częściej się widujemy. Amerykańscy naukowcy
przeprowadzili kiedyś badania wśród ludzi zajmujących miejsca w kompleksach
mieszkalnych dla małżeństw studiujących w MIT.17 Badania miały dotyczyć
zawierania znajomości, jak również częstości kontaktów. Budynki były piętrowe. Jak
się okazało współlokatorzy, którzy zamieszkiwali te samo piętro częściej przypadali
sobie do gustu, jeszcze bardziej sąsiedzi zza ściany. Wyniki badań pokazały, że aż
65% najbliższych osób zamieszkiwało ten sam budynek.18 Stan dzięki któremu
jesteśmy w stanie kogoś bardziej polubić nosi nazwę efektu czystej ekspozycji.19
Polega on na tym, iż obiekty, które częściej widujemy stają się nam bliższe, przez
co bardziej je lubimy, a właściwie jesteśmy w stanie bardziej je polubić. W wyniku
interakcji można wyróżnić dwa rodzaje sytuacji, sytuację zamkniętego i otwartego
pola.20 W obydwóch przypadkach jesteśmy skazani na wejście w interakcję,
jednakże w pierwszym przypadku sytuacja jest ograniczona tym, iż ten stosunek jest
nam narzucony przez zajmowane miejsce na przykład w szkole, czy pracy i ludzie
znajdujący się obok są odgórnie nam przydzieleni. W drugiej sytuacji interakcja ma
więcej swobody i tutaj z kolei nasze działania ograniczają do naszych upodobań.
Inaczej mówiąc, kierują naszą sympatią nasze wewnętrzne odczucia i przekonania.
Bardzo ważnym elementem w naszych relacjach są podobieństwa.
Z wiadomych dla nasz przyczyn osoby, które są do nas podobne pod różnymi
względami stają się nam bliższe. Wynika to z tego, iż utwierdzają nas o naszej
atrakcyjności z racji zajmowanych pozycji, cech osobowości czy też podobnych
zainteresowań lub poglądów. Dzieci z wsi częściej były w zażyłych stosunkach
z rówieśnikami z podobnych miejscowości, tak samo, jak dzieci z miasta miały
odmienne formy spędzania wolego czasu niż dzieci z spoza jego obrzeży. Z jednej
strony mamy podobieństwa z drugiej często słyszymy, że „przeciwieństwa się
przyciągają”. W myśl tej zasady często dobieramy sobie w ten sposób partnerów.
Jest to nic innego, jak teoria uzupełniania21, wybieramy partnera, którego cechy są
dla nas atrakcyjne ze względu na jego przeciwieństwa. Jego odmienne cechy
charakteru uzupełniają nasze „braki” i uczymy się od partnera czerpiąc od niego
naukę. Abstrahując od przeciwieństw, udowodnione zostały fakty, iż większości
naszych wyborów znamienną rolę odgrywa atrakcyjność fizyczna.
Oczywiście nie tajemnicą jest fakt, że bardziej jest to istotny szczegół jeżeli
chodzi o mężczyzn.
Panowie znacznie częściej przywiązywali do tego wagę niż Panie. Kwestia
naszych wyborów to właściwie indywidualna sprawa każdej jednostki społecznej,
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jednakże ciekawym i zarazem nurtującym zagadnieniem jest to, co w każdym
wypadku determinuje aspekty naszych wyborów. Każda jednostka ma indywidualny
punkt spojrzenia, który kieruje jego poczynaniami.
Jednakże te wszystkie zabiegi mają na celu stworzenie związku,
a w konsekwencji w większości wypadków rodzinę. Nie ma idealnej recepty na
udany związek. W świetle dokonanych badań, jakie przeprowadzano na ludziach
można jedynie stwierdzić, jakie związki były bardziej udane i z czym wiązała się ich
zależność. Jak się okazuje czynnikiem determinującym tworzenie związku jest
podobieństwo.22 Ludzie, którzy dobierali się na tej podstawie tworzyli znacznie
bardziej trwalsze i udane związki, aniżeli osoby, których relacji skomponowane były
na zasadzie uzupełniania. Występuje jednak wyjątek od reguły i często nasze
poczynania są ukształtowane innymi aspektami. Kwestią nadrzędną naszego
dokonywania wyboru kierują czynniki odnoszące się do naszej świadomości.
Środowisko, miejsce w jakim się wychowywaliśmy oraz nasi rodzice czy pierwsi
opiekuni są tymi elementami, które nas ukształtowały. Nie można jednoznacznie
powiedzieć, iż rodzina determinuje nasze spostrzeżenia i kwestie wyborów
przyszłego partnera.
Biorąc pod uwagę fakt, iż zdobyte doświadczenie oraz sytuacje rodzinne
a także czynniki, którymi zostaliśmy obdarzeni, można stwierdzić, że pozwoliło nam
to uformować po części naszą psychikę, a co za tym idzie podświadomie dokonywać
wyborów. Zażyłość z naszymi opiekunami powoduje, że możemy w zupełnie
nieświadomy sposób poszukiwać w przyszłych partnerach tych samych cech, które
znamy. Nie ulega żadnych wątpliwości, iż rodzina ma ogromne znaczenie w życiu
każdego człowieka. To jakich umiejętności nabędziemy, to czego się nauczymy
w rodzinie będzie czynnikiem warunkującym nasze dalsze postępowanie w życiu
dorosłym. Wartości, jakie nabywamy w toku rozwoju kształtują nasz światopogląd
i pozwalają nam dokonywać wyborów, które będą rzutować na nasze relacje.
Rodzice jako nasi pierwsi „przewodnicy” po etapach życia przygotowują nas do
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Każde elementy z jakimi nas
zapoznają maja odzwierciedlenie w naszym postępowaniu a także w wyborach, jakie
dokonujemy. Można powiedzieć, iż przyszły partner staje się naszym „modelem”, na
którego przenosimy zapoznane schematy często je udoskonalając. Jednakże
czynniki, jakie przekazali nam rodzice są zawsze istotne i budują nasze fundamenty,
które w przyszłości będą odzwierciedlać nasze dalsze postępowanie.
Streszczenie
Socjalizacja to proces, w którym nowa jednostka społeczna nabywa cech, które
pozwalają jej prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie oraz prowadzić życie
zgodnie z przyjętymi normami. Rodzice jako nasi przewodnicy są odpowiedzialni za
przystosowanie nas do życia społecznego, tak abyśmy godnie reprezentowali nasze
wartości w świecie społecznym. To jednak nie jedyna rola rodziców, nasi opiekuni
przekazują nam pewne wartości, które determinują nasze wybory. Ich oddziaływanie
jest na tyle znamienne, że wynik relacji z nimi odzwierciedla nasze oddziaływanie
na innych. To jaki maja oni stosunek do nas i jakie wartości nam przekażą
w przyszłości będziemy powielać schematy, które asygnujemy w oparciu o relacje

22

E. Aronson (red), Psychologia społeczna. Poznań 2006, s. 276
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międzyludzkie. Rola rodzica wbrew pozorom jest na tyle istotna, iż determinuje
nasze wybory przyszłego partnera. Prócz wartości, które otrzymujemy często
w dokonywanych wyborach kierujemy się w oparciu o podobieństwa do nas samych.
Jednakże nasza selekcja pod kątem partnera jest ukierunkowana schematami
z przeszłości, na podstawie których bazujemy.
Summary
Socialization is a process in which e new social unit gains features which let it
operate correctly in society and lead life according to certain norms. Parents, as our
leaders, are responsible for adapting us for social life, so that we represent our
values worthily in the social world. However it isn’t the only role of parents – they
pass certain values which determine our choices. Their interaction is so significant,
that the result of our relations with them reflects our interaction with others. Their
relations and the values they pass us will be copied in our future life. The role of the
parent is so essential that it determines our choices of future life partner. Apart from
the values which we receive, we also frequently follow the similarity to our – selves
while making choices. However the selection of a partner is past schemes oriented,
we based on.
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Anna DĄBROWSKA
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
INNOWACYJNE ODDZIAŁYWANIA RESOCJALIZACYJNE (IOR) – AUTORSKI
MODEL WSPARCIA DLA NIELETNICH
Niniejszy artykuł jest prezentacją rezultatów osiągniętych celów poznawczych
i wdrożeniowych, które zostały założone w projekcie innowacyjnym testującym pod
nazwą Drogowskaz życiowy.1 Przedsięwzięcie to było możliwe do zrealizowania
dzięki grantowi przyznanemu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju na realizację innowacyjnych działań, których ideą jest rozwój
wykształcenia i kompetencji u młodzieży w okresie adolescencji, zagrożonej
marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
Celem projektów innowacyjnych, zgodnie z definicją określoną przez Komisję
Europejską, jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów
rozwiązywania problemów społecznych mieszczących się w obszarach
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekty te są nastawione na badanie
i rozwój oraz/lub upowszechnianie i włączanie do praktyki konkretnych produktów
służących pomocy określonym grupom docelowym. Celem projektów innowacyjnych
nie jest zatem bezpośrednie rozwiązywanie problemów tych grup, lecz poszukiwanie
właściwych instrumentów, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu grup
docelowych. Projekty innowacyjne testujące charakteryzują się realizacją kilku
obowiązkowych etapów: diagnozy, opracowania na jej podstawie produktu finalnego
(„właściwego instrumentu służącego wsparciu grupy docelowej”), testowania
skuteczności wypracowanego produktu, a następnie wdrażania go do praktyki
i upowszechniania.
Uwzględniając powyższe, określono cel główny przedsięwzięcia pn.:
Drogowskaz życiowy: Opracowanie innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych
(IOR) służących zmianie postaw (w komponencie wiedzy, emocji i zachowania)
u wychowanków przebywających w placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Podstawę merytoryczną analizowanego procesu poznawczego
i praktycznego stanowią dwie naukowe koncepcje: socjoekologia2 oraz Twórczej
Resocjalizacji autorstwa Marka Konopczyńskiego.3
Socjoekologia stała się punktem wyjścia do rozważań badawczych. Jest
to nauka o relacjach człowieka ze środowiskiem, w którym jest on określony jako
organizm biopsychiczny. Środowisko jest natomiast strukturą czynników
osobowych, społecznych i kulturowych. W analizowanym ujęciu, przyczyn
zaburzonych zachowań nie można sprowadzać ani do czynników wewnętrznych
jednostki, ani też nie należy dopatrywać się ich na zewnątrz. Teoria ekologiczna

A. Dąbrowska, Innowacyjne Oddziaływania Resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjnowychowawczej z nieletnimi. Warszawa 2014; A. Dąbrowska, Percepcja własnej sytuacji życiowej przez
jednostki nieprzystosowane społecznie na przykładzie wychowanków MOW, MOS i Zakładów
poprawczych (w:) Bieńkowska, Fajfer-Kruczek (red.), Resocjalizacja Probacja Praca Penitencjarna.
Cieszyn 2014
2
B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków 2000, s. 64-69
3
M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa 2007
1
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genezę zaburzonych zachowań sprowadza do interakcji pomiędzy jednostką i jej
otoczeniem; jest więc to rezultat wadliwych powiązań jednostki ludzkiej z jej
zewnętrznym kontekstem, w który jest „zanurzona”, w którym żyje.4 Likwidowanie
deficytów w zachowaniu może dokonywać się poprzez zmianę jednostki, jej
środowiska (kontekstu) lub obydwu elementów równocześnie.
Naukowa koncepcja twórczej resocjalizacji stała się punktem wyjścia dla
opracowania innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych (IOR) służących
zmianie postaw (w komponencie wiedzy, emocji i zachowania) u nieletnich chłopców
przebywających w ośrodkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Wychowawcze
sposoby działania określane jako metody stosowane w twórczym postępowaniu
resocjalizacyjnym, mają uaktywniać i rozwijać struktury i mechanizmy procesów
twórczych u resocjalizowanych jednostek. Ich efektem jest rozwój potencjałów tych
osób, ich kompetencji i umiejętności społecznych, a w konsekwencji powstawanie
u nich odmiennych, od dotychczasowych, parametrów tożsamości społecznej
i indywidualnej (Ja indywidualne i Ja społeczne).5 Autor analizowanej koncepcji
uważa, że resocjalizacja przez sport jest wyjątkowo skuteczną metodą
umożliwiającą wychowankom pełnienie odmiennych, od dotychczasowych ról
społecznych. Role te posiadają cechy aktywnej i społecznie akceptowanej formy
wyrażania samego siebie przez prezentowanie swoich atutów i kompetencji. Metoda
oparta na zajęciach sportowych mobilizuje szczególnie chłopców – wychowanków,
stąd przekonanie, że może ona być alternatywą resocjalizacyjną, możliwą do
realizowania zarówno w warunkach instytucjonalnych, jak i w środowisku otwartym.
W oparciu o naukowe koncepcje oraz wymogi określone w procedurach dla
realizacji projektów innowacyjnych dokonano diagnozy, a następnie na podstawie
analizy jej wyników opracowano edukacyjno-wychowawczą metodę (innowacyjne
oddziaływania resocjalizacyjne – IOR) pracy z jednostkami wykazującymi zaburzone
zachowania.
Projekt realizowany był w Polsce, w województwie świętokrzyskim, przez trzy
lata, tj. od listopada 2011 do listopada 2014 roku. W etapie diagnozy (grudzień 2011/
marzec 2012 rok) wzięło udział 417 chłopców (13-18 lat),6 tj.: wszyscy przebywający
w MOS, MOW i ZP oraz chłopcy z innych placówek socjalizacyjnych
i resocjalizacyjnych, którzy zgłosili dobrowolny udział w badaniach. Średnia
wieku w tejże grupie wynosiła 16 lat i 7 miesięcy. Najwięcej uczestników
(67,5%) pochodziło z terenów miejskich i w przeważajacej większości byli
to wychowankowie MOW i MOS (75,8%), a najmniej z nich przebywalo w innych
placówkach (24,2%). Okres pobytu, to: do 6 miesięcy – 30,75%, w przedziale od
6 do 12 miesięcy – 19,75%, powyżej 12 miesięcy – 13,25%, a powyżej dwóch lat –
18,75%. Ponad połowa wychowanków (50,5%) przebywała w placówce po raz
pierwszy, a 17,25% po raz drugi. Najmniej było tych, którzy odbywali karę

4

K. Lewin, Behavior and development as a function of total situation (w:) Carmicheal (red.), Manual of
child psychology. New York: John Wiley and Sons 1964, s. 791-844
5
Ibidem
6
Ze względów formalnych projekt Drogowskaz życiowy mógł być realizowany jedynie na terenie
województwa świętokrzyskiego (około 1,3 mln mieszkańców). Działaniami objęto wszystkich chłopców
przebywających w MOS, MOW i ZP, a także wychowanków innych placówek socjalizacyjnych i
resocjalizacyjnych (ośrodki dla uzależnionych, ochotnicze hufce pracy), którzy zgłosili gotowość udziału
w projekcie. W obrębie województwa nie funkcjonowały w okresie przygotowań do realizacji projektu
żeńskie placówki tego typu.

253
_____________________________________________________________________________________________

w placówce więcej, niż dwukrotnie. Najczęstszym powodem umieszczenia była
demoralizacja polegająca na nierealizowaniu obowiązku szkolnego, tj. opóźnienia
szkolne (47,3%), porzucenie szkoły (22,3%) oraz częste, powtarzające się wagary
(19%), a także czyny karalne, tj. kradzież w sposób zuchwały z włamaniem (11,5%),
pobicia (9,3%), zagarnięcie mienia społecznego (8%); nieliczne przypadki dotyczyły
uszkodzenia ciała, kradzieży, rozboju, zabójstwa.7
Pomiar dokonany był w świadomości diagnozowanych i obejmował
następujące kwestie: postawy,8 sytuację rodzinną, sytuację w grupie rówieśniczej,
sytuację szkolną, poziom poczucia winy oraz samoocenę. Narzędzia diagnostyczne
opracowane zostały specjalnie na potrzeby realizacji projektu przez pedagogów
i psychologów z największych ośrodków akademickich w Polsce. Pozyskany
materiał empiryczny stanowi obszerną dokumentację i nie jest możliwe zaprezentowanie jej w całości w ramach jednego artykułu. Stąd właśnie podjęto decyzję
o zapoznaniu Czytelnika z rezultatami badań oraz wnioskami sformułowanymi na
ich podstawie, które odnoszą się wyłącznie do kwestii realizacji celu głównego.
Zatem: do badania postaw zastosowano Kwestionariusz Nastawień
Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ),
opracowany przez Ewę Wysocką.9 Narzędzie służy do identyfikacji postaw wobec
sytuacji trudnych, które mają charakter pozytywny – konstruktywny lub negatywny –
destrukcyjny. W ramach utrwalonego systemu przekonań o możliwościach radzenia
sobie (postawa pozytywna – konstruktywne radzenie sobie), bądź braku
umiejętności radzenia sobie (postawa negatywna – destrukcyjne radzenie sobie),
wyodrębniono systemy przekonań o właściwościach podmiotu radzącego sobie
o charakterze:
 przekonań intelektualnych (konstruktywnych i destrukcyjnych w sytuacjach
doświadczanych problemów i trudności – sytuacji trudnej);
 przekonań emocjonalnych (konstruktywnych emocjach vs. destrukcyjnych
emocjach w kontekście radzenia sobie z sytuacją trudną)
 przekonań związanych z własną sprawczością i zaradnością, czyli
opisujących sposób działania w sytuacji trudnej (konstruktywne
vs destrukcyjne działanie w
Głównym motywem zastosowania narzędzia KNIIŚ autorstwa Ewy Wysockiej
była możliwość jednoczesnego zbadania zarówno postaw, jak i samooceny
badanych.10 Autorka konsultowała także kwestie związane z analizą wyników badań
z tego zakresu.
Na podstawie zaprezentowanego powyżej narzędzia, dokonano diagnozy
postaw chłopców wychowanków. Poniżej przybliżono wyniki badań z tego zakresu
przed
etapem
testowania
(2011/2012)
innowacyjnych
oddziaływań
resocjalizacyjnych (IOR).

Badany mógł wskazać więcej, niż jedną odpowiedź.
Przy badaniu postaw zastosowano eksperyment pedagogiczny. Diagnozę postaw przeprowadzono
przed etapem testowania innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych (IOR) oraz po jego
zakończeniu. Było to niezbędne działanie dla weryfikacji celu głównego projektu.
9
E. Wysocka, Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec
Świata. Kraków 2011
10
Warto zwrócić uwagę na aspekt percepcji siebie, gdyż wysoka samoocena pozwala jednostce na
podejmowanie zadań, w które wierzy, że jest w stanie wykonać.
7
8
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Okazało się, że niespełna 30% badanych jednostek nieprzystosowanych
społecznie przejawia wyniki bardzo niskie, bądź niskie w podejściu intelektualnym,
a w sumie 70% ma wyniki niskie i średnie. Jednostki charakteryzujące się takimi
wynikami odznaczają się apatią, brakiem chęci do podejmowania działań oraz
pogłębionym negatywnym nastrojem.
W podejściu emocjonalnym natomiast, niskie wyniki uzyskało 35% badanych.
Świadczy to o braku umiejętności wychowanków MOS, MOW i ZP w radzeniu sobie
z trudnymi sytuacjami. Jednostki uzyskujące niskie wyniki posiadają tendencje do
izolowania się od ludzi, użalania nad sobą, wpadania w rozpacz, buntowania się
i wycofywania z wszelkiej działalności.
Niskie wyniki (30%) i średnie (70%) w podejściu działaniowym, świadczą
o bezradności wobec sytuacji trudnych i poszukiwaniu nieprawidłowych rozwiązań
(kojenie bólu w alkoholu, narkotykach itp., natomiast wysokie mówią o tym, że osoba
stara się podejmować różnego typu działania służące pomocą w przyjęciu
i rozwiązaniu trudnej sytuacji.
Na podstawie uzyskanych wyników badań podjęto próbę opracowania takiej
metody pracy z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie, która będzie
skutkować zmianą ich postaw. Przy opracowaniu koncepcji uwzględniono specyfikę
wieku rozwojowego oraz specyfikę nieprzystosowania społecznego grupy
docelowej. Uznano, że oddziaływania resocjalizacyjne adresowane do chłopców –
wychowanków placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, powinny być
atrakcyjne dla wieku oraz płci odbiorców po to, aby chętnie sami angażowali się
w proces resocjalizacji. Stąd też decyzja o wykorzystaniu założeń naukowej
koncepcji Twórczej Resocjalizacji autorstwa Marka Konopczyńskiego,11 która uznaje
sport za jedną z najbardziej skutecznych metod resocjalizacji młodzieży.
Mając na uwadze powyższe, opracowano innowacyjne oddziaływania
resocjalizacyjne (IOR) oparte na sporcie i rozbudzaniu empatii. Stanowią one
określony cykl szkoleń, w którym na pierwszy rzut oka trudno dopatrzeć się
nowatorskich cech, jeśli nie odwołamy się do definicji projektów innowacyjnych
(patrz: powyżej). Ponadto, konstrukcja tej metody nie jest działem przypadku, lecz
konsekwencją gruntownego przygotowania polegającego na:
a/ przestudiowaniu literatury psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej
z zakresu charakterystyki okresu adolescencji (ze szczególnym
uwzględnieniem zadań rozwojowych), źródeł zaburzeń, czynników ryzyka
oraz procesu formowania tożsamości;
b/ przeanalizowaniu współczesnych systemów resocjalizacyjnych oraz
struktury procesu resocjalizacji nieletnich
c/ zapoznaniu się z koncepcją Twórczej Resocjalizacji autorstwa Marka
Konopczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jej założeń oraz
dotychczasowych
rezultatów
w
postępowaniu
z
jednostkami
nieprzystosowanymi społecznie;

11

Ibidem
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d/ przeprowadzeniu wywiadów z kadrą pedagogiczną MOS, MOW i ZP w celu
zapoznania się z ich opinią na temat opracowanego produktu finalnego
projektu
Drogowskaz
życiowy
–
innowacyjnych
oddziaływań
resocjalizacyjnych (IOR).
Innowacyjne Oddziaływania Resocjalizacyjne (IOR)
Jest to sześcioetapowy cykl szkoleń, trwający jeden rok szkolny i obejmujący
następujące etapy: 12
– Nauka pływania;
– Doskonalenie nauki pływania, zdobycie karty pływackiej i przygotowanie
do egzaminu na młodszego ratownika wodnego;
– Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
uczestnicy zdobywają te kompetencje w trakcie zajęć prowadzonych
z ratownikami medycznymi i strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej. Do
szkolenia wykorzystany jest wrak samochodu, który w trakcie zajęć jest
rozcinany przez strażaków, a wychowankowie uczą się wyciągania
z niego ofiarę wypadku, transportowania ją oraz udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej;
– Nabycie uprawnień sternika motorowodnego; wychowankowie
zdobywają kartę sternika motorowodnego, która jest uznawana na całym
świecie;
– Nabycie umiejętności niesienia pomocy na łodzi w trakcie klęsk
żywiołowych; uprawnienia tego rodzaju mogą być przydatne
w reagowaniu kryzysowym lub w codziennym życiu przy udzielaniu
pomocy ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia
w wodzie;
– Nabycie umiejętności do pracy z osobami niepełnosprawnymi
w charakterze opiekuna lub wolontariusza; wychowankowie w czasie
zajęć ze specjalistami ds. niepełnosprawności (fizjoterapeutą,
masażystą, psychologiem, socjologiem oraz z niepełnosprawnym
trenerem – poruszającym się na wózku inwalidzkim) zdobywają
podstawową wiedzę teoretyczna i praktyczną, niezbędną do opieki nad
osobą
niepełnosprawną;
zajęcia
te
oprócz
umiejętności
specjalistycznych, rozbudzają w wychowankach poczucie empatii.
Dzięki zastosowaniu powyższej metody u chłopców – wychowanków kształtują
się: motywacja do podejmowania działań ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy,
umiejętności i kompetencji; motywacja do poprawnych społecznie zachowań, np.
współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, motywacja do wytyczania i osiągania
celów; pozytywne cechy charakteru, np.: cierpliwość, systematyczność,
sumienność, itp. Nabycie tych właściwości przez młodzież nieprzystosowaną
społecznie prowadzi do zmiany ich postaw, a tym samym do wykreowania nowych,
odmiennych od dotychczasowych, parametrów tożsamości.

12

Każdy etap szkolenia kończy się nabyciem stosownego certyfikatu świadczącego o nabyciu przez
wychowanka nowych kompetencji.
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Wartość merytoryczna tej nowatorskiej metody była testowana przez dziesięć
miesięcy, tzn. przez jeden rok szkolny (2012/2013), na grupie 110 chłopców
przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (MOS), młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych (MOW) i zakładzie poprawczym (ZP). Następnie
dokonano diagnozy postaw, aby potwierdzić, bądź zanegować osiągnięcie celu
głównego. Wyniki eksperymentu prezentuję poniżej.
W poniższych tabelach (od 1 do 4) zestawiono dane dla przeprowadzonych
wyników badań empirycznych w latach 2011/2012 oraz 2013 w dwóch grupach
badawczych. Pierwsza zbiorowość, to grupa testowana (n=110), wobec której
zastosowano w przeciągu ostatniego roku działania innowacyjne w postaci
nabywania przez jednostkę nowych kompetencji społecznych, takich jak: umiejętności ratownika wodnego, medycznego, asystenta osoby niepełnosprawnej itd.
Druga zbiorowość, to jednostki, które brały udział w projekcie, ale nie
zastosowano wobec nich innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych (n=300),
tzn. nie brały udziału w etapie testowania IOR. W sumie w badaniach brało udział
400 osób. Należy poczynić tu pewną uwagę, bowiem wnikliwy czytelnik jest
w stanie dostrzec, iż w zaprezentowanych danych, liczebności mają minimalnie inne
wartości. Wynika to z procedury analitycznej. Po pierwsze – część ankiet była
niekompletna. Żadna procedura prowadzenia badań nie może zmusić jednostki
do odpowiadania na wszystkie pytania. Jeśli więc ankieta posiadała liczne
braki danych, wykluczana była z dalszej analizy. Po drugie, odrzucono ankiety, które
były wypełniane bezrefleksyjnie (np. respondent w całej ankiecie zaznaczył tylko
jedną, skrajną wartość). Na tej podstawie można było przyjąć z dużym
prawdopodobieństwem, iż respondent nie przeczytał pytania, a mimo to udzielił
odpowiedzi, poprzez zakreślenie kółkiem danej cyfry.
Przejdźmy do wyników badań.
Tabela nr 1: Zestawione wyniki badań dotyczące postawy intelektualnej dla wszystkich
badanych grup

Wystandaryzowany wskaźnik pomiaru
badanej cechy

POSTAWA INTELEKTUALNA
Wyniki badań dla
całej badanej
przed
przystąpieniem do
projektu N=400
2011/2012

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,5
4
5,1
7,5
9
4,7
3,9
1,9
1,2
0,8
0,4

Wyniki badań dla Wyniki badań dla
grupy testującej – grupy testującej –
przed
po rocznym
przystąpieniem do
udziale w
badań N= 110
projekcie N=108
ROK BADANIA
2013
2011/2012
2013

Wyniki dla grupy
nie objętej
testowaniem
N=268

0,8
1,2
1,8
5,7
7
7,4
4,1
2
1,3
0,7
0,3

0,5
3
4,1
7,5
9
4,7
3,9
1,9
1,2
0,8
0,4

0,3
0,7
0,9
1,6
4,4
5,5
6,7
4,3
2,2
1,7
1,2

257
_____________________________________________________________________________________________

Niskie wyniki świadczą o poczuciu beznadziejności lub też o unikaniu myślenia
o trudnej sytuacji. Zamiast poszukiwania realnych rozwiązań dana osoba
dramatyzuje, rozważając najtragiczniejsze scenariusze przyszłości, które mogą być
konsekwencją trudnej sytuacji. Tego typu postawy odbierają chęć działania
i pogłębiają negatywny nastrój. Uzyskanie wyższych wyników przez jednostkę w tej
skali może świadczyć o fakcie, że dana jednostka stara się jak najdokładniej
przeanalizować trudną sytuację i poznać ją z różnych perspektyw, poszukiwać
wszelkich „za” i „przeciw” trudnego wydarzenia i głębszego sensu w tym, co się
wydarzyło. W kontekście pierwszych badań z lat 2011/2012 dotyczących danych
empirycznych (samooceny) wyniki te są niepokojące, gdyż świadczą o tym, że
znaczna część diagnozowanych chłopców nieprzystosowanych społecznie stara się
przedstawić siebie w jak najkorzystniejszej sytuacji. Zaprezentowane tu wyniki
jednoznacznie świadczą o tym, że jednostka przed przystąpieniem do badań
w latach 2011/2012 maskuje swoje faktyczne podejście do rozwiązywania problemu.
Przy nieadekwatnej samoocenie wyniki wysokie, czy bardzo wysokie
w podejściu intelektualnym nie mogą być uznane za niezawodne. Jak wspomniano,
taki układ danych świadczy o konfabulacji i koloryzowaniu przez jednostkę. Można
zaryzykować twierdzenie, że podjęcie działań umożliwiających jednostce
podnoszenie kompetencji społecznych (między innymi nabycie, np. uprawnień
ratownika wodnego, czy sternika motorowodnego) pozwoliło na zmianę tego stanu
rzeczy. W tabeli nr 1 zestawiono dokładne dane. Ilustrują one proces zmiany
postawy intelektualnej w zależności od przynależności do grupy oraz czasu badania.
Największą zmianę obserwujemy wśród grupy osób, które objęte były testowaniem.
Obserwujemy przesunięcie wyniku w kierunku skali o wyższych parametrach.
Zmiana ta jest znaczna w stosunku do pierwszego pomiaru, a także w stosunku do
jednostek, które nie objęte były testowaniem IOR.
W kolejnej tabeli zestawiono dane dotyczące postawy charakteryzującej się
podejściem emocjonalnym badanych chłopców – wychowanków.

skala

Wystandaryzowany wskaźnik pomiaru
badanej cechy

Tabela nr 2: Zestawione wyniki badań dotyczące postawy emocjonalnej wśród
badanych osób

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

POSTAWA EMOCJONALNA
Wyniki dla
Wyniki badań dla
Wyniki badań dla
grupy nie
grupy testującej –
całej badanej grupy
objętej
przed
przed przystąpieniem
testowaniem
przystąpieniem do
do projektu N=400
N=268
badań N= 110
ROK BADANIA
2011/2012
2013
2011/2012

0,6
3
5,1
4,9
7
1,7
1,4
0,7
0,3
0,3
0,2

0,8
1,2
4,9
5,1
7,1
2,2
1,6
1
0,5
0,7
0,3

0,5
2
5,2
5,9
6,4
2,1
1,2
0,6
0,3
0,3
0,1

Wyniki badań dla
grupy testującej –
po rocznym
udziale w
projekcie N=108
2013

0,3
0,7
2,09
3,6
4,4
3,5
2,7
1,3
1,2
0,7
0,5

258
_____________________________________________________________________________________________

Niskie wyniki świadczą o emocjonalnych deficytach w radzeniu sobie
z trudnymi sytuacjami. Dana osoba użala się nad sobą, wpada w rozpacz lub też
buntuje się, stając wobec trudności. Bardzo niskie wyniki mogą świadczyć o tym, że
dana osoba izoluje się od ludzi, wycofuje się z wszelkiej aktywności. Stąd też niskie
wyniki uzyskane w tej skali wskazują na konieczność konsultacji psychologicznej.
Im wyższe wyniki uzyskane w tej skali, tym bardziej dana osoba stara się
dzielnie sprostać trudnej sytuacji, zaakceptować swój ból, przeżyć go godnie, nie
tracić ducha. Taka osoba nie wypiera swojego bólu, nie zamyka się w sobie, ale
swoim najbliższym opowiada, co czuje i co przeżywa w związku z daną sytuacją.
Komponent emocjonalny człowieka z punktu psychologii rozwojowej jest
bardzo złożony. Zmiana w jego obszarze często wymaga licznych i długotrwałych
działań. Odzwierciedla to też przeprowadzona analiza. Wprawdzie obserwujemy
zmianę, jaka zachodzi u badanych jednostek z grupy testowania, jednakże jest
to zmiana subtelna i zapewne przy dalszych działaniach wzmacniających
kompetencje jednostki ewokować będą pożądane zachowania w obszarze postawy
emocjonalnej.
Ostatnia omawiana postawa to postawa działaniowa.
Tabela nr 3: Zestawione wyniki badań dotyczące postawy działaniowej wśród badanych
osób.

Skala

Wystandaryzowany wskaźnik pomiaru
badanej cechy

POSTAWA DZIAŁANIOWA
Wyniki badań dla
całej badanej
grupy przed
etapem testowania
IOR N=400
2011/2012

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,9
1,2
3,4
5,6
10,1
8,2
4,9
1,9
1,2
0,8
0,7

Wyniki badań dla
grupy testującej –
przed
przystąpieniem do
badań N= 110
ROK BADANIA
2013
2011/2012

Wyniki dla grupy
nie objętej
testowaniem IOR
N=268

0,8
1,2
1,8
5,7
8,1
7,2
5,1
2
1,4
0,7
0,3

0,8
1,4
3,7
4,9
9,2
9,4
3,9
2,9
1
0,8
0,4

Wyniki badań dla
grupy testującej –
po rocznym udziale
w projekcie N=108
2013

0,1
0,5
0,7
2,2
11,4
12,5
15,7
7,3
5,2
1,7
1,2

Im wyższe wyniki uzyskane w tej skali, tym bardziej dana osoba stara się
podejmować różnego typu działania służące pomocą w przyjęciu i rozwiązaniu
trudnej sytuacji, aktywnie szukać wsparcia, dotyczącego uzyskania pomocy oraz
wykorzystuje własne wcześniejsze doświadczenia, dotyczące radzenia sobie
z innymi problemami, aby pomóc sobie w aktualnej sytuacji. Podejmuje starania, aby
zaakceptować trudną sytuację i dostosować się do niej.
Niskie wyniki natomiast świadczą o poczuciu bezradności, braku sił,
oczekiwaniu, że ktoś inny zainteresuje się, wyręczy, pomoże, znajdzie jakieś
rozwiązanie. Im niższe wyniki, tym bardziej dana osoba poszukuje nieprawidłowych
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rozwiązań – wycofuje się z życia lub koi swój ból za pomocą alkoholu, czy środków
uspokajających lub odurzających.
W grupie, która poddana została testowaniu IOR, w obszarze tej postawy
obserwuje się znaczną korzystną zmianę w porównaniu z pierwszym badaniem.
Dodatkowo, porównując wyniki uzyskane z pozostałych postaw należy stwierdzić,
że to właśnie w postawie działaniowej zaszła największa zmiana. Jednostki chcą
podejmować różnego rodzaju społecznie akceptowane aktywności, potrafią także
lepiej korzystać z własnych wcześniejszych doświadczeń (inaczej mówiąc, uczą się
na własnych błędach i starają się na nowo ich nie popełniać).
W grupie chłopców, która nie była objęta testowaniem IOR wskaźniki nie są tak
imponujące, jak w grupie testowanej, gdzie np. w obszarze skali 6 jednostki te
uzyskują trzy razy gorsze wyniki (proporcja 5,1: 15,7).
Spójrzmy na ile zmieniły się wyniki dotyczące samooceny wśród badanych:
Tabela nr 4: Wyniki porównawcze w badanych grupach dla podskal samooceny KNIIŚ.
M (średnia), SD (odchylenie standardowe)
Podskale KNIIŚ
SAMOOCENA GLOBALNA
Samoocena ogólna,
niespecyficzna
Sfera poznawczointelektualna
Sfera fizyczna
Sfera społeczno-moralna
Sfera charakterologiczna

Pierwszy pomiar
2011/2012
M
SD
113,76
14,176

Drugi pomiar
2013
M
SD
118,58
15,501

28,41

4,893

29,61

4,793

p<0,05

28,28

3,979

29,37

4,279

p<0,05

29,62
29,56
29,32

4,947
3,96
3,947

29,55
30,78
29,47

5,047
4,268
4,046

n.i
p<0,00
n.i

Istotność
p<0,00

Powyższa analiza wskazała, że w grupie testowanej zaszła istotna zmiana
w samoocenie globalnej (zmiana średnio o 5 punktów) oraz w trzech samoocenach
szczegółowych, takich jak samoocena ogólna, niespecyficzna, samoocena
poznawczo-intelektualna oraz samoocena społeczno-moralna.
Samoocena ogólna (niespecyficzna) i globalna opisuje uogólnione przekonanie
o własnej wartości, szacunek wobec własnej osoby i akceptacji siebie. Im wyższy
wynik, tym bardziej pozytywna samoocena. Opisuje ona takie cechy jak:
zadowolenie z siebie, poczucie dumy z tego, kim i jakim się jest; ocena siebie, jako
osoby wartościowej; realistyczne przekonanie o dominacji cech pozytywnych;
przekonanie o zdolności wykonywania różnych rzeczy tak samo dobrze, jak inni.13
Samoocena w sferze poznawczo-intelektualnej należy do samooceny
cząstkowej i diagnozuje przekonanie o własnej mądrości, zdolnościach,
spostrzegawczości, umiejętności obserwowania, analizowania, zapamiętywania,
łatwości uczenia się, pomysłowości w zakresie rozwiązywania różnych zadań
i problemów.

13

E. Wysocka, Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec
Świata. Kraków 2011, s. 27
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Samoocena w sferze społeczno-moralnej to przekonanie o swej atrakcyjności
interpersonalnej, powiązanej z przestrzeganiem reguł i zasad regulujących życie
społeczne (funkcjonowanie w relacjach) – uczciwość, wrażliwość i empatia,
kierowanie się zasadą nie czynienia krzywdy innym, życzliwość, otwartość,
szczerość w kontaktach z innymi, budzenie zaufania.14
W dwóch samoocenach nie obserwuje się znaczących zmian: należy do niej
samoocena fizyczna oraz samoocena charakterologiczna. Poziom tych cech
utrzymuje się w badanej grupie na takim samym poziomie. U respondentów nie
obserwuje się znaczącej zmiany w percepcji swojej fizyczności, czyli wyglądzie
zewnętrznym – urodzie, zgrabności, wdzięku, elegancji, a także sprawności
fizycznej, sile, zwinności.
Również samoocena w sferze charakterologicznej utrzymuje się na tym samym
poziomie. Jest to przekonanie o własnej wytrwałości, rozwadze, zaradności,
odpowiedzialności za własne zachowania, staranności, prawdomówności, ambicji,
poczuciu humoru, czy optymizmie życiowym.
Człowiek jest istotą dość złożoną i pewne procesy zachodzących zmian są
skomplikowane i wymagają dłuższego działania czynnika, aby zaszła zmiana.
Dodatkowo należy podkreślić, że charakter człowieka modyfikuje się najtrudniej. Im
młodsza jednostka, tym te działania są szybsze i skuteczniejsze; im starsza, tym
więcej czasu i sił musimy alokować.
Rekapitulując. Niska i nieadekwatna samoocena sprzyja zaburzeniom
zachowania. Robert Franken15 podkreśla, iż elementem niskiej samooceny
u jednostki jest przekonanie o braku zdolności, umiejętności i kompetencji. Takie
myślenie o sobie sprawia, że jednostka odczuwa poczucie beznadziejności. Jeśli
jednostka jest przekonana, że nie jest w stanie wykonać zadania, to efektem będzie
strategia bierna i wycofania. Osoba, która ma niską samoocenę jest przekonana, że
ma słabe możliwości, a samo myślenie o porażce osłabia motywację.
Przeprowadzone badania potwierdzają, że po zastosowaniu innowacyjnych
oddziaływań resocjalizacyjnych (IOR) generalna samoocena jednostki wzrosła.
Zmiana ta jest istotna statystycznie, czyli przeobrażenie, jakie zaszło pod wpływem
podjętych działań podnoszących kompetencje jednostki nieprzystosowanej
społecznie, jest znaczne. Chłopcy – wychowankowie coraz śmielej stawiają sobie
ambitne trudne cele do realizacji, gdyż są przekonani, że mają kompetencje, aby je
zrealizować. Wysoka samoocena bowiem, pozwala uświadomić sobie człowiekowi
umiejętności (kompetencje). Nie boi się on podjąć zadań, które może wykonać, gdyż
jest przekonany, że odniesie sukces, a nie porażkę.
Dzięki adekwatnej i stabilnej samoocenie jednostka czuje się osobą:
kompetentną, postępującą moralnie i lubianą przez innych. Jednym ze sposobów
kształtowania adekwatnej i stabilnej samooceny jest nabywanie przez jednostkę
nowych kompetencji. Dzięki temu nabierze wiary w siebie i nie będzie bała się
podejmować realizacji zadań trudniejszych z obawy przed niepowodzeniem.
Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne (IOR) okazały się skuteczną
metodą edukacyjno-wychowawczą w pracy z chłopcami – wychowankami
przebywającymi
w
placówkach
socjalizacyjnych
i
resocjalizacyjnych.

14
15

Ibidem
R. Franken, Psychologia motywacji. Gdańsk 2013
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Upowszechnianie wiedzy na ten temat skutkuje stosowaniem tejże metody
w kolejnych ośrodkach, w których przebywają chłopcy nieprzystosowani społecznie.
Streszczenie
Tematyka artykułu koncentruje się na prezentacji edukacyjno-wychowawczego
modelu pracy z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie. Opracowanie tej
nowatorskiej metody było możliwe dzięki realizacji projektu innowacyjnego pod
nazwą Drogowskaz życiowy, który był współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej. Celem głównym tego przedsięwzięcia było stworzenie innowacyjnych
oddziaływań resocjalizacyjnych (IOR) służących zmianie postaw jednostek
nieprzystosowanych społecznie – wychowanków przebywających w placówkach
socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.
W artykule zawarte są wyniki badań z tego zakresu, które zostały
przeprowadzone przed etapem testowania IOR oraz po jego zakończeniu.
Artykuł zawiera jedynie wybraną część analiz badawczych, ponieważ
prezentacja całości rezultatów empirii wykracza poza ramy jednego artykułu.
Summary
The Article presents an educational model of working with socially unfit
individuals. The development of this novel method was possible by the
implementation of an innovative project called Drogowskaz życiowy (Life Signpost),
which was co-funded by the European Union. The main goal of this project was
to create an innovative social reintegration (IOR) to change the attitudes of social
misfits – children residing in institutions of socialization and rehabilitation.
The paper contains the results of the research in this field, which were carried
out prior to the step of testing the IRT and after.
The article contains only a selected portion of the research studies as a whole
presentation of the empirical results is beyond the scope of a single article.
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ZABURZONA SOCJALIZACJA A FUNKCJONOWANIE NIELETNICH
W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM – PREZENTACJA
WYBRANYCH WYNIKÓW BADAŃ
Socjalizacja jest niezbędnym i naturalnym procesem wchodzenia jednostki
w coraz szersze kręgi otaczającej ją przestrzeni życiowej. Aktywność jednostki
w tym względzie wyraża się „wrastaniem” jej w określone grupy społeczne będące
najbliższym środowiskiem życia. Wszystko to stanowi o jakości socjalizacji młodego
człowieka. Uczenie się form funkcjonowania społecznego poprzez internalizację
norm społecznych, habituację jednostki, jako skutek obserwacji zachowań innych
ludzi, zdobywanie wiedzy na temat własnej pozycji społecznej w rodzinie i grupie,
naśladowanie wzorów osobowych społecznie atrakcyjnych dla jednostki oraz
uczenie się działania systemu kontroli społecznej stanowią o tożsamości jednostki
i jej wyborze określonej drogi życiowej, reakcji na sankcje społeczne i własny system
wartości.1 Młody człowiek w okresie adolescencji pomimo, że dysponuje już
określonym zasobem wiedzy, to nie ma w pełni wykształconych mechanizmów
samokontroli, staje przed faktem rozwiązania nowych sytuacji i podlega różnego
rodzaju wpływom, które mogą ograniczać swobodę działania lub wymuszają łamanie
norm społecznych.”Środowisko wychowawcze ciągle ewoluuje, przystosowując się
do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. W czasie zmian
społecznych niejednokrotnie modyfikowane są wartości i reguły postępowania’’,2
często w sposób zaburzony, co ma znaczący wpływ na przebieg procesu
socjalizacji. Szukanie tożsamości i sensu w konfrontacji z nieograniczoną wielością
propozycji w świecie rzeczywistym i wirtualnym, z nieograniczoną wielością
propozycji, staje się dla młodego człowieka tym trudniejsze, kiedy zawodzą
autorytety (rodzice, nauczyciele, wychowawcy); wiąże się to często
z nieakceptowanymi, trudnymi wyborami, które powodują frustrację, lęk, a także
poszukiwanie innych lepszych rozwiązań, niekoniecznie akceptowanych społecznie.
Najsilniej wpływom ulegają dzieci i młodzież, w zależności od tego, kto w ich życiu
wzbudza zainteresowanie i podziw. W wielu badaniach podkreśla się podstawową
rolę rodziny, która nie zaspokaja potrzeb dziecka, a tym samym doprowadza do
zaburzeń procesu uspołeczniania. Motywy przystąpienia młodego człowieka do
grupy, pośrednio odzwierciedlają charakter konfliktu zachodzącego miedzy nim
a środowiskiem rodzinnym.3 Stanowią je tendencje rozwojowe, które sprzyjają

F. Znaniecki, Wstęp do socjologii. Warszawa 1988
A. Kieszkowska, Cele osobiste a możliwości zmian w zachowaniu nieletniego w placówce
resocjalizacyjnej (w:) Pospiszyl (red.), Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych. Kielce 2009,
s. 154
3
B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 1988, 2012; K. Kmiecik-Baran, Młodzież i przemoc. Mechanizmy
socjologiczno – psychologiczne. Warszawa 2000; K. Ostrowska, Psychologiczne determinanty
1
2
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dążeniu do unikania obowiązków; ukazanie swojej odrębności, pomysłowości czy
siły; rekompensata, ciekawość. Uczestnictwo w grupie jednostek zdemoralizowanych powoduje, że zostają stworzone warunki sprzyjające rozwojowi
u poszczególnych osób zachowań patologicznych.
Proces ten przebiega w kilku fazach:
1. Inklinacja do świadomego wyłamywania się spod kontroli rodziców w celu
jak najdłuższego przebywania w grupie, kosztem wypełniania obowiązków
wobec rodziny i szkoły;
2. Narastanie skłonności naśladowczych dorosłych (np.palenie papierosów
czy picie alkoholu) i nieliczenie się z opinią społeczeństwa na temat takiego
zachowania;
3. Pojawienie się w grupie zdemoralizowanego przywódcy, który potrafi
zaimponować i pociągnąć inne osoby do działań na pograniczu prawa.4
W grupach takich, jednostki pragną/tworzą własny styl życia i sposób
funkcjonowania, co sprzyja rozwijaniu się zachowań aspołecznych i przestępczych.
Zachowania antyspołeczne przejawiają się brakiem empatii, brakiem troski o dobro
innych osób i ukierunkowane są jedynie na wyrządzenie komuś krzywdy lub szkody.
Ponadto utrudniają funkcjonowanie jednostki w obszarze wymagań wynikających
z konieczności realizowania zadań rozwojowych,wypełniania wielu ról społecznych,
a także ustosunkowania się zarówno do siebie samego, jak też do podstawowych
ekosystemów: rodziny, szkoły czy grupy rówieśniczej.
Aktualnie w pedagogice resocjalizacyjnej przywiązuje się duże znaczenie
oprócz diagnozowania i kompensacji deficytów do rozpoznawania i rozwijania
tkwiących w jednostce potencjałów od których w dużym stopni zależy skuteczność
i efektywność oddziaływań reintegracyjnych.5 Właściwa motywacja nieletnich
i wdrażanie zachowań prospołecznych należą do istotnych zasobów warunkujących
udany przebieg procesu reintegracji jednostki. Zaangażowanie nieletnich
w działania prospołeczne chroni przede wszystkim przed skutkami kontaktów
z aspołecznie zachowującymi się rówieśnikami i obniża ryzyko przejawiania przez
nich zachowań patologicznych.6
Prospołeczne postawy można kształtować poprzez wskazywanie różnych
obszarów rozwoju młodego człowieka,w tym rozwijania aktywności sportowej,
a szczególności stwarzania odpowiedniej atmosfery społeczno-moralnej dla
budowania stabilizacji w środowisku, szacunku, odpowiedzialności i dialogu.
Koncepcje teoretyczne dla projektowanego procesu badawczego
W literaturze spotyka się wiele koncepcji wyjaśniających przyczyny
nieprzystosowania społecznego nieletnich. Niektóre teorie odwołują się do ujęcia
strukturalnego, traktującego nieprzystosowanie społeczne, jako jeden z rodzajów

4

5

6

przestępczości młodocianych. Analiza kryminologiczna. Warszawa 1981; B. Urban, Zachowania
dewiacyjne w interakcjach rówieśniczych. Kraków 2005
A. Kieszkowska, Cele osobiste a możliwości zmian w zachowaniu nieletniego w placówce
resocjalizacyjnej (w:) Pospiszyl (red.), Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych. Kielce 2009
A.Kieszkowska, Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty
resocjalizacyjne. Kraków 2012
D.R. Kaufmann, P.A. Wyman, E.L. Forbes-Jones, J. Bury, Prosical invovement and antisocial peer
affiliations as predictors of behavior problems in urban adolescents main effects and moderating effects,
”Journal off Community Psychology”, 2007 nr 4
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dewiacji społecznej i próbują go wyjaśnić doszukując się źródeł powstania
w strukturze społecznej. Inne natomiast odwołują się bezpośrednio, bądź pośrednio
do koncepcji dezintegracji społecznej, tzn. przeobrażeń w kontekście procesów
zmian społecznych.7 Współczesna wiedza o zaburzeniach w zachowaniu znajduje
oryginalne ujęcie problematyki w teorii ekologicznej. Jej walory wyrażają się zarówno
w aspektach poznawczych, jak również praktycznych. Jest ona syntezą osiągnięć
wielu dyscyplin naukowych, a także dokonań empirycznych, inspirowanych przez
różne teorie psychologiczne i socjologiczne. Ujęcie ekologiczne nie tłumaczy
przyczyny zaburzonych zachowań deficytami tkwiącymi w jednostce – odnoszącymi
się do jej właściwości psychologicznych, fizycznych, behawioralnych – czyli
zjawiskami warunkowanymi czynnikami organicznymi, społecznymi lub kulturowymi,
lecz wyjaśnia interakcjami między jednostką, a jej otoczeniem (przestrzenią
społeczną). Nieprzystosowanie społeczne jest więc wynikiem wadliwych powiązań
jednostki z jej zewnętrznym kontekstem, w którym jest „zanurzona”. Likwidowanie
wadliwych zachowań może więc dokonywać się poprzez zmianę jednostki, jej
kontekstu (najbliższych obszarów przestrzeni życiowej) lub obydwu elementów
równocześnie.8
W niniejszym artykule przedstawiam wyniki badań odnoszące się do
charakterystyki podstawowych ekosystemów (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza)
jednostek w fazie dorastania, wykazujących cechy nieprzystosowania społecznego.
Założenia poznawcze
Niniejszy artykuł jest prezentacją wybranych rezultatów osiągniętych celów
poznawczych,9 które zostały założone w projekcie innowacyjnym testującym pod
nazwą Drogowskaz życiowy. Przedsięwzięcie to było możliwe do zrealizowania
dzięki grantowi przyznanemu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju na realizację innowacyjnych działań, których ideą jest rozwój
wykształcenia i kompetencji u młodzieży w okresie adolescencji, zagrożonej
marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Celem projektów innowacyjnych,
zgodnie z definicją określoną przez Komisję Europejską, jest poszukiwanie nowych,
lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów społecznych
mieszczących się w obszarach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Projekty te są nastawione na badanie i rozwój oraz/lub upowszechnianie
i włączanie do praktyki konkretnych produktów służących pomocy określonym
grupom docelowym.10 Celem projektów innowacyjnych nie jest zatem bezpośrednie

A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa 1993, s. 23;
S. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa 1982, s. 71; K. Wódz, Praca socjalna
w środowisku zamieszkania. Warszawa 1991
8
B. Urban, Zaburzenia zachowania i przestępczość młodzieży. Kraków 2000, s. 64-75; M. Orwid,
K. Pietruszewski, Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków 1996
9
W projekcie założono również cel wdrożeniowy, tj. stworzenie innowacyjnych oddziaływań
resocjalizacyjnych dla nieletnich (IOR) służących zmianie postaw w komponencie wiedzy, emocji
i zachowań. Cel ten został zrealizowany, a jego wartość merytoryczna potwierdzona badaniami
[por. Dąbrowska 2014]
10
Grupę docelową w projekcie Drogowskaz życiowy stanowili wychowankowie MOS, MOW i ZP.
7
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rozwiązywanie problemów tych grup, lecz poszukiwanie właściwych instrumentów, 11
które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu tychże grup, zwanych –
docelowymi. Projekty innowacyjne testujące charakteryzują się realizacją kilku
obowiązkowych etapów: diagnozy, opracowania na jej podstawie produktu finalnego
(czyli: „właściwego instrumentu służącego wsparciu grupy docelowej”), testowania
skuteczności wypracowanego produktu, a następnie wdrażania go do praktyki
i upowszechniania.
Projekt realizowany był w województwie świętokrzyskim przez trzy lata, tj. od
listopada 2011 do listopada 2014 roku. W etapie diagnozy (grudzień 2011/ marzec
2012 rok) wzięło udział 417 chłopców (13-18 lat),12 tj.: wszyscy wychowankowie
MOS, MOW i ZP oraz z innych placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, którzy
zgłosili dobrowolny udział w badaniach. W etapie testowania innowacyjnej metody
(IOR) wzięło udział 110 wychowanków z MOW, MOS i ZP. Pomiar dokonany był
w świadomości diagnozowanych i obejmował następujące kwestie: postawy,13
sytuację rodzinną, sytuację w grupie rówieśniczej, sytuację szkolną, poziom
poczucia winy oraz samoocenę. Narzędzia diagnostyczne opracowane zostały
specjalnie na potrzeby realizacji projektu przez pedagogów i psychologów
z największych ośrodków akademickich w Polsce.14 Pozyskany materiał empiryczny
stanowi obszerną dokumentację i nie jest możliwe zaprezentowanie jej w całości
w ramach jednego artykułu. Stąd właśnie podjęłam decyzję o zapoznaniu Czytelnika
z rezultatami badań oraz wnioskami sformułowanymi na ich podstawie,
które odnoszą się wyłącznie do podstawowych ekosystemów (rodzina, szkoła, grupa
rówieśnicza) diagnozowanej grupy wychowanków.
Charakterystyka diagnozowanej populacji
Średnia wieku w badanej grupie (417 chłopców) wynosiła 16 lat i 7 miesięcy.
Najliczniejsza grupa chłopców (67,5%) pochodziła z terenów miejskich. Najwięcej
z nich przebywało w MOW i MOS (75,8%), a najmniej w innych placówkach (24,2%).
Największa liczba badanych przebywała w placówce od 6 miesięcy (30,75%),
w przedziale od 6 do 12 miesięcy – 19,75%, powyżej 12 miesięcy – 13,25%,
a powyżej dwóch lat – 18,75%. Ponad połowa wychowanków (50,5%) przebywała
w placówce po raz pierwszy, a 17,25% po raz drugi. Najmniej było tych, którzy
odbywali karę w placówce więcej, niż dwukrotnie. Najczęstszym powodem
umieszczenia była demoralizacja polegająca na nierealizowaniu obowiązku
szkolnego, tj. opóźnienia szkolne (47,3%), porzucenie szkoły (22,3%) oraz częste,

W projekcie Drogowskaz życiowy problem grupy docelowej został rozwiązany dzięki wypracowaniu
produktu finalnego, jakim są innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne („właściwy instrument
wsparcia grupy docelowej”).
12
Ze względów formalnych projekt Drogowskaz życiowy mógł być realizowany jedynie na terenie
województwa świętokrzyskiego (około 1,3 mln mieszkańców). Działaniami objęto wszystkich chłopców
przebywających w MOS, MOW i ZP, a także wychowanków innych placówek socjalizacyjnych
i resocjalizacyjnych (ośrodki dla uzależnionych, ochotnicze hufce pracy), którzy zgłosili gotowość
udziału w projekcie. W obrębie województwa nie funkcjonowały w okresie przygotowań do realizacji
projektu żeńskie placówki tego typu.
13
Przy badaniu postaw zastosowano eksperyment pedagogiczny. Diagnozę postaw przeprowadzono
przed etapem testowania innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych (IOR) oraz po jego
zakończeniu. Było to niezbędne działanie dla weryfikacji celu głównego projektu.
14
M. Ryś, Postawy w sytuacjach trudnych. Warszawa 2011; E. Wysocka, Kwestionariusz Nastawień
Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata. Warszawa 2011
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powtarzające się wagary (19%), a także czyny karalne, tj. kradzież w sposób
zuchwały z włamaniem (11,5%), pobicia (9,3%), zagarnięcie mienia społecznego
(8%); nieliczne przypadki dotyczyły uszkodzenia ciała, kradzieży, rozboju,
zabójstwa.15
Przyczyny nieprzystosowania społecznego nieletnich przebywających
w placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w oparciu o wyniki badań
Środowisko rodzinne jest jednym z najbliższych obszarów przestrzeni
życiowej człowieka, który stanowi złożony kompleks elementów decydujących
o sytuacji życiowej dziecka, w tym dorastającej jednostki. Rodzina jest podłożem
procesu socjalizacji oraz wszelkich procesów wychowawczych. Przyjrzyjmy się
zatem, jakie właściwości posiada środowisko rodzinne w percepcji badanej grupy
chłopców przebywających w placówkach biorących udział w realizacji projektu.
W tym miejscu przedstawiam rezultaty empirii dotyczące następujących obszarów:
cech społeczno-demograficznych rodzin (struktura, liczba dzieci, wykształcenie
rodziców), poziomu warunków socjobytowych (warunki mieszkaniowe, posiadanie
własnego pokoju, warunki materialne, korzystanie z pomocy społecznej), zjawisk
patologizujących życie rodziny (interwencje policji oraz demoralizacja i czyny karalne
nieletnich), atmosfery domu rodzinnego (relacje pomiędzy rodzicami, pozycja matki
i ojca w rodzinie), realizacji zadań wynikających z funkcji rodzicielskiej (władza
rodzicielska, stosunek emocjonalny nieletnich do rodziców, czas wolny nieletnich),
metod postępowania wychowawczego (kary i nagrody).
Cechy społeczno-demograficzne rodzin:
Zdaniem M. Tyszkowej16 liczba dzieci w rodzinie różnicuje warunki społecznopsychologiczne rozwoju małoletnich w systemie rodzinnym, ma także wpływ na
wiele stron jego życia, a szczególnie na relacje rodzice-dzieci. Autorka uważa
ponadto, że od liczby dzieci w rodzinie zależy jakość relacji interpersonalnych
między członkami oraz modyfikowanie postaw rodzicielskich, a także różnicowanie
możliwości, doświadczeń społecznych i zakres społecznego uczenia się dzieci
i dorastających. Niektórzy naukowcy uważają, że dorastający z rodzin
dysfunkcjonalnych, w których wychowuje się liczne potomstwo, nie mają
sprzyjających warunków do uczestniczenia w procesie socjalizacji, ponieważ jest
w nich zbyt złożony układ stosunków, powodujących zazwyczaj sytuacje trudne
do wychowawczego opanowania.17
Wyniki analiz badawczych przeprowadzonych na podstawie diagnozy 417
uczestników projektu wykazują, że największą grupę stanowią rodziny z trójką (25%)
i dwójką (24,8%) dzieci, a najmniej jest tych, w których wychowuje się siedmioro
rodzeństwa (2,8%).
Odnosząc się do powyższych danych, a także do zaprezentowanych
naukowych stanowisk można sformułować wniosek, iż liczebność potomstwa
w rodzinach badanych jednostek nieprzystosowanych społecznie nie jest

Badany mógł wskazać więcej, niż jedną odpowiedź.
M. Tyszkowa, Rodzina a rozwój jednostki. Poznań 1998
17
E. Żabczyńska, Przestępczość dzieci, a szkoła i dom. Warszawa 1983, s. 45
15
16
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czynnikiem powodującym zaburzenia w procesie socjalizacji. Uzasadnienie to
wymaga jednak kontynuacji diagnozy z obszaru analizowanej problematyki.
Kolejną kwestią badawczą jest poziom wykształcenia rodziców, który jest
jednym z najbardziej istotnych elementów funkcjonowania rodziny i który ma istotny
wpływ na prawidłowe jej organizowanie i kierowanie. Wykształcenie rodziców
uznawane jest także za podstawowy czynnik kształtujący kulturę domu rodzinnego.
Rezultaty badawcze wskazują, że wśród matek dominuje wykształcenie średnie
(36,3%), zasadnicze (29,5%) oraz podstawowe (15,3%), a najmniej jest tych
z wykształceniem wyższym (9,8%). Zbliżona tendencja dotyczy ojców, z tą jednak
różnicą, że najwięcej z nich legitymuje się wykształceniem zasadniczym (30,8%),
a w następnej kolejności: średnim (28,7%) i podstawowym (16%); wyższe natomiast,
ma 9,3% ojców.
Zaprezentowane wyniki, pozyskane na podstawie oceny rodziny w percepcji
jednostek nieprzystosowanych społecznie, nie dają podstaw do wnioskowania,
iż cechy społeczno-demograficzne rodzin mogą stanowić źródło nieprzystosowania
społecznego badanych chłopców – wychowanków placówek socjalizacyjnych
i resocjalizacyjnych. Kontynuacja działań poznawczych dotycząca powyższych
kwestii, a także zastosowanie korelacji pomiędzy zmiennymi, pozwoli na
skonkretyzowanie wniosków. Warto tymczasem przyjrzeć się kolejnym zmiennym,
których rezultaty przybliżą wiedzę odnośnie czynników determinujących
nieprzystosowanie społeczne wychowanków MOS, MOW i ZP.
Poziom warunków socjobytowych:
Rezultaty diagnozy z tego zakresu są cenną informacją na temat podstaw
istnienia rodzin badanych oraz funkcjonowania ich środowiska wychowawczego.
Jest to ważny obszar z uwagi na fakt, iż nieprawidłowości w tym względzie mogą
skutkować wadliwym przebiegiem procesu formowania tożsamości młodego
człowieka. Poziom tych warunków decyduje o stopniu i jakości zaspokajania
podstawowych potrzeb, zarówno materialnych, jak i zdrowotnych. Warunki bytu
materialnego rodziny są określane przez pewne rodzaje składników, z których na
potrzeby etapu diagnozy wybrano kilka i dokonano ich oceny w percepcji chłopców
– wychowanków placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Skoncentrowano
się na sytuacji mieszkaniowej oraz materialnej, w tym na ustaleniach dotyczących
korzystania z pomocy społecznej.
Okazało się, że spośród diagnozowanych, 11,75% wychowanków uznało
warunki mieszkaniowe swojej rodziny, jako bardzo złe, a 19,75% jako złe, natomiast
20,25% określiło je, jako przeciętne, a 27,5% uznało za dobre i bardzo dobre –
12,5%. Ponad 41% chłopców nie posiada w domu rodzinnym własnego pokoju
i dzieli go z rodzeństwem (33,5%), a w niektórych przypadkach z rodzicami
i rodzeństwem (9,3%).
Warunki materialne były określane przez badanych w następującym rozkładzie
procentowym: 8,75% – złe; 5,5% – bardzo złe; 27,75% – przeciętne; 35, 25% –
dobre:, 10% – bardzo dobre. Ponad 40% rodzin korzysta ze wsparcia pomocy
społecznej. Uściślenia wymaga jednak fakt, iż liczba ta może być
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w rzeczywistości jeszcze większa, gdyż brak danych18 w tym zakresie wynosi
26,75%.
Powyższe wyniki są rezultatem subiektywnej oceny i należy podkreślić,
iż mogą one w niektórych przypadkach mieć charakter postawy życzeniowej,
bowiem z treści wypowiedzi werbalnych wychowawców placówek, którzy dysponują
pełną dokumentacją odnośnie sytuacji rodzinnej wychowanków wynika, że
w większości przypadków ich warunki bytowe określone są jako: znacznie poniżej
minimum socjalnego.
Na jakość funkcjonowania rodziny, jako najważniejszego środowiska
socjalizującego i wychowawczego nieletnich mają wpływ także inne,
zaprezentowane poniżej czynniki.
Charakterystyka warunków socjalizacji i wychowania:
Rodzina jest grupą społeczną posiadającą cele biologiczne, psychologiczne,
ekonomiczne i społeczne. Efekt ich realizacji uzależniony jest w głównej mierze od
atmosfery środowiska rodzinnego, w tym wychowawczego. System rodzinny
cechują pewne stałe właściwości, rzutujące na jego jakość oraz sposób
funkcjonowania, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, zagrażających jego
stabilności, czy spójności. Właściwa atmosfera domu rodzinnego sprzyja
prawidłowemu rozwojowi wychowujących się w nim dzieci oraz prawidłowej
socjalizacji, a także daje podstawy do pozytywnego kształtowania tożsamości
dorastających. W środowiskach rodzinnych natomiast, w których przeważają
sytuacje stresowe, poczucie niepewności, braku zaspokojenia potrzeb, deficyty
w zakresie wsparcia i tym podobne niewłaściwe emocje, dochodzi do wywołania
u najwrażliwszych członków rodziny (najczęściej adolescentów), symptomów
nieprzystosowania społecznego.19
Prezentację wyników rozpoczęto od zobrazowania oceny atmosfery domu
rodzinnego w percepcji badanych chłopców – wychowanków przebywających
w placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Analizy wyników dokonano na
podstawie odpowiedzi na następujące pytania: Jak czujesz się w swojej rodzinie?
Jak określiłbyś relacje pomiędzy mamą, a tatą? Które z rodziców ma poważanie
w rodzinie? Które z rodziców, twoim zdaniem, rządzi w domu? Jeśli do placówki
trafiłeś z powodu demoralizacji lub czynu karalnego, to jak sądzisz, co było ich
przyczyną?
Okazało się, że połowa badanych dobrze czuje się w swojej rodzinie, a 9,5%
stwierdziło, że posiada w niej oparcie i życzliwą pomoc. Jedynie 6,5% odczuwa
niewłaściwą atmosferę i czuje się w niej źle. Wśród badanych są również tacy, którzy
stwierdzają, iż doznają samotności (7,75%) i bezradności (2,5%), a także brakuje im
oparcia i życzliwej pomocy (3%). Znamienny jest odsetek tych, którzy nie udzielili
w ogóle odpowiedzi (20,75%). Tego typu sytuacja jest typowa dla jednostek
nieprzystosowanych społecznie przebywających w placówkach resocjalizacyjnych,
socjalizacyjnych, czy opiekuńczo-wychowawczych. Mają oni tendencję do

Żadna procedura prowadzenia badań nie może zmusić jednostki do odpowiadania na wszystkie
pytania.
19
S. Minuchin, Families and Family Therapy. Massachusets 1978
18
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koloryzowania swojej sytuacji rodzinnej, bądź nie chcą się na ten temat w ogóle
wypowiadać.20
Spośród badanych, 41% określiło relacje pomiędzy ich rodzicami, jako
pozytywne (serdeczne), natomiast 20% uznało je za wrogie, a 24,75% za obojętne.
Wyniki diagnozy pozwoliły także na ustalenie, iż 45,25% chłopców zadeklarowało,
iż ich matki są osobami mającymi dwukrotnie większe poważanie od ojców (22,5%),
a w opinii19% nieletnich obydwoje rodzice nie mają u nich uznania (19%). Przy
analizie tych odpowiedzi również ujawniono pewną liczbę braku danych (13,25%).
Kolejne ustalenia empiryczne w percepcji wychowanków wykazały, iż to matki
rządzą w domu (36,25%), a w drugiej kolejności – obydwoje rodzice (24,5%). Na
ojców wskazało 19,75% badanych, a 13% stwierdziło, że w ich domu rodzinnym
zarówno matka, jak i ojciec nie są osobami przewodzącymi.
Pewnym uzupełnieniem empirii w zakresie klimatu domu rodzinnego są
odpowiedzi dotyczące powodów umieszczenia badanych w placówce. Najwięcej, bo
24,5% było tych, którzy stwierdzili, że to zła atmosfera domu rodzinnego
spowodowana alkoholizmem mamy lub taty oraz zła atmosfera domu rodzinnego
spowodowana brakiem pracy rodziców i biedą (18%) doprowadziła do ich
demoralizacji. Wyniki te uprawniają więc do wnioskowania, iż wystąpił dysonans
pomiędzy odpowiedziami na „pytania główne”, a „sprawdzające”. Oceniana przez
wychowanków atmosfera domu rodzinnego nie jest jednoznaczna, a więc tak dobra,
jak wynika to z ich wstępnych deklaracji.21
Zjawiska patologizujące życie rodzinne:
Poddając analizie empirycznej najbliższą przestrzeń życiową badanych w ich
percepcji, w kontekście warunków socjalizacji i wychowania, dokonano próby
określenia czynników patologizujących życie rodzinne. Przyjrzyjmy się zatem
wynikom badań przeprowadzonych badanych wśród wychowanków. Interpretację
rozpoczęto od analizy odpowiedzi, które pozwalają ustalić, czy w rodzinach
chłopców zdarzają się interwencje policji, a jeśli tak, to, kto lub co jest ich przyczyną.
Okazało się, że w 39% przypadków mają miejsce tego rodzaju interwencje
spowodowane najczęściej konfliktami, kłótniami i bójkami pomiędzy rodzicami
(49,5%) oraz pomiędzy rodzicami, a rodzeństwem badanych (44,2%). Analiza
wyników w percepcji chłopców pozwoliła także na ustalenie rodzaju interwencji sądu
w odniesieniu do nich w okresie, kiedy nie przebywali jeszcze
w placówce. Okazało się, że 57,3% było pod nadzorem kuratora z powodu
przerwania nauki (30,3%). Spośród badanych 22,5% uznało, iż rodzice nie radzą
sobie z ich wychowaniem, a jako inne powody wymieniano: częste wagary (18%)

Ankieterzy byli uprzedzeni przez wychowawców placówek biorących udział w procesie badawczym
o fakcie, iż rozmowa z niektórymi chłopcami na temat ich rodzin może wzbudzić w nich bierność, bądź
agresję. Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż zdecydowana większość z nich wywodzi się z rodzin
patologicznych, a około 20% badanych przed zamieszkaniem w placówce było wychowankami domów
dziecka
21
Analizując klimat domu rodzinnego badanych jednostek nieprzystosowanych społecznie, nasuwa się
kilka wniosków. Największy problem dotyczy udzielania odpowiedzi na pytania odnoszące się do ich
rodzin. Dane, które świadczą o prawidłowych relacjach między rodzicami i właściwej atmosferze domu
rodzinnego, pozostają w pewnej sprzeczności z wiedzą wychowawców placówek, udokumentowaną
w sprawozdaniach z wywiadów kuratorskich, opinii pracowników socjalnych, czy też wychowawców
klas, do których uczęszczali badani przed osadzeniem ich w placówce
20
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i nadużywanie alkoholu przez rodziców (12,3%). Nieliczne były przypadki tych,
którzy, jako przyczynę nadzoru kuratorskiego wskazywali: zachowania ryzykowne
(8,3%), drobne kradzieże (3,3%), wymuszenia (3,3%) oraz agresję w stosunku
do nauczycieli i kolegów (1,3%).
Jako czynniki patologizujące, które stały się udziałem samych badanych
wskazano w 31% chęć zaimponowania kolegom oraz brak porozumienia
z rodzicami (21,25%), a także złą atmosferę domu rodzinnego spowodowaną
alkoholizmem rodziców (15,5%).
Ujawnione powyżej czynniki dezintegrujące życie rodzinne upoważniają do
wnioskowania, że mogą one być źródłem nieprzystosowania społecznego
diagnozowanej grupy. Potwierdzeniem dla takiego stwierdzenia są rezultaty badań
z analogicznego zakresu, które można odnaleźć w dostępnej literaturze przedmiotu.
Świadczą one bezspornie o tym, iż rodziny patologiczne z poważnymi, osobistymi
deficytami polegającymi na braku więzi uczuciowej i wsparcia, niedostatkach
bytowych i materialnych, nałogach, błędach w oddziaływaniach wychowawczych
itp., mogą powodować nieodwracalne konsekwencje w prawidłowym procesie
socjalizacji dzieci, w tym dorastających jednostek oraz pozbawiają ich możliwości
kształtowania się u nich właściwych wzorców, a także wyższych aspiracji.
Wychowanie i rozwój młodego człowieka w rodzinie o zaburzonych funkcjach, jest
zagrożone powstawaniem nieprzystosowania społecznego, a w konsekwencji może
także doprowadzić do patologii.22 Patologiczne środowisko rodzinne wzbudza lęk
u dzieci, bez względu na ich wiek, a doświadczane negatywne uczucia w relacjach
rodzinnych przenoszą się na inne sytuacje społeczne w szkole, w kontaktach
z innymi dorosłymi (np. nauczycielami) i rówieśnikami. Eskalacja lęku, frustracji, czy
zagubienia, potęgują złe emocje, które z czasem jednostka może przekierowywać
na siebie i otoczenie. Zły klimat rodzinny wywołany patologią środowiska
wychowawczego prowadzi do problemów związanych z nauką oraz zachowaniem
dzieci. Ujawnione u nich dewiacyjne cechy mają swoje źródło w nagromadzonych
problemach, które są zakorzenione w środowisku rodzinnym. Warto więc przyjrzeć
się wynikom badań kolejnej zmiennej, która przybliża wiedzę odnośnie genezy
nieprzystosowania społecznego chłopców przebywających w placówkach
socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.
Realizacja wybranych zadań wynikających z pełnienia funkcji rodzicielskich:
Środowisko rodzinne jest wyjątkowym, specyficznym miejscem, w którym
powinny być właściwie realizowane przez rodziców zadania wynikające
z podstawowych funkcji rodziny. W literaturze pedagogicznej, psychologicznej
i socjologicznej spotyka się definicje funkcji i zadań, jako oddzielnie
interpretowanych pojęć. Poprzez funkcje należy rozumieć skutki wywołane przez
działanie i zachowanie się członków rodziny, które występują w samej rodzinie lub
poza nią, przy pominięciu faktu, czy były one zaplanowane do realizacji lub
oczekiwane. Zadaniami natomiast naukowcy nazywają ogólne czynności, które
mają wywołać pożądane skutki, wskazane do realizacji przez szersze zbiorowości,

22

Por.: E. Bielecki, Wpływ wartości na zachowania przestępcze jako przedmiot badań kryminologii.
Bydgoszcz 2000; M. Jarosz, Patologia życia rodzinnego. Warszawa 1990; A. Podgórecki, Patologia
procesów społecznych źródłem odchylenia od norm (w:) Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna.
Warszawa 2002
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czy też podjęte świadomie przez samą grupę. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie
oddziaływania wychowawcze rodziców dają początek procesowi, który
w miarę rozwoju dziecka, przejmowany jest przez szkołę i inne instytucje
wychowawcze, a następnie przez kolejne obszary przestrzeni życiowej jednostki,
tj. środowisko lokalne lub rówieśnicze oraz przez własną aktywność. Właściwie
funkcjonujące środowisko rodzinne powinno być miejscem, w którym kształtują się
relacje wychowawcze między jej członkami. Jednocześnie rodzina powinna pełnić
rolę instytucji wychowawczej, w obrębie której podejmowana jest społecznie
doniosła aktywność polegająca na wprowadzaniu swoich członków w kulturę oraz
przygotowaniu jednostki do życia.23
Analiza rezultatów poznawczych z tego obszaru odnosi się do wybranych
aspektów pełnienia funkcji rodzicielskiej przez matki i ojców jednostek
nieprzystosowanych społecznie, przebywających w MOW, MOS i ZP. Dotyczy ona
okresu przed osadzeniem chłopców w placówkach. W badaniach uwzględniono: fakt
posiadania władzy rodzicielskiej,24 wsparcie oferowane badanym, relacje rodzicdziecko, czas wolny spędzany wspólnie: formy czasu wolnego oraz kontrola nad
nim.
Wyniki badań wskazują, że 65% matek i 45% ojców posiada pełną władzę
rodzicielską, a 18% matek i 23,3% ojców ma ją ograniczoną, natomiast 9,5% matek
i 13,8% ojców jest pozbawionych władzy rodzicielskiej. Relacje pomiędzy rodzicami
ocenione zostały na podstawie następujących stwierdzeń: pozytywne (serdeczne),
negatywne (obojętne lub wrogie). Spośród diagnozowanych 65,75% uznaje swoje
relacje z matką, jako pozytywne (serdeczne), a 20,5% za negatywne, tj. obojętne lub
wrogie. W odniesieniu do ojców wyniki przedstawiają się nieco gorzej. Jedynie 38%
chłopców deklaruje, iż ma pozytywne relacje ze swoimi ojcami, natomiast 31,75%
uznaje je za obojętne lub wrogie. Należy nadmienić, że pytanie to, podobnie, jak
wcześniejsze odnoszące się do osobistych kwestii, zawiera dość liczne braki
odpowiedzi (w stosunku do matek: 13,75%; ojców: 31,75%). Na pytanie: Kiedy
mieszkałeś ze swoją rodziną, to z kim najczęściej spędzałeś wolny czas? Badani
wybierali następujące odpowiedzi: z mamą, tatą, rodzeństwem, dziadkami,
kolegami, innymi osobami. Okazało się, że najczęściej wolny czas spędzają
z rodzeństwem (22,75%), innymi osobami (22,25%), kolegami (14,5%) i mamą
(13,25%). Nieliczne są przypadki spędzania wolnego czasu z ojcami (6%)
i dziadkami (3,5%). Najczęściej pożytkują go na uprawianie sportu (16%), a także
zapełniają go piciem alkoholu (13,75%). Ponadto 13,25% chłopców deklaruje
spędzanie czasu z kolegami oraz na oglądaniu telewizji /lub graniu w gry
komputerowe (11%), zażywaniu dopalaczy i narkotyków (4,25%) oraz robieniu
czegoś innego (25,5%). W kwestii kontrolowania przez rodziców czasu wolnego
dorastających jednostek stwierdza się, iż 20,25% z nich wybrało odpowiedź nigdy,
47,25% uznało, że rzadko, a 23,25% stwierdziło, że często są pilnowani,
kontrolowani i mają ograniczoną swobodę.
Zaprezentowane wyniki badań dotyczące wypełniania zadań rodzicielskich
przez matki i ojców w ocenie ich synów, wskazują na liczne deficyty

23

Ibidem; S. Kawula, Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny polskiej (w:) Kawula, Brągiel, Janke
(red.), Pedagogika rodziny. Toruń 1997; W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2001,
s. 337

273
_____________________________________________________________________________________________

w analizowanym zakresie. Najdobitniej świadczą o tym przykłady tych rodzin,
w stosunku do których sąd zdecydował o ograniczeniu, bądź pozbawieniu
obowiązków i praw w stosunku do własnych dzieci. Istotną kwestią są także
niewłaściwe relacje rodzinne oraz konsekwencje niskiej świadomości pedagogicznej
rodziców, która w analizowanych obszarach dotyczy braku lub błędnej organizacji
czasu wolnego oraz niewłaściwej jego kontroli w odniesieniu do jednostek w fazie
adolescencji.
Dopełnieniem wyników badań odnośnie realizacji funkcji rodzicielskich są
rezultaty diagnozy z zakresu metod postępowania wychowawczego.
Metody postępowania wychowawczego rodziców:
W literaturze przedmiotu spotykamy najczęściej cztery grupy indywidualnych
metod wychowania: metody nagradzania i karania, modelowania, perswazji oraz
zadaniowe. Nagradzanie polega na tworzeniu następstw atrakcyjnych w celu
wzmocnienia tendencji do reagowania pewną określoną czynnością na daną
sytuację. Karanie natomiast odbywa się na zasadzie tworzenia awersyjnych dla
jednostki zadań w następstwie jej postępowania i ma na celu zahamowanie
tendencji do reagowania pewną określoną czynnością na daną sytuację.
Właściwością modelowania jest dostarczenie jednostce sposobności do obserwacji
pewnego określonego zachowania się innych ludzi (modeli), a perswazja polega na
tworzeniu i przekazywaniu jednostce komunikatów werbalnych w celu wywołania
w niej zmian o zróżnicowanym zasięgu. Najbardziej złożoną jest jednak metoda
zadań, której istotą jest wywołanie i ukierunkowanie aktywności własnej za pomocą
stawianych zadań. Celem takiego postępowania jest uzyskanie wielostronnych
zmian w strukturach wiedzy danej osoby.25
W celu oceny realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w percepcji
jednostek nieprzystosowanych społecznie, pod kątem umiejętności stosowania
przez ich rodziców metod wychowawczych, posłużono się analizą odpowiedzi
uzyskanych na podstawie następujących pytań: Jakie kary stosują wobec Ciebie
mama/tato?, Jakie nagrody stosują wobec Ciebie mama/tato? W celu uzupełnienia
danych, analizie poddano odpowiedzi dotyczące środków oddziaływań
wychowawczych stosowanych w szkole, przed skierowaniem chłopców do
placówek, w których obecnie przebywają (Jakie środki wychowawcze były
stosowane wobec Ciebie w szkole?).
Wyniki badań wskazują, że matki najczęściej stosują krzyki (19,8%) i zakazy
(18,8%) oraz zakazy i krzyki (8,8%). Jednostkowe przypadki wskazują na zakazy
i bicie (3%), bicie (2,5%), milczenie (4,8%) oraz poniżanie i ośmieszanie (1%). Wśród
badanych jest 27% rodzin, w których matki nie stosują żadnych kar.
Zbliżone wyniki ujawniono w odniesieniu do ojców. Najczęściej stosowanymi
przez nich karami są zakazy (14,5%) i krzyki (13,75%) oraz bicie (8,5%).
Jednostkowe przypadki dotyczą zakazów i krzyków (5,75%), milczenia (5%),
poniżania i ośmieszania (3%) oraz zakazów i bicia (0,75%). Spośród badanych,
25,7% udzieliło odpowiedzi, że ich ojcowie nie stosują żadnych kar.
Odnosząc się do konsekwencji stosowania powyższych kar warto zaznaczyć,
iż liczne opracowania naukowe wskazują na negatywną wartość i brak skuteczności,

25

Ibidem; K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa 1982, s. 20 i nast.
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zwłaszcza kary cielesnej, ale także innych, charakteryzujących się wysokim
poziomem agresji, bowiem rozbudzają one wrogie emocje. Należy nadmienić, że
zbyt częste uciekanie się do tego rodzaju metody wychowawczej jest odbierane,
jako rodzaj wrogości rodzica. Niektórzy naukowcy twierdzą, iż w sytuacji, gdy karany
ma pozytywny stosunek do karzącego, to metoda ta jest skuteczna, natomiast
w okolicznościach, gdy relacje są negatywne (patrz: powyższe interpretacje), kara
jest nieskuteczna. Dowiedziono także naukowo, że jedną z przyczyn antysocjalnego
zachowania chłopców są kary cielesne, a stosowanie ich jest częstsze w grupach
młodzieży przestępczej, niż wśród jednostek dorastających nie.26
W kwestii nagradzania okazało się, że matki preferują w wychowaniu pochwałę
(27%) oraz nagrody pieniężne (11,25%), objawy serdeczności (8,75%)
i nagrody rzeczowe (6,75%), natomiast 17% z nich nie stosuje żadnych nagród.
W przypadku ojców badani uznali podobnie, tj. najczęściej stosowaną przez nich
formą nagrody jest pochwała (18,75%), a także nagrody pieniężne (11,25%),
nagrody rzeczowe (8,5%), objawy serdeczności (8%). Aż 27,5% ojców nie stosuje,
zdaniem ich synów, żadnych nagród.
Zarówno nagrody, jak i kary stanowią system wspomagający w wychowaniu
dzieci, bez względu na fazę ich rozwoju. Niektórzy pedagodzy [por. Cudak 1998,
s. 168-169] zauważają, że analizowane rodzaje wzmocnień wpływają na
kształtowanie u adolescentów społecznego systemu wartości. Osoba nagradzana
doznaje przyjemnych uczuć i równocześnie otrzymuje informację zwrotną, że
postąpiła poprawnie, a jej zachowanie jest właściwe i akceptowane na przykład
przez rodziców, czy nauczycieli. Kara natomiast stanowi niemiłe doznanie i jest
ostrzeżeniem dla jednostki, że ktoś ocenił ją negatywnie. Niestosowanie przez
rodziców kar i/lub nagród w ogóle (por.: powyższe wyniki badań) jest poważnym
błędem wychowawczym, negatywnie wpływającym na prawidłowy przebieg
socjalizacji, a także wskazujący na zaniedbywanie lub obojętność rodziców.
Analizując wyniki, które zgromadzono na podstawie diagnozy badanych
chłopców – wychowanków placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych odnośnie
postrzegania przez nich własnego środowiska rodzinnego w kontekście warunków
socjalizacji i wychowania dowodzą, iż podstawowe błędy wychowawcze
w rodzinach zasadzają się na wadliwym dystansie rodzic – dziecko, który wynika
z niskiej świadomości pedagogicznej rodziców, a także z patologii środowiska życia.
Ujawnione powyżej nieprawidłowości w systemie rodzinnym skutkują
niezaspokojeniem potrzeby bezpieczeństwa, przyczyniają się do odczuwania
frustracji, napięć i niepewności, a w konsekwencji wywołują zaburzone zachowania
u badanych. Deficyty w funkcjonowaniu środowiska wychowawczego dla bardzo
wrażliwych emocjonalnie jednostek, jakimi bez wątpienia są młodzi ludzie w fazie
adolescencji, powodują wyjątkowo trudne do skorygowania negatywne następstwa,
które mogą przybierać formę zachowań demoralizujących lub czynów karalnych, co
też ujawniło się u diagnozowanych nieletnich.
Grupa rówieśnicza (środowisko rówieśnicze) jest miejscem ocen
i rywalizacji, a pozycja w niej zajmowana jest głównym źródłem stresów
u adolescentów. Negatywne emocje przybierają na sile, gdy młody człowiek ponosi
porażki w zdobywaniu wiedzy i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.
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Ibidem; S. Mika, Psychologia społeczna. Warszawa 1984, 1996
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Okoliczności tego rodzaju utrwalają w jednostce niekorzystny obraz własnej osoby
oraz potęgują jego nasilenie w coraz większym stopniu. Wyniki badań dotyczące
struktury socjometrycznej klasy szkolnej wskazują, że dzieci o niskim statusie
społecznym, jak ma to również miejsce w przypadku wychowanków MOS, MOW
i ZP, zajmują najczęściej pozycje nieakceptowanych członków grupy,
tj. izolowanych lub całkowicie odrzuconych, a ponadto osiągają niższe, w stosunku
do ich potencjału intelektualnego, wyniki w nauce oraz przejawiają zaburzone
zachowania o charakterze socjopatycznym lub nerwicowym. Niska pozycja
w grupie rówieśniczej jest związana również z poczuciem braku akceptacji rodziców
(głównie matek), ich niskim wykształceniem, trudnościami finansowymi
i bytowymi, a także nieustabilizowanymi prawnie związkami małżeńskimi rodziców.
Ponadto, nieokreślony do końca status dorastającego i poszukiwanie własnej
tożsamości i miejsca w świecie, w którym żyje, w większości przypadków powoduje
usilne dążenie do zdobycia akceptacji rówieśników za wszelką cenę. Odbywa się to
zazwyczaj poprzez podejmowanie prób upodobnienia się do nich. Wiele zależy więc
od tego, jakie właściwości będą posiadać rówieśnicy, z którymi dorastający będzie
chciał budować bliskie relacje lub którzy będą zainteresowani przyjęciem go do
swojej społeczności. Grupa rówieśnicza może być zarówno siłą konstruktywną,
wspomagającą proces prawidłowej socjalizacji i wchodzenia w dorosłość, jak
i destruktywną. Wyznawane przez rówieśników zasady i normy zgodne
z obowiązującymi w danym społeczeństwie, będą przekazywane nowemu członkowi
grypy i wyznawane również przez niego. Natomiast niebezpieczeństwo dla
dorastającej jednostki stanowi taka społeczność, dla której normę stanowią
zachowania naruszające zasady porządku prawnego; tego rodzaju grupa pełni
funkcję kontrsocjalizacyjną, ponieważ z czasem młody człowiek poddaje się regułom
narzuconym przez nią. Zachęcony do zachowań dewiacyjnych i anormalnych,
zaczyna mieć kłopoty w szkole, w rodzinie i w środowisku zamieszkania, co
niejednokrotnie prowadzi do konfliktów z prawem. Grupy tego rodzaju, zamiast
stanowić pozytywny wzorzec i wkład w proces przechodzenia od adolescencji do
dorosłości, zaburzają go i prowadzą do nieprzystosowania społecznego.27
Przynależność do grupy rówieśniczo-koleżeńskiej
Identyfikacja z grupą spełnia bardzo istotną rolę w okresie dorastania, ponieważ
jednostka może otrzymywać od niej gratyfikację potrzeb, których deficyty tkwią
w środowisku rodzinnym. Odnosi się to najczęściej do następujących obszarów
potrzeb: przynależności, bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości itp.
Przedstawione poniżej wyniki badań w ocenie wychowanków MOS, MOW
i ZP dotyczą okresu przed umieszczeniem ich w placówkach socjalizacyjnych
i resocjalizacyjnych i stanowią dane pozyskane na podstawie odpowiedzi na
następujące pytania:
a) Czy należałeś do jakiejś grupy rówieśniczo-koleżeńskiej?
b) Czy grupa ta posiadała przywódcę?
c) Jaką pozycję zajmowałeś w grupie?
d) Jakie potrzeby Twoim zdaniem zostały zaspokojone w grupie?
e) W jakim wieku byli członkowie grupy, do której należałeś?

27

M. Przetacznikowa, Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Warszawa 1986
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f) Czy członkowie grupy, do której należałeś, byli karani sądownie?
Analiza wyników empirii określa, iż 65,75% badanych należało do grupy
rówieśniczo-koleżeńskiej, a jedynie 20,25% nie zadeklarowało takiego faktu,
natomiast czternastoprocentowy brak danych może świadczyć o tym, że niektórzy
wychowankowie nie chcieli ujawniać przynależności. Spośród tych, którzy należeli
do jakiejś społeczności rówieśniczej, aż 38% przyznało, że grupą kierował
przywódca. Analogiczny odsetek dotyczy tych, którzy wskazali, że posiadali w niej
znaczącą pozycję, a 34,5% było zwykłym jej uczestnikiem.
Wyniki pozwalają na stwierdzenie, że grupa rówieśniczo-koleżeńska
zaspokajała badanym potrzebę uznania (21,75%), przynależności (21,75%),
przyjaźni (20,75%) oraz bezpieczeństwa (16%). Kolejne analizy ujawniają, że
w skład grup koleżeńsko-rówieśniczych, do których należeli badani wchodziły,
w największej liczbie przypadków, osoby karane i niekarane (46%), a także
wyłącznie osoby niekarane (17%) oraz wyłącznie osoby karane (15,7%). Najwięcej
z nich było w zróżnicowanym wieku (35,25%), rówieśnicy stanowili 17% ogółu,
natomiast grupy, w skład których wchodziły osoby starsze od badanych, stanowiły
15,5%.
Przynależność diagnozowanych jednostek nieprzystosowanych społecznie do
grup rówieśniczo-koleżeńskich wskazuje na dość niepokojące tendencje. Większość
z nich należała do społeczności, w których ustrukturalizowana była rola przywódcy.
Ponadto w ich skład wchodziły osoby starsze i karane. Rezultaty empirii pozwalają
na wnioskowanie, że w wielu przypadkach środowiska rówieśnicze badanych,
w okresie przed umieszczeniem ich w placówkach, stanowiły niesprzyjający klimat
do prawidłowej socjalizacji. Ich kontrsocjalizacyjne oddziaływanie było dodatkowym
(obok dysfunkcji rodziny), niepożądanym elementem w procesie dorastania
i kształtowania się tożsamości analizowanej grupy wychowanków MOS, MOW i ZP.
Można więc wnioskować, iż zarówno środowisko rodzinne, jak i rówieśnicze, a więc
najbliższe i najważniejsze obszary przestrzeni życiowej badanych jednostek, mają
niewłaściwy wpływ na proces identyfikacji z normami postępowania i przyczyniają
się do negatywnej socjalizacji.
Środowisko szkolne stanowi jedną z głównych obszarów funkcjonowania
społecznego dorastającego człowieka, a podstawową formą jego aktywności
powinna być nauka szkolna. W przypadku badanych wychowanków sytuacja
przedstawia się nieco inaczej. Nieletni, którzy dopuszczają się demoralizacji i/lub
czynów karalnych, a ich zachowania nie rokują pozytywnie, kierowani są do
placówek socjalizacyjnych lub resocjalizacyjnych. Młodzi ludzie realizują w tych
placówkach obowiązek szkolny i jednocześnie poddani są różnym oddziaływaniom
wychowawczym i resocjalizacyjnym. Liczne opracowania naukowe podkreślają
jednak dość niską ich skuteczność, która cechuje się krótkotrwałymi efektami. Stąd
właśnie wynika potrzeba konstruowania nowych, bardziej skutecznych od obecnie
stosowanych, metod pracy z jednostkami wykazującymi zaburzone zachowania.
Przykładem takiej nowatorskiej metody edukacyjno-wychowawczej dla nieletnich są
innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne (IOR), które zostaną zaprezentowane
na zakończenie niniejszego artykułu.
Wyniki diagnozy dotyczące środowiska szkolnego wskazują, że spośród
badanej grupy 47,3% odznacza się opóźnieniami szkolnymi, a 30,3% z nich
przerwało naukę przed ukończeniem gimnazjum. Wyniki badań (z okresu przed
osadzeniem chłopców – wychowanków w placówce) ujawniły także, że do
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demoralizacji przejawiającej się w częstych wagarach przyznało się 18%
diagnozowanych, a do zachowań agresywnych w stosunku do nauczycieli
i kolegów – 1,3%. Dopełnieniem powyższych danych jest zaprezentowanie wyników
badań dotyczących oddziaływań wychowawczych ze strony szkoły. Okazało się, że
najczęściej stosowanym środkiem wychowawczym wobec nieletnich były
oddziaływania takie jak: rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym (12%),
wezwania rodziców do szkoły (11,5%), obniżenie oceny z zachowania (10%),
nagana (8%), rozmowy indywidualne z dyrektorem szkoły (1,75%).
Na podstawie zaprezentowanych wyników badań stwierdzić, iż podstawowe
ekosystemy, tj. środowisko rodzinne, rówieśnicze i szkolne są tymi obszarami życia
nieletnich, które przyczyniają się do występowania u nich zaburzonych zachowań.
Wnioskowanie tego rodzaju opiera się na powyższych ustaleniach empirycznych,
których synteza zawarta jest poniżej:
 Badana grupa jednostek nieprzystosowanych społecznie wywodzi się
najczęściej z rodzin dysfunkcjonalnych, bądź patologicznych. Dość liczna
grupa spośród nich wychowuje się bez udziału ojca. Jego nieobecność
spowodowana jest najczęściej rozwodem rodziców, separacją, bądź
śmiercią. Ujawniony więc został poważny deficyt polegający na braku
wzorca osobowego w rodzinie dla badanych wychowanków lub niewłaściwej
jego postaci.
 Badani ocenili, iż jedną z cech charakterystycznych dla ich środowisk
wychowawczych jest zła atmosfera domu rodzinnego. Ponad połowa tych,
którzy wychowują się w rodzinach pełnych uznała, że relacje pomiędzy ich
rodzicami są obojętne lub wrogie; w większości rodzin zdarzają się
interwencje policji wywołane bójkami pomiędzy członkami, bądź z powodu
wszczynania awantur przez pijanego domownika. Zła atmosfera
wychowawcza jest jednym z podstawowych źródeł powstawania
zaburzonych zachowań u dzieci.
 Rodzice dość rzadko kontrolują czas wolny badanych. Sytuacja taka sprzyja
okolicznościom polegającym na przyłączaniu się do grup nieformalnych,
bądź do ich tworzenia. Wyniki analiz badawczych wykazały, iż dość znaczna
liczebność chłopców, przed umieszczeniem ich w placówce, należała do
nieformalnej grupy rówieśniczo-koleżeńskiej, która zaspokajała im potrzebę:
uznania, bezpieczeństwa, przyjaźni i przynależności. Diagnoza wykazała,
iż wychowankowie w tego rodzaju grupach poszukiwali takich uczuć, jakich
nie doznawali w rodzinie. Okoliczności te stały się jedną z poważniejszych
przyczyn powstania u nich zachowań nieakceptowanych społecznie,
których nasilenie ulegało znacznemu wzrostowi głównie na skutek
kontrsocjalizacyjnego oddziaływania zbiorowości rówieśniczo-koleżeńskich,
w skład których wchodziły między innymi osoby karane (15,5%) oraz
niekarane wraz z karanymi (46%).
 Znaczącym deficytem wychowawczym w rodzinach wychowanków jest brak
umiejętności realizacji funkcji rodzicielskich, wśród których największe błędy
dotyczą systemu karania i nagradzania. Zakazy lub krzyki oraz zakazy
i krzyki, a także bicie i poniżanie, są najczęstszą formą karania
w rodzinach badanych chłopców. Brak stosowania kar w ogóle (27% –
matki; 25,75% – ojcowie) jest także znamienny, bo może świadczyć
o obojętności rodzica w stosunku do dziecka. Najbardziej właściwa forma
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dyscyplinowania, tj. perswazja i rozmowa, nie została wskazana przez
diagnozowanych w ogóle, co pozwala wnioskować, iż wiedza rodziców
odnośnie właściwych metod wychowawczych jest na bardzo niskim
poziomie. Wskazane przez badanych metody ich karania powodują
powstawanie agresji i wrogości wobec innych osób, a to z kolei prowadzi do
utrwalania się i wzrostu nasilenia zaburzonych zachowań. Natomiast 17%
matek i 27,5% ojców nie nagradza swoich synów, co jest poważnym
deficytem wychowawczym. Wyniki takie (podobnie, jak te dotyczące
karania) mogą świadczyć o obojętności rodziców wobec badanych.
Nadmienić należy, że nagroda jest formą aprobaty czyjegoś zachowania,
sprawiającą osobie nagrodzonej satysfakcję i zadowolenie oraz
zachęcająca do powtarzania podobnych zachowań, a tym samym
utrwalająca u niej wzory postępowania akceptowane przez środowisko,
a więc jest ważnym elementem wychowawczym, przyczyniającym się do
prawidłowej socjalizacji dzieci i młodzieży.28
Reasumując. Środowiska: rodzinne, rówieśnicze i szkolne są najważniejszymi
obszarami przestrzeni życiowej młodego człowieka w okresie dorastania.
Od sposobu funkcjonowania tych grup oraz właściwych relacji adolescenta
z nimi zależą rezultaty jego prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji.
Zaprezentowane wyniki badań29 dotyczące oceny w/w obszarów (w percepcji
nieletnich) uprawniają do wnioskowania, że występują w nich liczne deficyty.
Zarówno ich charakter, jak i liczba, świadczą o braku wzorców niezbędnych
do właściwego uspołecznienia i wychowania diagnozowanych grup chłopców.
Można więc na tej podstawie wysunąć wniosek, iż interakcje pomiędzy jednostką,
a środowiskiem mają zaburzony charakter.
Zaprezentowane wyniki badań stały się przyczynkiem do dalszych,
pogłębionych analiz, które w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostaną opracowane
i upowszechnione w formie artykułów naukowych.
Streszczenie
Tematyka
artykułu
koncentruje
się
na
problematyce
przyczyn
nieprzystosowania społecznego chłopców przebywających w placówkach
socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Przedstawiono w nim wyniki badań pozyskane
w percepcji diagnozowanych wychowanków, dotyczące ich środowiska rodzinnego,
rówieśniczego i szkolnego. Przeprowadzenie procesu badawczego stało się
możliwe dzięki realizacji projektu innowacyjnego pod nazwą Drogowskaz życiowy,
który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Artykuł zawiera jedynie
wybraną część analiz badawczych, ponieważ prezentacja całości rezultatów empirii
wykracza poza ramy jednego artykułu.

28
29

Ibidem, s. 134
W ramach projektu przeprowadzono badania dotyczące: postaw nieletnich w sytuacjach trudnych,
samooceny, poczucia winy oraz podstawowych ekosystemów: rodziny, grupy rówieśniczej i szkoły. Na
potrzeby niniejszego opracowania wybrano jedynie te, które dotyczą oceny podstawowych
ekosystemów w percepcji badanych
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Summary
The Article presents an educational model of working with socially unfit
individuals. The development of this novel method was possible by the
implementation of an innovative project called Drogowskaz życiowy (Life Signpost),
which was co-funded by the European Union. The main goal of this project was
to create an innovative social reintegration (IOR) to change the attitudes of social
misfits – children residing in institutions of socialization and rehabilitation.
The paper contains the results of the research in this field, which were carried
out prior to the step of testing the IOR and after.
The article contains only a selected portion of the research studies as a whole
presentation of the empirical results is beyond the scope of a single article.
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Joanna MICHALAK-DAWIDZIUK
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
KWALIFIKACJE – KOMPETENCJE – ROZUMIENIE PRZEZ STUDENTÓW
ZNACZEŃ POJĘCIOWYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ
Wstęp
Charakterystycznymi dla współczesnego świata zjawiskami są m. in.
globalizacja i bezrobocie, które skutkują migracjami ludzi. Na obszarze Unii
Europejskiej – zgodnie z art. 39 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej –
ustanowiono cztery swobody w ramach krajów członkowskich tj. swoboda przepływu
towarów, dóbr, kapitału i osób. „Swobodny przepływ osób jest podstawowym
prawem każdego obywatela, a Traktat Rzymski zawiera klauzulę chroniącą przed
dyskryminacją ze względu na narodowość”.1
„Zmieniająca się rzeczywistość współczesnego rynku pracy przyczynia się do
zawodowego rozwoju edukacyjnego, zwiększenia roli edukacji permanentnej,
zacierania się granicy między edukacją z pracą, ekonomicznego przymusy
zmiany pracy lub poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne i migrujące, co
w konsekwencji przyczynia się do konieczności dokształcania przekwalifikowania
się wielokrotnie w ciągu całego życia.”2
Dlatego też „(…) zainteresowanie młodych ludzi podejmowaniem studiów na
dwóch kierunkach lub w krótkim czasie po ukończeniu studiów – różnorodnych form
dokształcania i doskonalenia, w tym studiów podyplomowych lub kursów
i szkoleń”3 jest znakiem czasu.
Kluczem do zatrudnienia są kwalifikacje, dlatego też kraje członkowskie
opracowały narodowe procedury w zakresie uznawania wykształcenia uzyskanego
za granicą. Rozwiązanie to umożliwia jednostce pracę w innym kraju w wyuczonym
zawodzie.
Według Słownika wyrazów obcych z przykładami i poradami pojęcie kwalifikacji
definiowane jest jako „(…) wykształcenie i uzdolnienie potrzebne do pełnienia jakiejś
funkcji lub wykonywania jakiegoś zawodu.(…)”.4
Według S. Kwiatkowskiego: „Istotę kwalifikacji, czyli trzy pojęcia: umiejętność –
wiadomość – cecha psychofizyczna, można wyobrazić sobie jako punkt przecięcia
współrzędnych trzech osi. Zatem każda umiejętność, wiadomość i cecha
psychofizyczna jest dokładnie zdefiniowana za pomocą składowej kwalifikacji,
rodzaju kwalifikacji oraz poziomu kwalifikacji.”5

M. Pękowska, Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej (w:) M.
Adamczyk (red.), Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, Antologia dokumentów i materiałów,
Wszechnica Świętokrzyska. Kielce 2006, s. 37
2
I. Kust, Międzykulturowe aspekty pracy doradczej – działania wieloaspektowe, (w:) B. Kurowska,
K. Łapot - Dzierwa (red.) Kultura-Sztuka-Edukacja. Kraków 2015
3
I. Kust, Wizerunek pracodawcy (w:) A. Kryńska (red.) Dzisiejsze znaczenie ideałów. Warszawa 2015,
s. 60
4
L. Drabik (oprac.), Słownik wyrazów obcych z przykładami i poradami. Warszawa 2009, s. 528
5
St. M. Kwiatkowski, Standardy kwalifikacji zawodowych: rynkowe i szkolne, (w:) A. Bogaj, St.M.
Kwiatkowski, Szkoła a rynek pracy. Warszawa 2006, s. 42
1
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Nowelizacja ustawy z 18 marca 2011 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym6
w art. 1 zdefiniowała pojęcie kwalifikacji odrębnie dla każdego poziomu
kształcenia tj.:
„18f) kwalifikacje pierwszego stopnia – efekt kształcenia na studiach
pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów
i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;
18g) kwalifikacje drugiego stopnia – efekt kształcenia na studiach drugiego
stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra
inżyniera
lub
równorzędnego
określonego
kierunku
studiów
i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;
18h) kwalifikacje trzeciego stopnia – uzyskanie, w drodze przewodu
doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy
z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora
w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora
sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej,
potwierdzone odpowiednim dyplomem;
18i) kwalifikacje podyplomowe – osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia
na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem;”7
Słownik wyrazów obcych z przykładami i poradami definiuje następująco
pojęcie efekt „(…) skutek, wynik, rezultat <łac. effectus, wykonanie, skutek>”.8
Przytoczone definicje pojęcia kwalifikacje akcentują różne jego aspekty – od
uzyskania dokumentu, potwierdzającego określony poziom wykształcenia jednostki
tj. uzyskania formalnego potwierdzenia uprawnień zawodowych, poprzez
posiadanie przez podmiot cech wrodzonych np. uzdolnień, cech psychofizycznych,
aż po pojmowanie kwalifikacji, jako efektu procesu kształcenia.
Jednocześnie
zaprezentowane
definicje
odzwierciedlają
złożoność,
a jednocześnie wielowymiarowość pojęcia. Kwalifikacje mogą mieć wymiar
podmiotowy (osobisty) jednostki, ale także przedmiotowy tj. postrzegany od strony
instytucji – placówki oświatowej lub uczelni – które w efekcie prowadzonego procesu
kształcenia zarówno:
- wyposażają podmiot w efekty kształcenia – rozumiane jako „(…) zasób
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych”,9
- wydają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.

Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, z 2012 r. poz. 1544)
7
Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, z 2012 r. poz. 1544
8
L. Drabik (oprac.), Słownik wyrazów obcych z przykładami i poradami. Warszawa 2009, s. 229
9
Art.1 pkt 18 c) ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, z 2012 r. poz. 1544
6
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Prowadzone obecnie prace nad Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji czynią
pojęcie kwalifikacji – jego rozumienia i znaczenia – bardzo aktualnym. „Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji będzie głównym zasobem informacji o krajowych kwalifikacjach
(…).”10
„Zintegrowany system kwalifikacji, którego wdrożenie spodziewane jest
w Polsce niebawem, a którego działanie w dużej mierze opiera się na Polskiej Ramie
Kwalifikacji i ogólnopolskim rejestrze kwalifikacji, ma służyć indywidualnym
użytkownikom oraz instytucjom edukacyjnym, umożliwiając i ułatwiając uczenie
się przez całe życie oraz organizację tego procesu. Szkoły wyższe powinny
w ramach procesów uczenia się przez całe życie (lifelong learning, LLL), uczenia się
w różnych warunkach (lifewide learning, LWL) oraz uznawania efektów uczenia się
zdobytych poza edukacją formalną (recognition of prior learning, RPL).”11
Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia
się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji12 uwzględnia zbiór danych
„(…) dotyczących kwalifikacji w zintegrowanym rejestrze.13 Są to:
1) podstawowe informacje merytoryczne o kwalifikacji – oficjalna nazwa,
poziom w PRK, który jest przypisany do kwalifikacji oraz efekty uczenia się
(wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne), które trzeba osiągnąć, aby
ją otrzymać (wymagane kompetencje);
2) informacje uzupełniające o kwalifikacji – wykształcenie (lub kwalifikacje)
stanowiące podbudowę dla danej kwalifikacji, dodatkowe warunki,
możliwości zdobywania kolejnych kwalifikacji, uprawnienia związane
z kwalifikacją, okres ważności kwalifikacji, rodzaj dokumentu
poświadczającego kwalifikacje;
3) informacje związane z wykorzystywaniem kwalifikacji – rodzaj działalności
(w tym zawodowe), w których posiadanie danej kwalifikacji jest wymagane,
pożądane predyspozycje, przeciwskazania zdrowotne, szczególne warunki
wykonywania zadań zawodowych dla kwalifikacji itp.;
4) informacje o sposobach uzyskiwania kwalifikacji, w tym o instytucjach
nadających kwalifikacje.14
Powyższy zbiór można postrzegać jako opis danych niezbędnych do uzyskania
kwalifikacji. Można także ujmować w aspekcie procesu dochodzenia
do osiągnięcia określonych kwalifikacji poprzez uzyskiwanie kolejnych kompetencji
ujmowanych jako „(…) zdolność człowieka do wykonania przeznaczonego mu
zadania. Ta zdolność musi wypływać z połączenia doświadczenia, wiedzy,
umiejętności i postawy, które dana osoba opanowuje w konkretnym kontekście
i momencie.”15

H. Bednarczyk (red.), Opracowanie standardów kompetencji zawodowych.Radom 2014, s. 25
Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie. Warszawa 2015, s. 5
12
Raport referencyjny. Odniesie Polskiej ramy kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe z życie do
Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Warszawa 2013
13
H. Bednarczyk (red.), Opracowanie standardów kompetencji zawodowych. Radom 2014, s. 26
14
Za H. Bednarczyk (red.), Opracowanie standardów kompetencji zawodowych. Radom 2014, s. 26
15
B. van Hamond, R. Haccou, Od umiejętności społecznych do kompetencji społecznych (w:) B. van
Hamond, R. Haccou (red.), Zdobywanie i ewaluacja kompetencji społecznych. Warszawa 2007, s. 37
10
11
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Wielki słownik wyrazów obcych uwzględnia następującą definicję tego pojęcia:
„Kompetencje (łac. competentia, przynależność, właściwość, od competere –
wspólnie ubiegać się o coś, zgadzać się)
 zwykle w l.mn. (kompetencje) zakres uprawnień;
 zakres wiedzy umiejętności w jakiejś dziedzinie.”16
Literatura prezentuje liczne definicje kompetencji m. in. w pracy Key
competencies for a successfull life and a well-functioning society kompetencja
określona jest jako: „(…) zdolność do pomyślnego spełnienia złożonych żądań
w szczególnym kontekście poprzez mobilizację psychosocjalnych warunków
wstępnych (włączając kognitywne i niekognitywne aspekty.”17
W kontekście uzyskiwanych kwalifikacji szczególnego znaczenia nabierają
kompetencje społeczne, które w aspekcie psychologicznym M. Argyle definiuje jako
„(…) zdolność, posiadanie, niezbędnych umiejętności do tego by wywrzeć pożądany
wpływ na innych ludzi w sytuacjach społecznych.”18
Analizując zaprezentowane definicje można zauważyć, iż wspólnie tworzą
holistyczne ujęcie tego pojęcia, odzwierciedlają kompetencje jednostki, które
współcześnie niezbędne są na rynku pracy.
Jednocześnie „(...) podkreślają element interakcji człowieka z otoczeniem, jego
aktywność ze środowiskiem.”19
1. Proces badawczy
1.1. Analiza terenu badań
Na przełomie czerwca i lipca 2014 r. przeprowadziłam badania
w niepublicznej uczelni, których celem było uzyskanie wiedzy na temat rozumienia
przez respondentów pojęcia kwalifikacje oraz kompetencji społecznych.
Badaniami zostali objęci studenci drugiego roku studiów drugiego stopnia na
kierunkach: Administracja, Pedagogika, Stosunki Międzynarodowe oraz
Zarządzanie.20
Poniższa tabela uwzględnia liczbę studentów po ostatnim – czwartym –
semestrze studiów II stopnia w podziale na poszczególne kierunki kształcenia.
Ogólna liczba badanych wynosiła 592 osób, w tym 468 kobiet i 124 mężczyzn.21
Średni wiek badanych wynosił 29 lat.

A. Latusek (red.), Wielki słownik wyrazów obcych. Kraków 2008, s. 457
D.S. Rychen, L.H. Salganic, A holistic model of competence, D.S. Rychen, L.H. Salganic (ed.), Key
competencies for a successfull life and a well-functioning society, tłum. Własne. Germany 2003, s. 43
18
M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 2001, s. 133
19
J. Michalak-Dawidziuk, Kształtowanie kompetencji społecznych jako przygotowanie do funkcjonowania
w społeczeństwie transgresyjnym (w:) A. Kryniecka, Dzisiejsze znaczenie ideałów. Białystok 2015, s.
52
20
Kierunki prowadzone w WSM w Warszawie na poziomie drugiego stopnia, z wyłączeniem kierunku
Prawo, realizowanego jako jednolite studia magisterskie.
21
Stan na 30 września 2014 r. studentów ostatniego roku Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
w roku akademickim 2013-2014
16
17
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Wykres nr 1: Struktura terenu badań w podziale na kierunki kształcenia
Ogólna liczba studentów - stan na 30 września 2014 r.
400
195
200

243
141
13

0
Administracja

Pedagogika

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie

W skład struktury badanych wchodziło: 195 studentów na kierunku
Administracja, co stanowiło 41.66% ogólnej liczby studentów II roku studiów w roku
akademicki 2013/14, 141 na kierunku Pedagogika, co stanowiło 30.12% ogólnej
liczby ww. studentów, 13 na kierunku Stosunki Międzynarodowe, co stanowiło
2.77% ogólnej liczby ww. studentów oraz 243 na kierunku Zarządzanie, co stanowiło
51.92% ogólnej liczby ww. studentów
Wykres nr 2: Ogólna liczba badanych w podziale na płeć
Ogólna liczba badanych w podziale na płeć
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500
124
0
Kobiety
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Według stanu na 30 września 2014 r. na ogólną liczbę 592 studentów, 468 to
kobiety, które stanowiły 79.05% ogólnej liczby studentów, oraz 124 mężczyzn, co
stanowiło 20.94% ogólnej ww. liczby studentów.
Wykres nr 3: Struktura grupy badawczej na kierunku Administracja w podziale na płeć
Liczba studentów na kierunku Administracja
w podziale na płeć stan na 30.09.2014 r.
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Według stanu na 30 września 2014 r. na ogólną liczbę 195 studentów na
kierunku Administracja, 151 to kobiety, które stanowiły 94.96% ogólnej liczby
studentów, oraz 44 mężczyzn, co stanowiło 22.56% ogólnej ww. liczby studentów.
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Wykres nr 4: Struktura grupy badawczej na kierunku Pedagogika w podziale na płeć
Liczba studentów na kierunku Pedagogika w podziale na płeć
- stan na 30. 09. 2014 r.
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Według stanu na 30 września 2014 r. na ogólną liczbę 141 studentów na
kierunku Pedagogika, 114 to kobiety, które stanowiły 80.85% ogólnej liczby
studentów, oraz 27 mężczyzn, co stanowiło 19.14% ogólnej ww. liczby studentów.
Wykres nr 5: Struktura grupy badawczej na kierunku Stosunki międzynarodowe
w podziale na płeć
Liczba studentków na kierunku Stosunki międzynarodowe - w podziale na
płeć stan na 30.09.2014 r.
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Według stanu na 30 września 2014 r. na ogólną liczbę 13 studentów na
kierunku Stosunki Międzynarodowe, 10 to kobiety, które stanowiły 76.92% ogólnej
liczby studentów, oraz 3 mężczyzn, co stanowiło 23.07% ogólnej ww. liczby
studentów.
Wykres nr 6: Struktura grupy badawczej na kierunku Zarządzanie w podziale na płeć
Liczba studentów na kierunku Zarządzanie w podziale na płeć
- stan na 30.09.2014 r.
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Według stanu na 30 września 2014 r. na ogólną liczbę 243 studentów na
kierunku Zarządzanie, 193 to kobiety, które stanowiły 79.42% ogólnej liczby
studentów, oraz 50 mężczyzn, co stanowiło 25.90% ogólnej ww. liczby studentów.
W badaniach uczestniczyło 448 studentów (75.67% ogólnej liczby studentów
ostatniego roku uczelni w roku akademickim 2013 – 14), w tym 375 kobiet (80.12%
ogólnej liczby studentek ostatniego roku uczelni w ww. roku akademickim) oraz 73
mężczyzn (58.87% ogólnej liczby studentów ostatniego roku uczelni w roku
akademickim 2013 – 14). W badaniach uczestniczyli studenci studiów
niestacjonarnych.
Wykres nr 7: Struktura grupy badawczej w podziale na kierunki kształcenia
Liczba badanych w podziale na kierunki kształcenia
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Na ogólną liczbę badanych 448 studentów, 159 to studenci na kierunku
Administracja, co stanowiło 35.49% ogólnej liczby badanych studentów, 135
na kierunku Pedagogika, co stanowiło 30.13% ogólnej liczby studentów, 13 na
kierunku Stosunki Międzynarodowe, co stanowiło 29.01% ogólnej liczby studentów
oraz 141 na kierunku Zarządzanie, co stanowiło 31.47% ogólnej liczby studentów.
Wykres nr 8: Struktura grupy badawczej w podziale na płeć
Liczba badanych w podziale na płeć
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Na ogólną liczbę badanych 448 studentów, 375 to kobiety, co stanowiło 83.70%
ogólnej liczby badanych studentów, oraz 73 mężczyzn, co stanowiło 16.29% ogólnej
liczby studentów.
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Wykres nr 9: Struktura grupy badawczej na kierunku Administracji w podziale na płeć
Liczba badanych na kierunku Administracja w podziale na płeć
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Na ogólną liczbę badanych 159 studentów na kierunku Administracja, 119 to
kobiety, które stanowiły 74.84% ogólnej liczby studentów, oraz 40 mężczyzn, co
stanowiło25.15% ogólnej ww. liczby studentów.
Wykres nr 10: Struktura grupy badawczej na kierunku Pedagogika w podziale na płeć
Liczba badanych na kierunku Pedagogika w podziale na płeć
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Na ogólną liczbę badanych 135 studentów na kierunku Pedagogika, 128 to
kobiety, które stanowiły 94.81% ogólnej liczby studentów, oraz 7 mężczyzn, co
stanowiło 5.18% ogólnej ww. liczby studentów.
Wykres nr 11: Struktura grupy badawczej na kierunku Stosunki międzynarodowe
w podziale na płeć
Liczba badanych na kierunku Stosunki międzynarodowe w podziale na płeć
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Mężczyźni

Na ogólną liczbę badanych 13 studentów na kierunku Stosunki
Międzynarodowe, 9 to kobiety, które stanowiły 69.23% ogólnej liczby studentów,
oraz 3 mężczyzn, co stanowiło 23.07% ogólnej ww. liczby studentów.
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Wykres nr 12: Struktura grupy badawczej na kierunku Zarządzanie w podziale na płeć
Liczba badanych na kierunku Zarządzanie w podziale na płeć
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Na ogólną liczbę badanych 141 studentów na kierunku Zarządzanie, 119
to kobiety, które stanowiły 84.39% ogólnej liczby studentów, oraz 22 mężczyzn,
co stanowiło 15.60% ogólnej ww. liczby studentów.
W celu przeprowadzenia badań opracowałam kwestionariusz ankiety
badawczej, który został przekazywany studentom, bezpośrednio po ich egzaminie
dyplomowym w ww. okresie.
Prezentacja wyników badań
Na ogólną liczbę 448 badanych studentów, udzielono następujących
odpowiedzi:
a) efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem
lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucje
potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia
Administracja 52 respondentów, co stanowi 11, 60% ogółu badanych
studentów
Pedagogika 57 respondentów, co stanowi 12.72% ogółu badanych studentów
Stosunki Międzynarodowe 8 respondentów, co stanowi 178% ogółu badanych
studentów
Zarządzanie 44 respondentów, co stanowi 9. 82% ogółu badanych studentów
b) wiedzę potwierdzoną właściwym dokumentem wydanym przez uprawnioną
instytucję
Administracja22 respondentów, co stanowi 4.91 ogółu badanych studentów
Pedagogika 7 respondentów, co stanowi 1.56% ogółu badanych studentów
Stosunki Międzynarodowe 1 respondentów, co stanowi 0.22% ogółu badanych
studentów
Zarządzanie
16 respondentów, co stanowi, 3.57 ogółu badanych
studentów
c) wiedzę i umiejętności potwierdzoną właściwym dokumentem wydanym
przez uprawnioną instytucję
Administracja 30 respondentów, co stanowi, 6.69% ogółu badanych studentów
Pedagogika 19 respondentów, co stanowi, 4.24% ogółu badanych studentów
Stosunki Międzynarodowe 1 respondentów, co stanowi 0.22% ogółu badanych
studentów
Zarządzanie 23 respondentów, co stanowi, 5.13% ogółu badanych studentów.
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d) wiedzę, umiejętności i kompetencje potwierdzone właściwym dokumentem
wydanym przez uprawnioną instytucję
Administracja 55 respondentów, co stanowi 12.27% ogółu badanych studentów
Pedagogika 52 respondentów, co stanowi 11.60% ogółu badanych studentów
Stosunki Międzynarodowe 3 respondentów, co stanowi 0.66% ogółu badanych
studentów
Zarządzanie 58 respondentów, co stanowi 12.94% ogółu badanych studentów.
Wykres nr 13: Rozumienie znaczenia pojęcia kwalifikacje w podziale na kierunki
kształcenia
Rozumienie znaczenia pojęcia kwalifikacje w podziale na kierunki
kształcenia
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Zarządzanie

Na pytanie dotyczące rozumienia przez studentów na kierunku Administracja
znaczenia pojęcia kwalifikacje udzielono następujących odpowiedzi:
a) efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem
lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucje
potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia
Kobiety 34 respondentów, co stanowi 7.58% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 18 respondentów, co stanowi 4.01% ogółu badanych studentów
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b) wiedzę potwierdzoną właściwym dokumentem wydanym przez uprawnioną
instytucję
Kobiety 17 respondentów, co stanowi,3.79% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 5 respondentów, co stanowi, 1.11% ogółu badanych studentów
c) wiedzę i umiejętności potwierdzoną właściwym dokumentem wydanym
przez uprawnioną instytucję
Kobiety
24 respondentów, co stanowi, 5.35% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 6 respondentów, co stanowi 1.33% ogółu badanych studentów
d) wiedzę, umiejętności i kompetencje potwierdzone właściwym dokumentem
wydanym przez uprawnioną instytucję
Kobiety 44 respondentów, co stanowi 9.82% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 11 respondentów, co stanowi 2.45% ogółu badanych studentów.
Wykres nr 14: Rozumienie na kierunku Administracja znaczenia pojęcia kwalifikacje
w podziale na płeć
Rozumienie pojęcia kwalifikacje na kierunku Administracja
w podziale na płeć
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Na pytanie dotyczące rozumienia przez studentów na kierunku Pedagogika
znaczenia pojęcia kwalifikacje udzielono następujących odpowiedzi:
a) efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem
lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucje
potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia
Kobiety54 respondentów, co stanowi 12.05% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 3 respondentów, co stanowi 0.66% ogółu badanych studentów
b) wiedzę potwierdzoną właściwym dokumentem wydanym przez uprawnioną
instytucję
Kobiety6 respondentów, co stanowi 1.33% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 1 respondentów, co stanowi 0.22% ogółu badanych studentów
c) wiedzę i umiejętności potwierdzoną właściwym dokumentem wydanym
przez uprawnioną instytucję
Kobiety 18 respondentów, co stanowi, 4.01% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 1 respondentów, co stanowi, 0.22% ogółu badanych studentów
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d) wiedzę, umiejętności i kompetencje potwierdzone właściwym dokumentem
wydanym przez uprawnioną instytucję
Kobiety50 respondentów, co stanowi,11.16% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 2 respondentów, co stanowi, 0.44% ogółu badanych studentów.
Wykres nr 15: Rozumienie na kierunku Pedagogika znaczenia pojęcia kwalifikacje
w podziale na płeć
Rozumienie pojęcia kwalifikacje na kierunku Pedagogika
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Na pytanie dotyczące rozumienia przez studentów na kierunku Stosunki
Międzynarodowe znaczenia pojęcia kwalifikacje udzielono następujących
odpowiedzi:
a) efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem
lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucje
potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia
Kobiety 6 respondentów, co stanowi 1.33% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 2 respondentów, co stanowi 0.44% ogółu badanych studentów
b) wiedzę potwierdzoną właściwym dokumentem wydanym przez uprawnioną
instytucję
Kobiety 1 respondentów, co stanowi 0.22% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 0
c) wiedzę i umiejętności potwierdzoną właściwym dokumentem wydanym
przez uprawnioną instytucję
Kobiety 0
Mężczyźni 1 respondentów, co stanowi 0.22% ogółu badanych studentów
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d) wiedzę, umiejętności i kompetencje potwierdzone właściwym dokumentem
wydanym przez uprawnioną instytucję
Kobiety 2 respondentów, co stanowi 0.44% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 1 respondentów, co stanowi 0.22% ogółu badanych studentów.
Wykres nr 16: Rozumienie na kierunku Stosunki międzynarodowe znaczenia pojęcia
kwalifikacje w podziale na płeć
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Na pytanie dotyczące rozumienia przez studentów na kierunku Zarządzanie
znaczenia pojęcia kwalifikacje udzielono następujących odpowiedzi:
a) efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem
lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucje
potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia
Kobiety 37 respondentów, co stanowi 8.25% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 7 respondentów, co stanowi 1.56% ogółu badanych studentów
b) wiedzę potwierdzoną właściwym dokumentem wydanym przez uprawnioną
instytucję
Kobiety 14 respondentów, co stanowi 3.12% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 2 respondentów, co stanowi 0.44% ogółu badanych studentów
c) wiedzę i umiejętności potwierdzoną właściwym dokumentem wydanym
przez uprawnioną instytucję
Kobiety18 respondentów, co stanowi 4.01% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 5 respondentów, co stanowi 1.11% ogółu badanych studentów
d) wiedzę, umiejętności i kompetencje potwierdzone właściwym dokumentem
wydanym przez uprawnioną instytucję
Kobiety 50 respondentów, co stanowi 11.16% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 8 respondentów, co stanowi 1.78% ogółu badanych studentów
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Wykres nr 17: Rozumienie na kierunku Zarządzanie znaczenia pojęcia kwalifikacje
w podziale na płeć
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Mężczyźni

Na pytanie dotyczące kompetencji społecznych, jakie – zdaniem badanych –
zostały wdrożone w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji respondenci udzielili
następujących odpowiedzi:
Administracja
a) uczenie przez całe życie 87 respondentów, co stanowi 19.41% ogółu
badanych studentów
b) umiejętność pracy w zespole 61 respondentów, co stanowi 13.61% ogółu
badanych studentów
c) inne – bycie przedsiębiorczym 1 respondentów, co stanowi 0.22% ogółu
badanych studentów
d) respondenci wskazali odpowiedź a) i b) 9, co stanowi 2.00.% ogółu
badanych studentów
Pedagogika
a) uczenie przez całe życia 80 respondentów, co stanowi 17.85% ogółu
badanych studentów
b) umiejętność pracy w zespole 29 respondentów, co stanowi 6.47% ogółu
badanych studentów
c) inne (proszę doprecyzować) 0
d) respondenci wskazali odpowiedź a) i b) 26 respondentów, co stanowi 5.80%
ogółu badanych studentów
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Stosunki Międzynarodowe
a) uczenie przez całe życie 9 respondentów, co stanowi 2% ogółu badanych
studentów
b) umiejętność pracy w zespole 2 respondentów, co stanowi 0.44% ogółu
badanych studentów
c) inne (proszę doprecyzować) 0 respondentów
d) Respondenci wskazali obie odpowiedzi a) i b) 2 respondentów, co stanowi
0.44% ogółu badanych studentów
Zarządzanie
a) uczenie przez całe życie 69, co stanowi 15.40% ogółu badanych studentów
b) umiejętność pracy w zespole 61, co stanowi 13.61% ogółu badanych
studentów
c) inne 11, co stanowi 2.45% ogółu badanych studentów
Wykres nr 18: Kompetencje społeczne, wdrożone w ramach Krajowych Ram
Kwalifikacji – wg opinii studentów w podziale na kierunki kształcenia
Kompetencje społeczne wdrożone w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji
wg opinii studentów w podziale na kierunki
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Zarządzanie

Na pytanie dotyczące kompetencji społecznych, wdrożonych w ramach
Krajowych Ram Kwalifikacji respondenci na kierunku Administracja udzielili
następujących odpowiedzi:
a) uczenie przez całe życie
Kobiety 68, co stanowi 15.17% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 19, co stanowi 4.24% ogółu badanych studentów
b) umiejętność pracy w zespole
Kobiety 44, co stanowi 9.82% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 17, co stanowi 3.79% ogółu badanych studentów
c) inne – bycie przedsiębiorczym
Kobiety 1, co stanowi 0.22% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 0
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d) inne – nie wiem
Kobiety 1, co stanowi 0.22% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 0
e) respondenci wskazali odpowiedź a) i b)
Kobiety 5, co stanowi 1.11% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 4, co stanowi 0.89% ogółu badanych studentów
Wykres nr 19: Kompetencje społeczne, wdrożone w ramach Krajowych Ram
Kwalifikacji – wg opinii studentów na kierunku Administracja w podziale na płeć
Kompetencje społeczne,wdrożone w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji - wg opinii
studentów na kierunku Administracja w podziale na płeć
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Na pytanie dotyczące kompetencji społecznych, wdrożonych w ramach
Krajowych Ram Kwalifikacji respondenci na kierunku Pedagogika udzielili
następujących odpowiedzi:
a) uczenie przez całe życie
Kobiety 75, co stanowi 16.74% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 5, co stanowi 1.11% ogółu badanych studentów
b) umiejętność pracy w zespole
Kobiety 28, co stanowi 6.25% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 1, co stanowi 1.11% ogółu badanych studentów
c) inne –
Kobiety 25, co stanowi 5.58% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 1, co stanowi 1.11% ogółu badanych studentów
Wykres nr 20: Kompetencje społeczne, wdrożone w ramach Krajowych Ram
Kwalifikacji – wg opinii studentów na kierunku Pedagogika w podziale na płeć
Kompetencje społeczne, wdrożone w ramach Krajowych Ram kwaliifkacji wg opinii studentów na kierunkiu Pedagogika w podziale na płeć
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Na pytanie dotyczące kompetencji społecznych, wdrożonych w ramach
Krajowych Ram Kwalifikacji respondenci na kierunku Stosunki Międzynarodowe
udzielili następujących odpowiedzi:
a) uczenie przez całe życie
Kobiety 6, co stanowi 1.33% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 3, co stanowi 0.66% ogółu badanych studentów
b) umiejętność pracy w zespole
Kobiety 1, co stanowi 0.22% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 1, co stanowi 0.22% ogółu badanych studentów
c) inne –
Kobiety 2, co stanowi 0.44% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 0.
Wykres nr 21: Kompetencje społeczne, wdrożone w ramach Krajowych Ram
Kwalifikacji – wg opinii studentów na kierunku Stosunki Międzynarodowe w podziale na płeć
Kompetencje społeczne, wdrożone w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji - wg opinii
studentów na kierunku Stosunki Międzynarodowe w podziale
na płeć
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Na pytanie dotyczące kompetencji społecznych, wdrożonych w ramach
Krajowych Ram Kwalifikacji respondenci na kierunku Zarządzanie udzielili
następujących odpowiedzi:
a) uczenie przez całe życie
Kobiety 62, co stanowi 13.83% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 7, co stanowi 1.56% ogółu badanych studentów
b) umiejętność pracy w zespole
Kobiety 50, co stanowi 11.16% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 11, co stanowi 2.45% ogółu badanych studentów
c) inne –
Kobiety 7, co stanowi 1.56% ogółu badanych studentów
Mężczyźni 4, co stanowi 0.89% ogółu badanych studentów.
Wykres nr 22: Kompetencje społeczne, wdrożone w ramach Krajowych Ram
Kwalifikacji – wg opinii studentów na kierunku Zarządzanie w podziale na płeć
Kompetencje społeczne wdrożone w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji
wg opinii studentów na kierunku Zarządzanie w podziale na płeć
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Podsumowanie
Analizując wyniki badań dotyczące rozumienia przez badanych studentów
uczelni niepublicznej rozumienie pojęcia kwalifikacje można stwierdzić, iż:
przeprowadzone badania wykazały, iż dominująca część badanych studentów
na kierunkach Administracja i Zarządzanie – pojęcie kwalifikacji rozumie jako
„wiedzę, umiejętności i kompetencje potwierdzone właściwym dokumentem
wydanym przez uprawnioną instytucję” (odpowiedź d)) – odpowiednio – 55 i 58 osób.
W dalszej kolejności odpowiedź tą wskazali studenci Pedagogiki (52) oraz
Stosunków międzynarodowych (3 osoby). Na wszystkich kierunkach zdecydowanie
dominowały kobiety. Na uwagę zasługuje fakt, poważnej rozbieżności liczebnej
w udzielanych odpowiedziach między kobietami i mężczyznami. I tak: Administracja
– 44 kobiety, 11 mężczyzn; Zarządzanie – 50 kobiet, 8 mężczyzn; Pedagogika – 50
kobiet, 2 mężczyzn; Stosunki Międzynarodowe – 2 kobiety i 1 mężczyzna.
Drugą co do poważnej liczebności odpowiedzi była odpowiedź a) tj. efekty
kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym
dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucje potwierdzającym uzyskanie
zakładanych efektów kształcenia. Rozkład odpowiedzi w tym przypadku przedstawia
się następująco: najliczniejsze odpowiedzi udzielono na kierunku Pedagogika
(57 osób) Administracja (52 osoby), Zarządzanie (44 osoby), oraz Stosunki
Międzynarodowe (8 osób). Najliczniej odpowiedź tą wskazały kobiety na kierunkach
Pedagogika (54), Zarządzanie (37), Administracja (34), oraz Stosunki
Międzynarodowe (6). W przypadku mężczyzn rozkład liczebny odpowiedzi
przedstawia się następująco: najliczniej odpowiedź tą wskazali mężczyźni na
kierunku Administracja (18), następnie na kierunku Zarządzanie (7), Pedagogika
(3), Stosunki Międzynarodowe (2).
Odpowiedź c) tj. kwalifikacja oznacza „wiedzę i umiejętności potwierdzoną
właściwym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję” wskazało: 30 osób
na kierunku Administracja, 23 osoby na kierunku Zarządzanie, 19 osób na kierunku
Pedagogika, 1 osoba na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Na kierunku
Administracja powyższą odpowiedź wskazały 24 kobiety, 18 kobiet udzieliło tej
odpowiedzi na kierunkach Pedagogika i Zarządzanie, na kierunku Stosunki
Międzynarodowe jedynie jeden mężczyzna wskazał odpowiedź c).
Najmniej licznie respondenci wskazali odpowiedź b) tj. kompetencja oznacza
„wiedzę potwierdzoną właściwym dokumentem wydanym przez uprawnioną
instytucję”. Wśród studentów na kierunku Administracja – 22 osoby, Zarządzanie –
16 osób, Pedagogika – 7 osób, Stosunki Międzynarodowe – 1 osoba. Grupy
najliczniejsze – w podziale na płeć – to na kierunku Administracja – 17 kobiet,
Zarządzaniu – 14 kobiet, Pedagogice – 6 kobiet i Stosunkach międzynarodowych –
1 kobieta. Wśród mężczyzn – na kierunku Administracja – 5, Zarządzanie –
2, Pedagogika – 1. Na kierunku Stosunki międzynarodowe żaden mężczyzna nie
wskazał odpowiedzi b).
Na pytanie dotyczące kompetencji społecznych – które zdaniem badanych
studentów – zostały wdrożone w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji udzielono
następujących odpowiedzi:
a) uczenie się przez całe życie – Administracja (87 osób), Pedagogika (80),
Zarządzanie (69), Stosunki Międzynarodowe (9).
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Podobna kolejność tworzy się analizując udzielanie odpowiedzi przez kobiety.
I tak: Administracja (68 kobiet), Pedagogika (75 kobiet), Zarządzanie (62 kobiety),
Stosunki Międzynarodowe (6 kobiet). W przypadku mężczyzn kolejność jest
odmienna tj.: Administracja – 19 mężczyzn, Zarządzanie (7), Pedagogika (5) oraz
Stosunki Międzynarodowe (3).
Odpowiedź b) tj. umiejętność pracy w zespole respondenci na poszczególnych
kierunkach kształcenia wskazali w sposób następujący: Pedagogika (80),
Zarządzanie (69), Administracja (61 osób), oraz Stosunki Międzynarodowe (2).
Podobnie jak w poprzedniej odpowiedzi kolejność – pod względem liczebności
udzielania odpowiedzi – wśród kobiet rozłożyła się odmiennie tj. Zarządzanie – (50)
Administracja – (44), Pedagogika (28), oraz Stosunki Międzynarodowe (1).
W przypadku mężczyzn Administracja (17), Zarządzanie (11), Pedagogika i Stosunki
Międzynarodowe po jednej odpowiedzi.
W grupie odpowiedzi c) inne jedna studentka na kierunku Administracja wpisała
odpowiedź „bycie przedsiębiorczym”, oraz także jedna wpisała „nie wiem”.
Na uwagę zasługuje fakt, iż respondenci wskazywali odpowiedzi a) i b). Fakt
ten świadczy o ich rozumieniu, iż we współczesnym świecie nie wystarcza
jedna kompetencja społeczne, a cały zestaw różnorodnych kompetencji.
Na poszczególnych kierunkach kształcenia wyniki badań przedstawiają się
następująco:
Administracja – 5 kobiet i 4 mężczyzn
Pedagogika – 25 kobiet – 1 mężczyzn
Stosunki Międzynarodowe – 2 kobiet – 0 mężczyzn
Zarządzanie – 7 kobiet – 4 mężczyzn.
Udzielone odpowiedzi w grupie inne pokazują jednak niewielką wiedzę
studentów w zakresie kompetencji społecznych, postrzeganych z punkty widzenia
oczekiwań rynku pracy, a także – i przede wszystkim – z perspektywy holistycznego
podejścia do życia jednostki.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 roku
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego22 uwzględnia
szeroki katalog kompetencji społecznych dla poszczególnych obszarów kształcenia,
w tym m. in. społecznego. Dla studiów II stopnia kompetencje społeczne to m. in.:
„potrafi określać odpowiednio priorytety służące realizacji określonego przez siebie
lub innych zadania”, „prawidłowo indentyfikuje i rozsztrzyga dylematy związane
z wykonywaniem zawodu”, „umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społecznej swojej
działalności”, „potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny”, „potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy”.
Znacznie szersze podejście do pojęcia kompetencje społeczne zostało
zaprezentowane w przywołanej wcześniej pracy pt. „Key competencies for
successfull life and a well-functioning society.”23 „Kompetencje społeczne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520)
23
D.S. Rychen, L.H. Salganic, Competence priorities in policy and practice, D.S. Rychen, L.H. Salganic
(ed.), Key competencies for successfull life and a well-functioning society. Germany 2003
22
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i współdziałanie uwzględniają interpersonalną współpracę z innymi, bronienie
i wpływanie oraz rozwiązywanie konfliktu i negocjowanie.”24
Zarówno w ujęciu przywołanego rozporządzenia, jak i cytowanej pracy pojęcie
kompetencje społeczne uwzględnia szerokie kompendium umiejętności człowieka o
charakterze interpersonalnym, ale nie tylko – także umiejętności obserwacji procesu
zmian, jakie następują na świecie, diagnozowania i wyciągania adekwatnych do
sytuacji wniosków.
„Proces podejmowania decyzji o kierunku (…) kształcenia, a następnie wyborze
zawodu, należy do najpoważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka.”25
Zmiany, jakie następują w szkolnictwie, zarówno oświatowym, jak i wyższym
wymagają rozumienia nie tylko ich założeń, ale także znaczenia pojęć, zarówno
nowych, jak i wcześniej stosowanych, ale przyjmujących – w ramach przemian –
nowe interpretacje.
Na podstawie zaprezentowanych wyżej wyników badań można stwierdzić, iż
respondenci wykazali się świadomością, różnicy występującej między pojęciami
kwalifikacje oraz kompetencje społeczne. Dominująca część badanych potwierdziła
– poprzez wybór stosownych odpowiedzi – iż kwalifikacje wymagają formalnego
potwierdzenia w postaci dokumentu (np. dyplomu, świadectwa),natomiast
kompetencje społeczne stanowią szeroki wachlarz umiejętności niezbędnych do
funkcjonowania w życiu, a zatem są ważnym etapem dochodzenia do uzyskiwania
formalnych kwalifikacji.
Dominująca część badanych potwierdza także rozumienie pojęcia kwalifikacji,
jako efektów kształcenia, opartych na triadzie – wiedza umiejętności, kompetencje
społeczne.
Rozumienie znaczeń pojęciowych przez studentów nie gwarantuje w krótkiej
perspektywie m. in. podniesienia jakości kształcenia, może także nie mieć
spektakularnego wpływu na zaangażowanie studentów w proces kształcenia.
Jednakże zmiana jest procesem a sukces jej wdrożenia tkwi w ludzkiej świadomości,
którą potwierdzili badani studenci.
Streszczenie
Posiadanie kwalifikacji stanowi jeden z podstawowych czynników mających
zasadniczy wpływ na poczucie bezpieczeństwa współczesnego człowieka na rynku
pracy. Zmiany legislacyjne wdrażane w szkolnictwie wyższym od października 2012
r. określiły znaczenie kwalifikacji jako efekty kształcenia, poświadczone dyplomem,
świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną
instytucje potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia. Definicja ta
określa zatem nowy sposób formułowania programów kształcenia tj. w oparciu o
efekty kształcenia, które w świetle wdrażanych zmian podzielone są na trzy moduły
– wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne. Znowelizowany akt prawny zatem
wprowadził nowe pojęcia m. in. z zakresu zasad budowania programów kształcenia.
W 2014 roku mijały dwa lata od wdrożenia ww. zmian. Na przełomie czerwca i lipca
2014 r. zostały przeprowadzone badania, wśród studentów drugiego roku studiów

24
25

Ibidem, s. 37
J. Michalak-Dawidziuk, Edukacja i rynek pracy dla osoby niepełnosprawnej,(w:) H. Żuraw (red.), Osoba
niepełnosprawna w procesie rehabilitacji. Warszawa 2014, s. 135

301
_____________________________________________________________________________________________

drugiego stopnia w niepublicznej uczelni, którzy zostali przyjęci na studia
1 października 2012 r. Celem badań było m. in. zdiagnozowanie wiedzy studentów
w zakresie rozumienia wybranych, pojęć tj. kwalifikacji i kompetencji. Wydaje się
bowiem, iż ciężar odpowiedzialności za uzyskanie efektów procesu dydaktycznego
bierze zarówno wykładowca akademicki, jak i sam student. W tym kontekście
szczególnego znaczenia nabiera świadomość studenta procesu zmiany, w tym m.
in. rozumienia znaczeń pojęciowych, wdrażanych w ramach wymienionego procesu.
Summary
Possessing qualifications is one of the basic factors influencing people’s sense
of security on the labour market. The legislative changes that have been
implemented in higher education since 2012 define qualifications as „the overall
results of a learning process, evidenced by a diploma, certificate or another
document awarded by a competent institution attesting to the achievement
of expected learning outcomes”. This definition, therefore, indicates a new way
of structuring study programmes by basing them on learning outcomes which –
in accordance with the changes implemented – are divided into three modules
– knowledge, skills and social competences. Therefore, the amended law is
instrumental in the introduction of new terms also in the scope of creating study
programmes. In 2014, the above mentioned changes had been implemented for two
years. At the end of June and the beginning of July 2014, a survey was conducted
among senior students of a non-public higher education institution who were
admitted as students of second-cycle programmes on 1 October 2012. The survey
was aimed at checking students’ understanding of selected new terms – that is
qualifications and competences. As it seems, both academic teachers and students
bear responsibility for achieving learning outcomes. It is in this context that students’
awareness of the process of change, including their understanding of the terms
implemented as part of the said process, is becoming particularly important
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Paweł SZMITKOWSKI
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
W SYSTEMIE SZKOLNYM W POLSCE
Edukacja dla bezpieczeństwa jest terminem który zagościł w naszym języku
stosunkowo niedawno. Określa on ogół przedsięwzięć edukacyjnych
podejmowanych w systemie szkolnym i pozaszkolnym, których celem jest
przygotowanie ludności cywilnej oraz kadr administracji publicznej do sprostania
wyzwaniom w postaci realnych i hipotetycznych zagrożeń bezpieczeństwa w ujęciu
personalnym oraz strukturalnym.
Realizowane w ramach szeroko pojętej edukacji dla bezpieczeństwa treści
ujęte są zarówno w postaci przedmiotu o tej samej nazwie, realizowanego
w gimnazjum oraz wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych, jak i elementów
podstawy programowej innych przedmiotów. Należy w tym miejscu podkreślić, że
analiza zagadnień podejmowanych w ramach edukacji dla bezpieczeństwa
wskazuje na dwie grupy zagrożeń, będące przedmiotem rozważań edukacyjnych.
Pierwsza z nich dotyczy szeroko pojętych kwestii porządku publicznego oraz
niebezpieczeństw mieszczących się w kategoriach bezpieczeństwa publicznego.
Druga związana jest z niebezpieczeństwami o charakterze klęsk żywiołowych
i katastrof. Podejmowane w tym zakresie działania mieszczą się w kategorii
bezpieczeństwa powszechnego. Aby ukazać proporcjonalne, ilościowe
i jakościowe ujęcie treści warto przedstawić chociaż w zarysie elementy podstawy
programowej edukacji dla bezpieczeństwa w systemie szkolnym.
Pierwsze oddziaływania edukacyjne w tym zakresie dostrzegalne jest już na
etapie wychowania przedszkolnego.1 Jako cele wychowania przedszkolnego
wymienia się między innymi:
1) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
2) troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do
uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
3) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny,
grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
Do obszarów dotyczących rozważanej problematyki w sposób bezpośredni
zaliczyć można:
1) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Po
zrealizowaniu tego obszaru dziecko:
 wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można
otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
 orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze
środków transportu;

1

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego ujęta w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
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 zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
 wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków
chemicznych (np. środków czystości);
 próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny
w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie
bawić, a gdzie nie.
2) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Dziecko kończące
przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
 wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się
zajmują;
 zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje
i orientuje się
 w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta,
strażaka;
 wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest
Warszawa;
 nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy
do Unii Europejskiej;
 wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
3) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych
i w unikaniu zagrożeń. Dzięki zrealizowaniu tego obszaru dziecko:
 rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla
poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się
na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem
w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
 wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np.
że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych
informacji w miarę swoich możliwości.
4) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko
kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
 dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego
żywienia;
 dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu,
np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
 jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli
jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
 uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie
przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
Poza nimi treści, które znakomicie uzupełniają problematykę edukacji dla
bezpieczeństwa odnaleźć można w innych obszarach, takich jak:
1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się
z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych. W obszarze tym dziecko uczy się m.in.:
 przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (dziecko
stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz
w świecie dorosłych);

305
_____________________________________________________________________________________________

 w miarę samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach życiowych
i próbowania przewidywania skutków swoich zachowań;
 umiejętności przedstawienia się: podanie swojego imienia, nazwiska
i adresu zamieszkania; wiedzę, komu można podawać takie informacje.
2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych. W ramach tego obszaru dziecko uczy się m.in.:
 jak wdrażać się do utrzymywaniu ładu i porządku.
 utrzymania porządek w swoim otoczeniu.
3) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. W ramach tego
obszaru dziecko uczy się:
 łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może
zdarzyć.
 interesować urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje
ostrożność przy korzystaniu z nich.
Na podstawie przedstawionych danych można bez trudu wysnuć wniosek, że
treści przekazywane w toku realizacji procesu wychowania przedszkolnego dotyczą
przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego
z konkretnym wskazaniem na zagrożenia wynikające z działania sił przyrody oraz
funkcjonowania dziecka w środowisku społecznym. Niezwykle istotną rolę
odgrywają ponadto zagadnienia związane z budowaniem w umyśle dziecka
świadomości narodowej i poczucia przynależności do wspólnoty Polaków.
W zakresie realizacji edukacji dla bezpieczeństwa w przedszkolu trudno jest
znaleźć zasadnicze niedoskonałości w treściach nauczania. Prawdziwym
wyzwaniem wydaje się być natomiast możliwość dotarcia do większości populacji
dzieci w wieku 3-5 lat. Według opinii Najwyższej Izby Kontroli z 11 czerwca 2011
roku niemal połowa dzieci w wieku od 3-5 lat pozostaje poza zasięgiem wychowania
przedszkolnego. Oznacza to, że pozostają one poza zorganizowanym
oddziaływaniem edukacyjnym aż do momentu pójścia do szkoły, co w ich przypadku
stawia ich w sytuacji, w której rówieśnicy uczęszczający do przedszkola wyprzedzają
ich, posługując się słownictwem opisującym efekty kształcenia, zarówno pod
względem wiedzy, umiejętności jak i kompetencji społecznych. Lukę tą należy
uzupełnić w toku edukacji wczesnoszkolnej, jednak stanowi to pewien problem
w sytuacji, niezwykle napiętego programu nauczania. Oczywiście w klasach I-III
szkoły podstawowej brak jest wyodrębnionego przedmiotu edukacja dla
bezpieczeństwa, jednak elementy z nią związane realizowane są w ramach innych
przedmiotów. Kwestie dotyczące ogólnie pojętego bezpieczeństwa można odnaleźć
w ramach obszaru Edukacja społeczna. Poruszane tutaj zagadnienia mają nauczyć:
 odróżniania dobra od zła, dbałości o bycie sprawiedliwym
i prawdomównym; nie wyrządzania krzywdy słabszych i pomaga
potrzebującym;
 identyfikowania się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmowania
obowiązków domowych i rzetelnego ich wypełnia;
 tolerancji wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.,
równouprawnienia wszystkich ludzi;
 nie wymuszonego uczestnictwa w szkolnych wydarzeniach;
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 znajomości najbliższej okolicy, jej ważniejszych obiektów, tradycji;
znajomości regionu zamieszkania; chętnego uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych przez lokalną społeczność;
 znajomości symboli narodowych (barwy, godło, hymn narodowy)
i najważniejsze wydarzeń historycznych; orientacji w tym, że są ludzie
szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski
i świata;
 znajomości zagrożeń ze strony ludzi; umiejętności powiadomić dorosłych
o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; znajomości numerów
telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz
ogólnopolskiego numer alarmowy 112.2
Jak widać zagadnienia te stanowią niejako kontynuację edukacji przedszkolnej.
Podobnie rozproszony układ treści występuje w klasach IV-VI szkoły
podstawowej. Elementy korespondujące z edukacją dla bezpieczeństwa można
odnaleźć chociażby w treściach programowych takich przedmiotów jak:
 Historia i Społeczeństwo (państwo, ojczyzna „mała ojczyzna”)
 Przyroda (poszanowanie przyrody, orientacja w terenie, ochrona
środowiska, troska o zdrowie, zagrożenia ze strony energii elektrycznej)
 Zajęcia komputerowe (bezpieczne posługiwanie się komputerem
i zagrożenia płynące ze strony Internetu),
 Zajęcia techniczne (bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym),
 Wychowanie fizyczne (bezpieczna aktywność fizyczna, trening zdrowotny).3
W takiej sytuacji zasadniczym wyzwaniem wydaje się być, wobec braku
jednoznacznego ich wyodrębnienia, zaangażowanie nauczycieli w ich realizację
oraz uwidacznianie niezwykłej wagi dla dalszego rozwoju i funkcjonowania dziecka
w społeczeństwie. Nie chodzi oczywiście o nadawanie im charakteru bezwzględnie
priorytetowego, ale także nie pozostawianie ich samym sobie, bądź wręcz pomijanie
w toku realizacji zajęć.
Jest to niezwykle istotne zważywszy na fakt, że na następnym etapie
edukacyjnym, tj. w gimnazjum edukacja dla bezpieczeństwa funkcjonuje już jako
odrębny przedmiot. Jest on realizowany od roku szkolnego 2009/2010. Zapewniać
powinien w założeniu realizację przygotowania młodzieży do skutecznego działania
w sytuacjach wystąpienia wszelkiego typu zagrożeń. Jednak treści przekazywane
w czasie zajęć dotyczą przede wszystkim:
 głównych zadań ochrony ludności i obrony cywilnej,
 ochrony przed skutkami różnorodnych zagrożeń,
 źródeł promieniowania jądrowego i jego skutków,
 oznakowania substancji toksycznych na środkach transportowych
i magazynach, ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach,
 bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.4

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
3
Ibidem
4
Ibidem, załącznik nr 4
2
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Należy podkreślić, że zadaniem nauczyciela jest wyrabianie u uczniów
nawyków oraz opanowanie zasad działania ratowniczego, szczególnie z zakresu
udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku lub innych zagrożeń.
Podczas zajęć edukacyjnych obejmujących ćwiczenia w zakresie udzielania
pierwszej pomocy i ratownictwa, w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów
wskazany jest podział na grupy.
W czasie ferii letnich mogą być organizowane specjalistyczne obozy
szkoleniowo-wypoczynkowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
Na IV etapie edukacyjnym oraz w szkołach zawodowych wiedza oraz
umiejętności uczniów zostają poszerzone o aspekty legislacyjne, strukturalne
i organizacyjne systemu bezpieczeństwa RP. Dotyczą one:
 systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
 powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli,
 Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 ochrony ludności i obrony cywilnej,
 zagrożeń czasu pokoju oraz okresu wojny,
 pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.5
Po zrealizowaniu treści nauczania z zakresu „Ochrona ludności i obrona
cywilna” planuje się dokonanie weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów poprzez
np. ewakuację z budynku szkoły.
Należy podkreślić, że także w szkołach ponadgimnazjalnych, w programach
nauczania innych przedmiotów (Etyka, Wychowanie do życia w rodzinie)
odnajdujemy treści dotyczące moralnych i wolicjonalnych aspektów tworzenia
i zapewnienia bezpieczeństwa.
Na tym etapie kończy się w zasadzie obowiązkowa nauk i wychowanie
w ramach edukacji dla bezpieczeństwa. W szkołach policealnych brak jest
jednolitych treści związanych z bezpieczeństwem.
Podobnie jest na uczelniach wyższych, gdzie nie ma obowiązku przyswajania
wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa. Oczywiście pomijając
uczelnie specjalistyczne (Akademia Obrony Narodowej, Akademia Marynarki
Wojennej, Szkoła Wyższa Służby Pożarniczej) oraz kierunki na uczelniach cywilnych
takie jak Bezpieczeństwo Narodowe, Edukacja dla Bezpieczeństwa czy inne kierunki
i specjalności pokrewne, przygotowujące kadry i specjalistów do pracy
w instytucjach służbach, inspekcjach i strażach zajmujących się szeroko rozumianą
problematyką kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa.
Warto przypomnieć, że formalnie do roku 2010 funkcjonowała w szkołach
wyższych forma edukacji dla bezpieczeństwa w postaci „Przysposobienia
obronnego studentów i studentek”. Regulowały ją: art. 166a. Ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada
1967r.(stan prawny na 1.07.2004), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu oraz Ministra Zdrowia z 2 października 2003 r., w sprawie sposobu
przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek, Dz.U. nr 174,
poz. 1686 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra
Zdrowia z 19 grudnia 2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu

5

Ibidem
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przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek, Dz.U.
nr 4, poz. 18.
Zajęcia te, realizowane na wszystkich uczelniach, związane były
z możliwością uzupełnienia wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa,
głównie w wymiarze obrony narodowej oraz uregulowania w przypadku mężczyzn
stosunku do służby wojskowej. Cieszyły się one dość dużym zainteresowaniem,
aż do chwili zniesienia obowiązkowego poboru do sił zbrojnych. Z chwilą jego
zawieszenia liczba kandydatów gwałtownie spadła, co zaowocowało
zlikwidowaniem tej formy edukacyjnej.
Zamieszczona wyżej charakterystyka treści edukacji dla bezpieczeństwa
w systemie szkolnym wskazuje na pewien charakterystyczny i bardzo konsekwentny
oraz konserwatywny dobór materiału, w kontekście występujących zagrożeń. Na
pierwszy plan wysuwają się tutaj, słusznie zresztą, kwestie związane ze zdarzeniami
nadzwyczajnymi, noszącymi znamiona klęsk żywiołowych i katastrof
przemysłowych. Nie bez powodu uznane są one za priorytety. Na obecnym poziomie
urbanizacji, przy daleko idącej ingerencji człowieka w środowisko naturalne, wymiar
i skala zdarzeń nadzwyczajnych przyjmuje coraz bardziej destruktywny obraz, co
uprawnia do podjęcia kroków prewencyjnych, jakimi niewątpliwie są przedsięwzięcia
edukacyjne. Należy w tym miejscu podkreślić także, kategoryczne, chociaż
niekonieczne słuszne odejście od przygotowań obronnych w wymiarze stricte
militarnym. Kierując się zapewne koniecznością dokonania cięć w programach
edukacyjnych, usunięto z nich treści dotyczące strzelectwa sportowego czy
terenoznawstwa. Wydaje się, że oprócz swojego „wojennego” przeznaczenia mogły
być one użyteczne także w życiu codziennym. Dziwi więc ich tak bezkrytyczne
wyrugowanie.
Całkowicie niezagospodarowaną działkę stanowią natomiast kwestie leżące
poza katalogiem zagrożeń przewidywalnych, ujętych w klasycznych taksonomiach
obecnych w literaturze przedmiotu. Określane są one szerokim i stale
poszerzającym swoje znaczenie terminem zagrożeń asymetrycznych.6 Nie stanowią
one obecnie jak się wydaje całkowicie odrębnej grupy niebezpieczeństw, lecz
w znacznej mierze odzwierciedlają proces ewolucji zagrożeń klasycznych,
przyjmujących coraz to nową formę, oraz zmieniających podmiot i zakres swego
oddziaływania. Często nie mają one charakteru destruktywnego, w rozumieniu
fizycznego zagrożenia życia ludzkiego lub możliwości fizycznego zniszczenia
elementów infrastruktury terenowej.
Szczególnie widocznym ich wymiarem jest terroryzm, który obecnie jest
pojęciem niezwykle pojemnym, odnoszącym się do działań zorganizowanych grup,
nie identyfikowanych bezpośrednio z jakimkolwiek podmiotem prawa
międzynarodowego, o niezwykle różnorodnych motywach działania.7 Należy
podkreślić, że współczesny, „nowoczesny” terroryzm coraz częściej sięga po środki
oddziałujące na psychikę i poczucie bezpieczeństwa ludności cywilnej, które jednak
nie generują fizycznych zniszczeń. Najlepszym tego przykładem są ataki

6

7

Patrz M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych. Warszawa 2007
Wśród motywów działania terrorystów najczęściej wymieniane są pobudki: społeczno-ekonomiczne,
historyczno-polityczne, socjologiczne czy psychologiczne. Por. J. Pawłowski (red.), Terroryzm we
współczesnym świecie. Warszawa 2001, s. 14
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cybernetyczne,8 skierowane szczególnie na elementy infrastruktury krytycznej,9
w celu ich sparaliżowania, niekoniecznie zaś zniszczenia. Świadomość możliwości
ich zaistnienia jest stosunkowo niewielka w społeczeństwie, zaś wiedza czerpana
na ten temat przez młodzież pochodzi z reguły ze środków masowego przekazu
i właśnie źródeł elektronicznych.
Inną postacią zagrożeń asymetrycznych są jak się wydaje pewne elementy
procesu globalizacji. Przy pozytywnych jej skutkach w postaci zacieśniania
współpracy międzynarodowej, tworzenia podstaw do zgodnego i spójnego
współistnienia państw i społeczeństw na arenie międzynarodowej, nie można nie
zauważyć płynących z globalizacji niebezpieczeństw. Kreowany w jej wyniku,
niezwykle skomplikowany system interakcji, politycznych, gospodarczych,
społecznych, kulturalnych i wielu, wielu innych, powoduje niezwykłą wrażliwość
zglobalizowanego świata na wszelkie zakłócenia wywołane rozmaitymi czynnikami.
Jednymi z najbardziej znanych są niewątpliwie przyczyny gospodarcze.
Unaoczniły on bardzo wyraźnie pojawienie się zjawiska, które można określić
mianem „zagrożeń kompaktowych”. Polegają one na łącznym występowaniu
oraz wzajemnych korelacjach kilku rodzajów zagrożeń równocześnie, lub
w bezpośrednim
ciągu przyczynowo-skutkowym. Zaburzenia systemu
gospodarczego w układzie makroekonomii światowej spowodowały bowiem daleko
idące reperkusje nie tylko we wszystkich gospodarkach narodowych, szczególnie o
niskim poziomie rozwoju, lecz wywołały również zjawiska kryzysowe w systemie
społecznym, przejawiające się masowym niezadowoleniem obywateli z powodu
drastycznych nierzadko cięć socjalnych, podyktowanych chęcią ratowania systemu
ekonomicznego państwa. Kryzys społeczny doprowadził w rezultacie do kryzysu
politycznego, przejawiającego się spadkiem popularności, lub wręcz całkowitą utratą
zaufania elit rządzących w oczach społeczeństwa. Ten z kolei w konsekwencji, przy
braku racjonalnych środków umożliwiających sterowanie nim, doprowadził (np.
w Grecji) do realnej groźby wystąpienia zagrożenia militarnego, w postaci konfliktu
wewnątrzpaństwowego, w którym jako narzędzie persfazji wobec organów władzy
jak i społeczeństwa mogłyby zostać w ostateczności wykorzystane środki zbrojne.

Według danych Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA z lipca 2012 roku liczba ataków
cyberterrorystycznych na systemy komputerowe obsługujące sieci infrastruktury USA wzrosła od 2009r.
17-krotnie.
9
Według Ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (z późń. zm.) infrastruktura krytyczna
to: systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty
budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz
służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji
i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
b) łączności,
c) sieci teleinformatycznych,
d) finansowe,
e) zaopatrzenia w żywność,
f) zaopatrzenia w wodę,
g) ochrony zdrowia,
h) transportowe,
i) ratownicze,
j) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
k) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych
8
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Widać wyraźnie, że ta charakterystyczna zasada „naczyń połączonych”,
wyznacza nowe trendy w podejściu do współczesnych zagrożeń. Należy stwierdzić,
że jest to całkowicie nowa jakość myślenia o środowisku bezpieczeństwa, która
wymaga kreatywnego sposobu odbierania otaczającej rzeczywistości oraz
posiadania rozległej wiedzy interdyscyplinarnej. Podobnie jest w przypadku
większości współczesnych zagrożeń, które w żadnej mierze nie przystają do
rzeczywistości systemów bezpieczeństwa narodowego, nawet końca lat 90.
Być może nie tak spektakularną, lecz niewątpliwie niezwykle istotną grupą
zagrożeń, której także nie obejmują treści edukacji dla bezpieczeństwa, są także
kwestie codziennej egzystencji w społeczeństwie w warunkach bezrobocia,
w poczuciu braku stabilności finansowej, perspektyw rozwojowych, a więc wśród
rozmaitych źródeł stresu. Mimo podejmowania przez niektóre szkoły prób realizacji
programów informacyjnych w zakresie poradnictwa zawodowego czy aktywnego
„wchodzenia w życie” po zakończeniu edukacji szkolnej, jest to wciąż wyzwanie
związane z niezwykłym dysonansem między teorią nauczania, a praktyką
rzeczywistości. Co więcej można śmiało stwierdzić, że relatywne podniesienie się
stopy życiowej w społeczeństwie oraz radykalne zmiany w sposobie wychowania
dzieci i młodzieży, związane ze znaczną liberalizacją poglądów i bezkrytycznym
często podejściem do życia, zaowocowały wykształceniem się u znacznej liczby
młodych ludzi postaw, które śmiało można określić jako „wyuczona bezradność”.
Utrudnia ona lub wręcz uniemożliwia autonomiczne funkcjonowanie
w społeczeństwie. Prawdziwym wyzwaniem dla edukacji dla bezpieczeństwa jest
zatem wdrażanie młodego pokolenia także do codziennego życia w warunkach
dozowanego i kontrolowanego stresu, jako czynnika stymulującego, ułatwiającego
działanie i rozwój.
Tak turbulencyjne środowisko międzynarodowe i państwowe wymusza
wprowadzenie daleko idących zmian w programach edukacji dla bezpieczeństwa
ludności cywilnej na każdym etapie wychowania i kształcenia, które wyeksponują
ten nowy wymiar zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Jest to absolutna
konieczność, która zagwarantuje, w minimalnym przynajmniej stopniu
przygotowanie obywateli do działania i współdziałania w sytuacji zmaterializowania
się niebezpieczeństwa. Jest to jednak proces niezwykle skomplikowany i złożony.
Wymaga skorelowanych zmian programów nauczania oraz permanentne
„wychowywanie” i doszkalanie kadry nauczycielskiej. Za punkt wyjścia do skutecznej
edukacji dla bezpieczeństwa należy bowiem przyjąć budowanie sfery wolicjonalnej
pracy nauczyciela. Pragmatyka codziennej pracy szkolnej unaocznia bowiem dość
niefrasobliwe traktowanie kwestii związanych z edukacją dla bezpieczeństwa.
Nauczyciele tego przedmiotu to często osoby, którym godziny z tzw. „PO”
uzupełniają pensum realizowane w ramach całkowicie innych przedmiotów.
Przypadkowość ich doboru często skutkuje niskim poziomem wiedzy i motywacji, co
sprawia, że ich kwalifikacje do prowadzenia zajęć należy uznać za wątpliwe.
Taki wstęp do nauczania przedmiotu nie rokuje raczej najlepiej. Dodając do
tego nader konserwatywne treści podstawy programowej, szanse na nowatorską
edukację stale maleją. Co więcej niechęć do „PO” i poczucie straty czasu udziela się
także uczniom. W konsekwencji edukacja dla bezpieczeństwa jest de facto
z reguły przysłowiowym „piątym kołem u wozu”.
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Oczywiście nie można tutaj generalizować. Istnieje bowiem spora grupa
nauczycieli pasjonatów, którzy odpowiedzialnie i świadomie, często angażując swój
wolny czas i środki starają się przekazać maksimum wiedzy utylitarnej. Ich wysiłki
jednak są często niedostrzegane, a brak pomocy ze strony władz szkół sprawia, że
i oni z czasem tracą często zapał do pracy.
Wydaje się, że jednym z naszych największych problemów w zakresie edukacji
dla bezpieczeństwa pozostaje faktycznie permanentny brak widocznych zagrożeń
lub sporadyczne ich występowanie. Powoduje to pojawienie się konstruktywnego
braku poczucia czujności, a co za tym idzie przeświadczenia o konieczności
przygotowania się, w tym realizacji przedsięwzięć edukacyjnych. Należy jednak
dobitnie podkreślić, że brak świadomości zagrożeń nie oznacza ich faktycznego
braku. Co więcej, racjonalne do nich przygotowanie minimalizuje w pierwszej
kolejności stres i przeżycia traumatyczne związane z ich występowaniem, a także
ewentualne skutki ich zaistnienia, ze względu na prawidłowe reakcje ludzi na które
one oddziałują. Potwierdzeniem powyższych tez jest społeczeństwo amerykańskie,
które ze względu na racjonalne przygotowanie, do dość często występujących
rozmaitych niebezpieczeństw, zarówno w fazie przygotowania jak i reagowania
w czasie kryzysu zachowuje się w znacznym stopniu w sposób adekwatny do skali
i rodzaju zjawiska.
Reasumując należy jednoznacznie stwierdzić, że obecny program edukacji dla
bezpieczeństwa w systemie szkolnym w zaledwie niewielkim stopniu jest zgodny
z realnymi potrzebami w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży. Stale
zmieniający się charakter i zakres niebezpieczeństw, wymusza dokonywanie
kontrolowanych, permanentnych zmian w podstawie programowej oraz sposobie
merytorycznego i metodycznego przygotowania kadry nauczycielskiej. Niezbędny
jest właściwy dobór stymulujących metod nauczania oraz zastosowanie
nowoczesnych środków dydaktycznych. Konieczne jest zainteresowanie kwestiami
bezpieczeństwa i uczynienie z nich ciekawego i równoprawnego, nie zaś
dodatkowego składnika edukacji. Wreszcie należy położyć nacisk na
interdyscyplinarne traktowanie edukacji dla bezpieczeństwa, która jest przecież
faktem, lecz często pozostaje w cieniu innych, „ważniejszych” przedmiot czy treści.
Odpowiedzialne traktowanie edukacji młodzieży zaowocuje bowiem lepszym jej
funkcjonowaniem w życiu dorosłym w każdej z płaszczyzn codziennej egzystencji,
co przełożyć się powinno w rezultacie na zwiększone możliwości dynamicznego
i zrównoważonego rozwoju państwa.
Streszczenie
Edukacja dla bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę kategorie współczesnych
zagrożeń, oraz ich skalę i zakres, pozostaje w chwili obecnej jednym
z największych wyzwań dla systemu edukacyjnego w Polsce. Obowiązująca
podstawa programowa nie odzwierciedla realnych potrzeb w dziedzinie
informowania o zagrożeniach oraz wpajania poprawnych zachowań i nawyków
w zakresie prewencji, reagowania oraz usuwania skutków zaistniałych
niebezpieczeństw. Działania naprawcze winny objąć zarówno treści edukacyjne jak
i postawy nauczycieli i uczniów, którym przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”
wydaje się często anachroniczny i niepotrzebny.
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Summary
Education for safety if we take present threats into consideration is one of the
most important challenges for system of education in Poland. Applicable base
of education doesn’t reflect real needs in the area of inform about threats and instil
correct behaviors and habits in the area of prevention, reaction and elimination
effects of all dangers. The process of rehabilitation need to include education
contents as well as attitudes of teachers and pupils, because some of them think
that “Education for safety” is anachronistic and unnecessary part of polish education
system.
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ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE RODZINY Z DZIECKIEM
NIEPEŁNOSPRAWNYM
Bezpieczeństwo socjalne w perspektywie pedagogiki i polityki społecznej
Ryzyko niepełnosprawności traktuje się jako istotne zagrożenie uzasadniające
otrzymanie pomocy ze strony instytucji polityki społecznej. Rozważa się je
w kontekście określonych niekorzystnych następstw obserwowanych nie tylko
w położeniu konkretnej jednostki jej doświadczającej, ale także zakłóceń
bezpieczeństwa socjalnego całego środowiska rodzinnego. Tezę tę
M. Księżopolski wyjaśnia w następujący sposób: „Bezpieczeństwo socjalne to stan
wolności od zagrożeń, których skutkiem jest brak lub niedostatek środków
utrzymania. Zagrożenia to przede wszystkim zdarzenia zaliczane do typowych ryzyk
socjalnych, takich jak: choroba, wypadek przy pracy i choroba zawodowa,
niepełnosprawność, starość, utrata pracy, macierzyństwo, zgon żywiciela rodziny.
Poprzez niedostatek środków utrzymania należy w tym kontekście rozumieć
zarówno niedostateczny poziom środków pieniężnych lub rzeczowych (…), jak
i brak odpowiedniej opieki, gdy stan zdrowia lub sytuacja, w jakiej znalazła się dana
osoba, wymagają udzielenia jej pomocy w takiej formie”.1 Konsekwencją ryzyka
niepełnosprawności jest niejednokrotnie niemożność samodzielnego zaspokajania
potrzeb materialnych i opiekuńczych. W ich realizacji na poziomie elementarnym
pomocne okazują się być, pozostające w gestii polityki społecznej, systemy
społecznego zabezpieczenia. W podejmowanych analizach teoretycznych zaznacza
się głównie jego trzy płaszczyzny, mianowicie prawną, ekonomiczną
i społeczną. Z uwagi na problematykę poruszaną w przygotowanym artykule,
ważnym zdaje się podkreślenie aspektu społecznego, oznaczającego „naturę
owego zabezpieczenia, odnoszącego się zarówno do rodzaju niebezpieczeństwa
(ryzyka), jak i wspólnego losu zagrożonej grupy osób i wspólnego wysiłku tej
społeczności, podejmowanego w celu zmniejszenia zagrożenia i łagodzenia jego
skutków”.2 Na system zabezpieczenia społecznego składają się ubezpieczenia
społeczne, zaopatrzenie społeczne i pomoc społeczna,3 a jego istotą jest
zapewnienie ochrony w określonych sytuacjach życiowych, wynikających ze
zdarzeń związanych z wspomnianym powyżej tzw. ryzykiem socjalnym. Zakres
zabezpieczenia społecznego w przypadku osób niepełnosprawnych obejmuje
podsystem ubezpieczeniowy, rehabilitację, pomoc społeczną i świadczenia
socjalne. Podmiotami wypełniającymi funkcje i zadania służące zapewnieniu
rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne podstawowego standardu

Za: G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych
i polskich. Studium porównawcze. Warszawa 2005, s. 19-20
2
Ibidem, s. 26
3
H. Szurgacz, Prawo socjalne w latach 1989-1999. Kilka uwag o kierunkach rozwoju, (w:) M. MateyTyrowicz, L. Nowacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa
Profesora Tadeusza Zielińskiego. Warszawa 2002, s. 530
1
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bezpieczeństwa socjalnego są państwo oraz samorządy wojewódzkie, powiatowe
i gminne, a także organizacje społeczne.
Wraz z pojawieniem się na początku lat 90. ubiegłego wieku terminu prawo
socjalne, zaczęto skupiać większą uwagę w płaszczyźnie podejmowanej refleksji
pedagogicznej na właściwą interpretację i zakres istotnych współcześnie kwestii
społecznych. Rozpoznawanie warunków życia jednostki i rodziny oraz potrzeb
i skutecznych sposobów ich zaspokajania jest zagadnieniem analizowanym
w obrębie pedagogiki społecznej. Jej przedmiotem są bowiem wielorakie społeczne
zjawiska, w kontekście których dokonuje się rozwój człowieka.4 Pedagodzy
społeczni skupiają uwagę w podejmowanych analizach na opisie
i wyjaśnianiu przebiegu procesów wychowawczych, ale też uwarunkowaniach
społecznych, środowiskowych jednostek oraz grup wymagających opieki i pomocy
w prawidłowym rozwoju fizycznym, psychicznym i kulturalnym.5 Pedagogikę
socjalną jako komponent pedagogiki społecznej rozpatruje się w kontekście zadań,
które są ściśle związanymi z opieką i pomocą społeczną oraz pracą socjalną.
Do jej zadań zalicza się stąd opisywanie i teoretyczne wyjaśnianie społecznych
warunków i zagrożeń rozwoju i wychowania człowieka, a także konstruowanie
wskazówek dla praktyki socjalno-opiekuńczej.6 Można zatem rozumieć ją jako naukę
prakseologiczną,
dążącą
do rozwiązania
w wymiarze
edukacyjnym
i wychowawczym aktualnie istotnych kwestii socjalnych.
Pedagogika społeczna, jak twierdzi jej prekursorka H. Radlińska, jest nauką
praktyczną rozwijającą się na skrzyżowaniu nauk o człowieku, nauk biologicznych
i społecznych (…) dzięki własnemu punktowi widzenia”.7 Potrzeby i warunki
życia dorosłych osób niepełnosprawnych czy rodzin wychowujących dziecko
niepełnosprawne stanowią, poza rozważaniami podejmowanymi w jej obszarze,
przedmiot zainteresowania głównie polityki społecznej. W ujęciu A. Kurzynowskiego
szeroko interpretowana polityka społeczna to działalność państwa, samorządów
i organizacji pozarządowych zmierzająca do kształtowania ogólnych warunków
pracy i bytu ludności oraz sprzyjająca zaspokajaniu potrzeb społecznych.8 Określa
się ją jako ważną dziedzinę poczynań zmierzających do poprawy warunków życia
oraz zaspokajania potrzeb9 wynikających z bilansu dążeń ludzkich, ale też z funkcji
ochronnych w stosunku do ludzi, którym przysługuje prawo do pomocy publicznej.10
Cele i zakres polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych doprecyzowuje
A. Kurzynowski, przez które rozumie „ogół działań podmiotów publicznych
i organizacji pozarządowych, mających na celu wyrównywanie nieuzasadnionych
różnic socjalnych, asekurowanie wobec ryzyk życiowych oraz tworzenie szans

Por. H. Radlińska, Pedagogika społeczna, 1961; R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, 1974;
I. Lepalczyk, T. Pilch (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa
1995
5
A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna. Warszawa 1974, s. 13-14
6
J. Materne, Pedagogika socjalna. Systematyzacja zagadnień i pojęć. Szczecin 1999, s. 21-23
7
H. Radlińska, Pedagogika społeczna. Wrocław 1961, s. 361
8
A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna globalna i lokalna. Warszawa 1999; A. Kurzynowski (red.),
Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach. Warszawa 2002
9
W. Szubert, Przedmiot, geneza i zakres polityki społecznej, (w:) A. Rajkiewicz (red.), Polityka społeczna.
Warszawa 1979, s. 36
10
A. Rajkiewicz, Polityka społeczna wobec pracy ludzi niepełnosprawnych, (w:) A. Hulek (red.), Człowiek
niepełnosprawny w społeczeństwie. Warszawa 1986, s. 16
4
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funkcjonowania (…) we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego
umożliwiających ich pełną integrację ze społeczeństwem”.11 Zabezpieczenie
społeczne tej grupy adresatów obejmuje system rehabilitacji, świadczeń
finansowych, jak tez działań w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej.
Zadaniach polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością
Wyniki spisu ludności przeprowadzonego w 2011 roku wykazały, że liczba
osób, które zadeklarowały ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych
podstawowych czynności dla swojego wieku i/lub posiadały ważne orzeczenie
kwalifikujące je do zaliczenia do zbiorowości osób niepełnosprawnych wyniosła
4 697,5 tys., co odpowiadało 12,2% ludności kraju, wobec 14,3% w 2002 roku.12
Dzieci i młodzież w wieku do lat 15, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
stanowiły 0,5% ogółu osób z niepełnosprawnością.13 W związku z dobrowolnym
charakterem pytań dotyczących ograniczeń sprawności, wynikającym z zapisów
ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.,14 blisko
1,5 mln respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi na sformułowane w tym
obszarze pytania. Spowodowało to znaczne problemy z właściwym oszacowaniem
ogólnej liczby osób niepełnosprawnych prawnie i biologicznie.
Dynamika i zasięg zjawiska niepełnosprawności bezsprzecznie powodują
konieczność dostrzegania zarówno samej jej istoty, jak też konsekwencji z niej
wynikających. Jeżeli osoby niepełnosprawne traktuje się „jako grupę funkcjonującą
w danej społeczności i wymiarze czasowo-przestrzennym zaś niepełnosprawność
jako zjawisko, któremu należy zapobiegać, ale też antycypować jego powstawanie,
rozwój i skutki”,15 zadania polityki społecznej wobec niepełnosprawnych członków
społeczeństwa będą ukierunkowane przede wszystkim na stworzenie równych
szans ich uczestnictwa we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego,
zapewnienie dostępu do instytucji czy korzystanie z praw socjalnych.
Pojęcie niepełnosprawności w prawie polskim zostało zdefiniowane w Karcie
Praw Osób Niepełnosprawnych uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
1 sierpnia 1997 r.16 oraz Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.17 Niepełnosprawnymi, w myśl pierwszego
z wymienionych aktów legislacyjnych, są osoby, których sprawność fizyczna,
psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia
życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami
prawnymi i zwyczajowymi.18 Zgodnie zaś z definicją zawartą w przytoczonej ustawie,

A. Kurzynowski, Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej (w:) J. Mikulski, J. Auleytner (red.),
Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji. Warszawa 1996, s. 21
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GUS, Raport wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa 2012
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GUS, Raport wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa 2012,
s.
66,
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf
(pobrano
10.12.2014 r.)
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Nr 47, poz. 277)
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niepełnosprawność ujmuje się jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania
ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności
organizmu, powodującą w głównej mierze niezdolność do pracy.19 W treści
cytowanego aktu prawnego została precyzyjnie wyjaśniona przez ustawodawcę
sytuacja dzieci niepełnosprawnych: „Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia
zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną
lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu
wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą
konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne
osobie w danym wieku”.20 W obu regulacjach prawnych podkreśla się w sposób
szczególny
prawo
osób
doświadczających
niekorzystnych
następstw
niepełnosprawności do niezależnego, samodzielnego i aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym, oznaczającego możliwość pełnienia ról społecznych oraz
pokonywania barier psychologicznych, architektonicznych, urbanistycznych,
transportowych i w komunikowaniu się. Innym artykułowanym zadaniem jest
ułatwienie dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki,
rehabilitacji i edukacji leczniczej, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, a także
zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia
zwiększonych kosztów wynikających z niepełnospra-wności.
Gwarancja równości w dostępie osób niepełnosprawnych do wszystkich
należnych praw, wynika także z zobowiązań przyjętych przez Polskę wraz
z ratyfikowaniem Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.21 Znaczną
uwagę w tym dokumencie poświęca się na stworzenie osobom niepełnosprawnym
szans indywidualnego rozwoju, niezależności, a przede wszystkim podniesienie
jakości ich życia. Treść art. 19 stanowi wprost o zapewnieniu im dostępu
do „szerokiego zakresu usług wspierających funkcjonowanie w środowisku
domowym, lokalnym i innym, w tym indywidualnej opieki koniecznej do życia
i integracji w społeczeństwie i zapobiegającej izolacji i segregacji (…).” Celem
działań w obszarze rehabilitacji i rewalidacji staje się zatem utrzymywanie możliwie
największej samodzielności, zdolności fizycznej i intelektualnej biorców pomocy,
a także wzmacnianie procesu integracji społecznej. Artykuł 26 Konwencji
zobowiązuje do podejmowania skutecznych działań w tej płaszczyźnie, także we
współpracy z organizacjami samopomocowymi. Inicjowana działalność w zakresie
usług i programów rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych, szczególnie w obszarach
zdrowia, zatrudnienia, edukacji i usług społecznych powinna charakteryzować się
dostępnością oraz zindywidualizowaną i kompleksową ofertą.
Prawa socjalne osób z niepełnosprawnością ujęte zostały w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej.22 Zakres polityki społecznej wobec tej grupy obywateli oraz
organizację systemu pomocy społecznej ustanawiają instytucje państwa
i organy doradcze, m.in.: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, a także inne instytucje administracji państwowej, instytucje

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej… op. cit., art. 2, pkt 10
Ibidem, art. 4a ust. 1
21
Dz. U. z 2012 r., poz. 1169
22
Dz. U. z 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm., art. 67-69
19
20
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samorządowe oraz podmioty pozarządowe i niepubliczne.23 Bez względu jednak na
podmiot organizujący działanie, w osiąganiu celów polityki społecznej, jak twierdzi
B. Balcerzak-Paradowska, niezbędne jest respektowanie zasady:
a) solidarności (rozumianej jako przeniesienie części ryzyka społecznego
związanego z sytuacją rodziny na szersze wspólnoty i społeczeństwo
zainteresowane jej istnieniem i rozwojem);
b) pomocniczości (wyjaśniającej porządek w jakim następuje realizacja
wsparcia, tj. od odpowiedzialności własnej jednostki i jej rodziny, przez
czynności wspólnot lokalnych do działań państwa);
c) aktywności (stworzenia rodzinie warunków do samodzielnego wypełniania
zarówno zadań własnych, jak też podejmowania aktywności na rzecz
środowiska lokalnego i szerszych społeczności);
d) równych szans (tworzenie warunków służących partnerstwu oraz
niwelowaniu niezawinionych różnic w sytuacji rodzin);
e) wielości podmiotów realizujących cele polityki rodzinnej z udziałem rodziny
jako podmiotu współdziałającego (łączy się z zasadą aktywności, zasadą
partnerstwa z rodziną, zasadą partycypacji w rodzinie, a także zasadą
stosowania rozwiązań dotyczących bezpośrednio rodziny tzw. polityka
explicite oraz wykorzystywanych w ramach innych polityk szczegółowych
odnoszących się do warunków życia i funkcjonowania rodziny tzw. polityka
implicite).24
Zasady polityki społecznej realizowanej stricte na rzecz rodziny są ściśle
powiązane z jej podstawowym celem, którym jest umacnianie funkcjonowania
środowisk rodzinnych ze względu na ich wartość autoteliczną oraz instrumentalną.25
W myśl takiej interpretacji można odnosić się w polityce rodziny do zasady
podmiotowości i suwerenności rodzin, zasady poszanowania praw wszystkich
członków oraz dbałości o dobro dziecka.
Sytuacja
i
zabezpieczenie
socjalne
rodziny
z
dzieckiem
niepełnosprawnym
Uzyskanie przez rodziców wiadomości o niepełnosprawności dziecka powoduje
nieuniknione zmiany w dotychczasowych warunkach życia i funkcjonowaniu
systemu rodziny, staje się niejednokrotnie przyczynkiem do powstania bądź
nasilenia się napięć i konfliktów pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Znamienne
jest w tej sytuacji współwystępowanie wielorakich czynników stresogennych, pośród
których wymienia się takie, jak: bezradność wobec wielu niekonwencjonalnych
zachowań dziecka, zagubienie powstałe wskutek braku specjalistycznej wiedzy
o rodzaju dysfunkcji i możliwościach usprawniania, przeciążenie nieustającą opieką
nad dzieckiem prowadzącą do zespołu „wypalenia się sił”, poczucie braku
kompetencji
rodzicielskich
czy
nadmierne
obarczanie
się
wyłączną

B. Kołaczek, Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Warszawa 2010, s. 59-61
Ibidem
25
B. Balcerzak-Paradowska, Polityka społeczna i rodzinna w wymiarze lokalnym – podstawy
koncepcyjne, (w:) B. Balcerzak-Paradowska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze
lokalnym. Warszawa 2009, s. 29
23
24
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odpowiedzialnością za los dziecka.26 Barierę w rozwoju dziecka niepełnosprawnego
stanowi także ubóstwo polskich rodzin, zarówno bowiem same dzieci, jak też ich
całe środowiska rodzinne nie są wystarczająco asekurowane przez system
zabezpieczenia społecznego. Koszty leczenia, rehabilitacji, nauki, jak pisze
J. Auleytner, pochłaniają budżety domowe, stawiając rodziny w obliczu biedy. Jest
to sytuacja zaostrzająca się w przypadku dzieci chorych nieuleczalnie.27 Rodzice
dzieci niepełnosprawnych są zatem narażeni na wiele sytuacji problemowych. Ich
skala oraz częstotliwość występowania zależą od czynników środowiskowych
(zasobów
rodzinnych,
kontaktów
społecznych,
dostępności
wsparcia
specjalistycznego) oraz uwarunkowań indywidualnych (rodzaju niepełnosprawności
dziecka i jej wido-czności, stanu choroby, potencjału intelektualnego
i emocjonalnego oraz statusu socjoekonomicznego rodziny, skuteczności działania
rodziców oraz ich umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi). Powszechne
stresory występujące w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, można rozważać
w obszarze:
a) finansowego funkcjonowania rodziny (trudności związane są z rezygnacją
rodziców z pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, kosztowną
rehabilitacją, modernizowaniem lokali mieszkalnych do potrzeb
wynikających z rodzaju niepełnosprawności czy zakupem specjalistycznych
urządzeń niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu);
b) integracji społecznej (dezorganizacja wewnątrzrodzinnych relacji
i stosunków z otoczeniem);
c) organizacji życia rodzinnego (zmiany zauważalne głównie w przypadku
podstawowego opiekuna dziecka, najczęściej matki, w postaci jej
przeciążenia nadmiarem zadań i stałych obowiązków, których
prawdopodobnym następstwem może być konflikt, rozluźnienie lub rozpad
więzi małżeńskich oraz zaniedbywanie dzieci sprawnych);
d) sfery emocjonalnej (najczęściej przeżywanie i opłakiwanie straty marzeń
i nadziei związanych z rozwojem dzieckiem, rodziny oraz osobistym).28
Wspomaganie osób niepełnosprawnych należy do zadań ogólnospołecznych.
Założeniem polityki społecznej w tym zakresie, stanowiącym jedno
z najważniejszych jej wyzwań, jest dążenie do kompleksowych działań
uwzględniających potrzeby fizyczne, psychiczne, społeczne, duchowe
niepełnosprawnych obywateli. Strategiczne znaczenie w ograniczeniu przyczyn
i następstw niepełnosprawności mają zatem działania koncentrujące się m.in.
na zapobieganiu niepełnosprawności oraz jej wczesnym rozpoznawaniu
i diagnozowaniu, rehabilitacji leczniczej, zawodowej, społecznej, środowiskowej
i psychologicznej, a także ochronie socjalnej, ekonomicznej i prawnej.29

Zob. Z. Kawczyńska-Butrym, Rodzina-zdrowie-choroba. Lublin 2001; A. Maciarz, Dziecko przewlekle
chore. Opieka i wsparcie. Warszawa 2006; E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami
rozwoju. Warszawa 2007
27
J. Auleytner, Polityka społeczna w Polsce i w świecie. Warszawa 2011, s. 241
28
Zob. J. Szymanowska, Trudne rodzicielstwo – problemy macierzyństwa i ojcostwa w obliczu
niepełnosprawności dziecka (w:) J. Szymanowska (red.), Wyzwania współczesnego dzieciństwa
i rodzicielstwa. Praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych. Toruń 2014
29
J. Auleytner, Polityka społeczna…, op. cit., s. 234
26
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Do podstawowych zadań samorządów powiatowych zmierzających do
ograniczania skutków niepełnosprawności należy opracowywanie i realizacja
powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania ich praw. W kompetencji
powiatu, jako dysponenta środków PFRON, pozostaje także dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
c) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
d) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, umożliwiające lub ułatwiające normalne funkcjonowanie
w społeczeństwie;
e) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami;
f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
g) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.30
Do zadań gminy, realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, należy
przyznawanie rodzinom pomocy pieniężnej (np. zasiłków stałych, okresowych,
celowych), w naturze (m.in. zapewnienie ubrania, schronienia, posiłku), a także –
niezależnie od wysokości osiąganych dochodów – świadczenie usług opiekuńczych
i pracy socjalnej.31 Inną wykonywaną czynnością jest przyznawanie
i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych,32 w tym dla
rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i osób rezygnujących z zatrudnienia w celu
sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
W sytuacji rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne do zasiłku
rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka (po spełnieniu przez rodziców, opiekunów prawnych lub
faktycznych określonych kryteriów dochodowych33 oraz pozostawania przez
kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do
porodu).34 Rodzicom spełniającym kryterium dochodowe w świetle zapisów
ustawy o świadczeniach rodzinnych35 przysługuje ponadto jednorazowa
zapomoga. Mogą oni także dodatkowo skorzystać z jednorazowej zapomogi
finansowanej ze środków własnych gminy (jeśli podjęła uchwałę o takiej
formie wsparcia i spełnione zostały przez rodzinę warunki w niej opisane);36

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej… op. cit., art. 35a
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
32
Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
33
Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości
świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959 z późn. zm). Dochód na członka rodziny nie powinien
przekraczać 574 zł miesięcznie lub 664 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.
34
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą
w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia
potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1234)
35
Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach…, op. cit., art. 15b ust. 2. Dochód na członka rodziny
nie powinien przekraczać 1922 zł miesięcznie.
36
Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach…, op. cit., art. 15a
30
31
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-

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
(przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego sprawującej
opiekę nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym
znacznym stopniem niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż przez okres
72 miesięcy. Dodatek nie przysługuje jeśli dziecko przebywa w placówce
zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż
5 dni w tygodniu);
- samotnego wychowywania dziecka (dodatek można otrzymać na pierwsze
i drugie dziecko, w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwota dodatku
ulega zwiększeniu);
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (przyznawany jest na
pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub
kształceniem dziecka do ukończenia 16 roku życia, jeśli ma orzeczoną
niepełnosprawność, lub do ukończenia 24 roku życia, jeśli posiada
orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
- rozpoczęcia roku szkolnego (celem dodatku jest częściowe pokrycie
wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego);
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
(wypłacany jest w związku z zamieszkiwaniem przez dziecko
w miejscowości, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauka).
Pomoc finansowa udzielana jest także w postaci świadczenia pielęgnacyjnego
i zasiłku pielęgnacyjnego. Pierwszy wymieniony rodzaj wsparcia przysługuje
z tytułu rezygnacji rodzica z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku
z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Warunkiem otrzymania
świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego wynikającego z ustawy
o świadczeniach rodzinnych. Nie można go jednak łączyć z dodatkiem do zasiłku
rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego oraz innymi uprawnieniami. Zasiłek pielęgnacyjny jest natomiast
formą wsparcia, o którą mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne nie spełniające
wspomnianych wyżej kryteriów dochodowych. Przysługuje zatem dziecku
niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością), osobie niepełnosprawnej
w stopniu znacznym, a także umiarkowanym jeśli niepełnosprawność powstała
w wieku do ukończenia 21 roku życia. W grupie świadczeń finansowych,
przysługujących osobom rezygnującym z zatrudnienia w celu sprawowania stałej
opieki nad członkiem rodziny, wymienia się także specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
zasiłek dla opiekuna.
Praca socjalna z rodziną, jako jedno z zadań w obrębie techniki opiekuńczej
zabezpieczenia społecznego, polega na świadczeniu rodzinie pomocy
w określonych sytuacjach losowych. Jest to praca trudna ze względu na
niezliczoność problemów oraz na ograniczenia możliwości udzielania
długoterminowej pomocy.37 Jak wynika z zapisów ustawy o pomocy społecznej,38

A. Kotlarska-Michalska, Praca socjalna w rodzinie, z rodziną i dla rodziny w perspektywie ról
zawodowych pracownika socjalnego i asystenta rodziny (w:) A. Żukiewicz (red.) Asystent rodzinny.
Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia. Kraków
2011, s. 56
38
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm., art. 2
37
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państwo udziela pomocy osobom potrzebującym niejako w ostatniej kolejności.
W obszarze zabezpieczenia społecznego pomoc społeczna jest zatem również
ostatnią możliwością przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym. Poprzedzają ją świadczenia z systemu
ubezpieczeń społecznych oraz zasiłki rodzinne. Udzielana jest wyłącznie
w okoliczności równoległego wystąpienia dwóch przesłanek, mianowicie
wspomnianej powyżej sytuacji trudnej, określanej ryzykiem socjalnym lub sytuacją
socjalną, a także niemożności jej samodzielnego przezwyciężenia. Oprócz dyrektyw
postępowania administracyjnego, w instytucjach pomocy społecznej znamienne są
także zasady charakterystyczne wyłącznie dla tego systemu zabezpieczenia
społecznego. Odnoszą się one bowiem bezpośrednio do idei i celów pomocy
społecznej. Wśród ważniejszych można wymienić m.in.:
- zasadę indywidualizacji i typizacji świadczeń (umożliwia elastyczność
i modyfikację form pomocy wobec jednostkowych przypadków, konkretnych
sytuacji i indywidualnych potrzeb, ułatwia aktywizowanie beneficjentów
poprzez „pomoc do samopomocy”. Podstawowym instrumentem
umożliwiającym realizację zasady indywidualizacji świadczeń jest wywiad
środowiskowy, dający możliwość rozpoznania i oceny konkretnego
przypadku oraz wyboru najlepszej formy wsparcia. Indywidualizacja
w praktyce uległa pewnemu ograniczeniu przez typizację świadczeń,
tj. stworzenie obiektywnych kryteriów i zasad ich udzielania).
- zasadę uznaniowości i roszczeniowości (łączą się one bezpośrednio
z zasadą indywidualizacji świadczeń oznaczając swobodę instytucji,
wyznaczoną przepisami prawa, w podejmowaniu decyzji o przyznaniu
pomocy. Zakres uznaniowości, wraz z rozwojem prawnej regulacji pomocy
społecznej, uległ modyfikacji w postaci przyznania niektórym świadczeniom
charakteru roszczeniowego. Pozwoliło to osobom spełniającym konkretne
warunki domaganie się przyznania określonej pomocy. Podkreślić należy,
że roszczeniowość nie jest dominującą cechą pomocy społecznej, niemniej
jednak obecna jest w sytuacjach, w których warunki przyznania pomocy są
ściśle regulowane przepisami. Jej nadmiar przekładać się może na
roszczeniowe postawy biorców, którzy nie poszukują sposobów
samodzielnego przezwyciężania swojej sytuacji życiowej, są bierni, nie
podejmują współpracy z instytucjami, nie mają motywacji do działania,
a świadczenia traktują jak względnie stałe źródło dochodu.
- zasadę ochrony dóbr osobistych (do dóbr osobistych zalicza się m.in.:
zdrowie, wolność, godność, nazwisko, swobodę sumienia czy tajemnicę
korespondencji. Osoby prowadzące postępowanie są zobowiązane do ich
gruntownego przestrzegania w podejmowanych działaniach oraz kierowania
się w procesie udzielania pomocy dobrem osób ją przyjmujących).
- zasadę finansowania pomocy społecznej ze środków publicznych (jest jedną
z podstawowych cech odróżniających pomoc społeczną od innych technik
zabezpieczenia społecznego, głównie ubezpieczeń społecznych. Źródłem
finansowania zadań pomocy społecznej jest budżet państwa i samorządów,
które realizują je częściowo również z funduszy własnych. Organy
administracji rządowej i samorządowej mogą zlecić wykonanie niektórych
zadań organizacjom pozarządowym, kościołom, związkom wyznaniowym
i udzielić w tym celu dotacji na ich sfinansowanie lub dofinansowanie).
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zasadę odpłatności (zgodnie z jej wymową, w pokrywaniu kosztów
świadczenia pomocy społecznej uczestniczą również sami beneficjenci, zaś
ich wysokość ustala się na podstawie uchwały uwzględniając kryterium
dochodowe i przyznany zakres usług).39
Jak wynika z podjętej w artykule analizy, można zaobserwować następujące
dychotomiczne podziały w obszarze realizowanych zadań pomocy społecznej:
a) świadczenia pieniężne (np. zasiłki) i niepieniężne (m.in. pomoc rzeczowa,
usługi),
b) pomoc przysługująca jednostce i rodzinie,
c) formy pomocy o charakterze materialnym i niematerialnym,
d) świadczenia obligatoryjne i fakultatywne biorąc pod uwagę prawną regulację
oraz zasadę roszczeniowości i uznaniowości,
e) udzielanie świadczeń w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny (pomoc
środowiskowa) lub określonej placówce (pomoc zakładowa).
Aktualne koncepcje wsparcia jednostki i rodziny uwzględniają wieloaspektowe
działania opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne. Wśród nowych
sposobów pracy wymienia się m.in. podejście bazujące na zasobach rodziny,
podejście skoncentrowane na rozwiązaniach czy konferencję grupy rodzinnej,
w których główny nacisk kieruje się na rozwijanie idei empowerment,
tj. poszukiwania i wzmacniania możliwości sprawczych człowieka. Jest to ważny
element w motywowaniu beneficjentów i ich aktywizowaniu w zakresie
samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb, unikaniu marnotrawienia własnych
zasobów i przyznanych świadczeń, a także podjęciu współpracy z pracownikami
służb społecznych w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.
-

Zakończenie
Niepełnosprawność dziecka powodująca niejednokrotnie niemożność podjęcia
zatrudnienia przez jedno z rodziców należy do zdarzeń losowych rodzących ryzyko
socjalne i uzasadniających ubieganie się i korzystanie z działań realizowanych
w obszarze zabezpieczenia społecznego. Obejmuje ono wszystkie urządzenia
publiczne, które mają na celu zabezpieczenie materialnych warunków egzystencji
dziecka i jego rodziny w formie odpowiednich świadczeń.
Jak wynika z analizy podstawowych obowiązków państwa i samorządów wobec
osób niepełnosprawnych, działania wspomagające realizowane w obrębie
zabezpieczenia społecznego ukierunkowane są przede wszystkim na pomoc
finansową kompensującą deficyt środków niezbędnych w kosztownym usprawnianiu
medycznym, ale też rehabilitację społeczną i zawodową. Najbardziej
zindywidualizowane podejście obserwuje się w przypadku pomocy społecznej,
w ramach której świadczenia mają często charakter uznaniowy, fakultatywny, a ich
formy dostosowywane są do warunków życiowych i potrzeb danej osoby bądź
rodziny. W przypadku technik ubezpieczeniowych i zaopatrzeniowych wysokość
i warunki udzielania świadczeń są regulowane wyłącznie prawnie przy użyciu
zobiektywizowanych kryteriów i mają charakter roszczeniowy. Można
zaobserwować jednak brak całkowitej spójności w zakresie kompetencji oraz
współpracy podmiotów działających w ramach wymienionych technik
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I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej. Warszawa 2008, s. 58-64

323
_____________________________________________________________________________________________

zabezpieczenia społecznego, uniemożliwiających racjonalizację wydatków oraz
ograniczających skuteczność działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Nisko
ocenia się zwłaszcza politykę społeczną prowadzoną przez lokalne podmioty. 40
Część przedsięwzięć, w myśl zasady subsydiarności i obowiązku współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi,
zleca
się
wprawdzie
fundacjom
i stowarzyszeniom działającym w zakresie polityki społecznej, ale akcje
te, organizowane często doraźnie, wyzwalają i odzwierciedlają jedynie
fragmentaryczne
zaangażowanie
środowisk
lokalnych
na
rzecz
ich
niepełnosprawnych członków, nie mają wpływu na poprawę położenia społecznego
osób niepełnosprawnych oraz postrzegania ich problemów przez całe
społeczeństwo.
Streszczenie
Wyróżnia się na ogół trzy techniki zabezpieczenia społecznego i w związku
z tym trzy ogólne rodzaje świadczeń podejmowane w sytuacji ryzyka
niepełnosprawności, mianowicie z ubezpieczenia społecznego, zaopatrzeniowe
oraz z pomocy społecznej. W artykule omówiono zakres działań znamienny dla
trzeciego z wymienionych podsystemów oraz przedstawiono podstawowe zasady
polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.
Skupiono ponadto uwagę na dominujących problemach rodzin wychowujących
dziecko z niepełnosprawnością, które uzasadniają poszukiwanie wsparcia
w instytucjach pomocy społecznej, a także zaprezentowano wybrane działania
realizowane na ich rzecz na poziomie gminy i powiatu.
Summary
In general, there are three techniques of social protection and, consequently,
three general types of benefits provided in the situation of disability risk. They are
based on social insurance, supplies, and social security. The article discusses the
scope of actions characteristic for the third of the subsystems mentioned. It also
presents the basic principles of social policy towards disabled people.
Moreover, much focus has been devoted to the problems predominant
in families who raise a disabled child. These problems justify the search for support
in social security institutions. Selected actions implemented for the benefit of these
families at the commune and district levels are also presented in the article.
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ROLA ANALIZY SENSORYCZNEJ W OCENIE PREPARATÓW
DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW
Już w starożytnym Egipcie przywiązywano dużą uwagę do pielęgnacji włosów.
W skórę głowy wcierano specjalną pomadę na bazie oleju oliwkowego, która miała
zapobiec wypadaniu włosów. Używano również henny i indygo w celu nadania
ciemnym włosom czerwonego lub granatowo-czarnego połysku. Pielęgnacja włosów
w tamtych czasach była nierozerwalnie związana z działaniem o charakterze
zdrowotnym. Warunki panujące w delcie Nilu stwarzały idealne warunki do rozwoju
bakterii, zatem ogromne znaczenie miała higiena osobista.1
Przemysłowa produkcja preparatów kosmetycznych do pielęgnacji włosów
rozpoczęła się dopiero w połowie XX wieku. Na rynku pojawiły się: szampony do
mycia włosów, środki kondycjonujące, czyli poprawiające stan włosów, preparaty do
trwałej ondulacji, spraye do modelowania włosów, środki barwiące. (ibiden)
Budowa włosa
Włosem nazywamy nitkowaty, elastyczny, zrogowaciały wytwór skóry ssaków,
występujący w trzech postaciach: wełnistej (powłoka termoizolacyjna), ościstej
(osłona mechaniczna ciała) i przewodniej (wrażliwy narząd dotyku). Ludzkie włosy
można podzielić również na: meszek, włosy długie oraz szczeciniaste. Meszek
występuje na skórze tułowia, kończynach i twarzy, natomiast włosy długie na głowie,
w dołach pachowych i miejscach intymnych. Włosy szczeciniaste tworzą brwi i rzęsy
oraz włosy nozdrzy i zewnętrznego przewodu słuchowego. Znajdują się one na całej
powierzchni skóry, z wyjątkiem wewnętrznej strony dłoni, warg, podeszw
i powierzchni zgięć stawów. Składają się z części wyrastającej ponad powierzchnię
skóry, zwanej łodygą i części w głębi skóry, zwanej korzeniem. Wyrastają
z zagłębień skóry tworzących kanał, nazywany mieszkiem włosowym. Do tego
kanału uchodzą przewody gruczołów łojowych. Dolna część korzenia tworzy cebulkę
włosa odpowiedzialną za jego wzrost. Występujące w cebulce zagłębienie
nazywane jest brodawką włosa, która zawiera naczynia krwionośne zaopatrując
włos w składniki odżywcze.2

1
2

Z. Sarbak, B. Jachymska-Sarbak, A. Sarbak, Chemia w kosmetyce i kosmetologii. Wrocław 2013
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Głównym składnikiem włosów jest nierozpuszczalna substancja proteinowa,
zwana keratyną oraz niewielkie ilości rozpuszczalnych w wodzie substancji, takie jak
kwas moczowy i glutaminowy, pentozy, fenole, glikogen, walina (kwas
α-aminoizowalerianowy) i leucyna (kwas α-aminoizowalerianowy).3 4
Rysunek nr 1: Budowa włosa

Źródło: http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/1308Luczak/Luczak.html

U dorosłych zdrowych ludzi na głowie jest średnio około 120 tysięcy włosów,
których średnica wynosi 50-80 μm. Włosy blond są cieńsze, a ich liczbę szacuje się
na 140 tysięcy, ciemne, które są grubsze, na 110 tysięcy. Kolor włosów jest związany
z istnieniem dwóch typów pigmentów: eumelaniny i feomelaniny, które wytwarzane
są w komórkach melenocytowych. Eumelanina ulega reakcji enzymatycznej
z tyrozyną i przybiera barwę brunatną lub czarną, natomiast feomelanina ulega
innym przekształceniom enzymatycznym i wytwarza barwę brązowożółtą.
W przypadku albinosów występuje brak tyrozyny, a melanocyty nie produkują

3
4

Z. Sarbak, B. Jachymska-Sarbak, A. Sarbak. Chemia w kosmetyce i kosmetologii. Wrocław 2013
H. Sachs, Theoretical limits of the evaluation of drug concentrations in hair due to irregular hair growth,
“Forensic Sci. Int.”, 1995, 70, s. 53-61
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pigmentów. Siwienie włosów spowodowane jest obniżeniem aktywności tyrozyny,
przyczyną tego może być: wiek, choroba, a nawet szok nerwowy.5
Włosy na ciele człowieka są chronione dzięki tzw. serum, które wytwarzają
gruczoły łojowe. Łój (sebum) to naturalny lubrykant skóry owłosionej
i nieowłosionej ssaków. Tworzy na niej warstwę ochronną antybakteryjną
i przeciwgrzybiczną. W skład serum wchodzą tłuszcze, kwasy tłuszczowe, sterole,
węglowodory, chlorki i fosforany metali ziem alkalicznych, proteiny, woda oraz kwas
masłowy i kapronowy.6
Dolegliwości skóry głowy
Częstą dolegliwością owłosionej skóry głowy jest łupież zwykły lub łupież tłusty
z nasilonym łojotokiem. Jest schorzeniem o przewlekłym nawrotowym przebiegu.
Jeśli proces chorobowy jest bardzo nasilony, wówczas liczne złuszczające się
komórki naskórka formują białe, hiperkeratotyczne, nawarstwione i ściśle
przylegające do podłoża strupy. W przypadku łupieżu tłustego występują
uwarstwione, żółtawe strupy i objawy stanu zapalnego. Nadmiernemu złuszczaniu
komórek naskórka towarzyszy wzmożone wydzielanie łoju. Jest ono najwyraźniejsze
w okolicach bogatych w gruczoły łojowe, czyli w okolicach owłosionej skóry głowy,
czoła, fałdów nosowo-wargowych, rzęs, brwi i ucha zewnętrznego. Skóra jest wtedy
lśniąca, tłusta, z wyraźnie rozszerzonymi ujściami gruczołów łojowych, które
wypełnione są masami łojowo-rogowymi.7
Równie częstą dolegliwością owłosionej skory głowy jest łojotok, który
charakteryzuje się wzmożonym wydzielaniem sebum w okolicach obfitujących
w gruczoły łojowe. Prawdopodobnie czynnikami etiologicznymi są zakażenia
drożdżakowe. Na łojotok ma również wpływ, wrodzona skłonność osobnicza, zwykle
związana z nadmiernym rogowaceniem ujść mieszków włosowych. Przyczyniają się
do tego również zaburzenia czynności wewnątrzwydzielniczej, zwłaszcza
hiperandrogenizm i nadmierne wytwarzanie progesteronu u kobiet. Wydzielanie łoju
waha się w zależności od wieku, jest duże u noworodków, następnie zmniejsza się
w ciągu pierwszych lat życia, wzrasta w okresie pokwitania i znowu zmniejsza się
jego wydzielanie, wyraźniej u kobiet niż u mężczyzn. Łojotok jest podłożem chorób
owłosionej skóry głowy, między innymi łupieżu łojotokowego. (ibidem)
Kolejną chorobą owłosionej skóry głowy jest łysienie. Może być wynikiem
przejściowego lub trwałego wypadania włosów na ograniczonej powierzchni lub
obejmującej całą owłosioną skórę głowy. Łysienie męskie androgenowe, jest
to trwała utrata włosów, która najczęściej rozpoczyna się od kątów czołowych
i na szczycie głowy. Decydujące znaczenie mają tu przede wszystkim czynniki
genetyczne oraz dihydrotestosteron, który hamuje wzrost włosa w obrębie
owłosionej skóry głowy. Łysienie androgenowe może również występować
u kobiet. Jest to utrata włosów, wyglądem zbliżona do łysienia męskiego lub rozlana
na całej powierzchni owłosionej skóry głowy. Występuje znacznie rzadziej

A. Marzec, Chemia kosmetyczna. Toruń 2009
Z. Sarbak, B. Jachymska-Sarbak, A. Sarbak. Chemia w kosmetyce i kosmetologii. Wrocław 2013
7
S. Jabłońska, T. Chorzelski, Choroby skóry dla studentów medycyny i lekarzy. Warszawa 1992
5
6
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niż u mężczyzn i pojawia się na ogół powyżej 30 roku życia. Przyczyną mogą być
czynniki genetyczne, stres oraz zaburzenia wewnątrzwydzielnicze lub stosowanie
androgenów i syntetycznych progesteronów.8
Kosmetyki do pielęgnacji włosów
Do najpopularniejszych dostępnych na rynku preparatów kosmetycznych do
pielęgnacji włosów można zaliczyć między innymi szampony, odżywki oraz ampułki,
zapobiegające wypadaniu włosów. Szampony służą do usuwania nadmiaru sebum,
potu, złuszczonych komórek skóry głowy oraz pozostałości po preparatach do
stylizacji włosów.9 Głównym skalnikiem szamponów są surfakanty. Myjące
i odtłuszczające działalnie związków powierzchniowo czynnych jest związane
z utworzeniem kulistych micel, które oddziaływują z brudem oraz depozytem
olejowym, znajdującym się na włóknie włosa. Jako surfaktanty w szamponach
stosuje się: związki aminowe (mydła, siarczany, alkilowe, estry alkilosiarczanów),
niejonowe (alkanoamidy, aminotlenki, polietoksylany) oraz amfoteryczne. Dobry
szampon powinien: łatwo rozprowadzać się na włosach, zapewnić pianę
o odpowiedniej konsystencji i stabilności, łatwo i szybko ulegać wyplukaniu
z włosów, zapewnić łatwość czesania na mokro, zapewnić połysk, umożliwić łatwe
wysuszenie po umyciu, nie ulegać elektryzowaniu, umożliwić łatwe ułożenie włosów
oraz nie powodować podrażnienia skóry głowy i oczu.10
Najbardziej wymagającą grupę kosmetyków do pielęgnacji włosów stanowią
szampony dla dzieci. Nie powinny one powodować podrażnienia skóry głowy ani
oczu. Tego typu preparaty zawierają surfaktanty amfoteryczne (betainy
i sulfobetainy), w połączeniu z niejonowymi (estry polioksoetoksylowanych alkoholi).
Również szampony przeciwłupieżowe wymagają specjalnych kombinacji
składników. Zawierają dodatki antydrobnoustrojowe, takie jak: czwartorzędowe sole
amoniowe z dodatkiem keratolitycznym, np. z kwasem salicylowym, siarką. (ibidem)
Odżywki i ampułki do włosów najczęściej stosowane są w celu regeneracji oraz
leczniczym.
Zawierają
one
środki
o
działaniu
przeciwłojotokowym,
przeciwłupieżowym i wzmacniającym. Zadaniem tego typu preparatów jest przede
wszystkim odżywienie, regeneracja oraz wzmocnienie włosów.11
Składniki aktywne stosowane w preparatach do pielęgnacji włosów
Obecnie producenci kosmetyków wykorzystują szeroki wachlarz składników,
które mają za zadanie przede wszystkim zapewnić lśniące i zdrowo wyglądające
włosy.
Ekstrakt ze skrzypu polnego jest to ziele, zawierające saponinę steroidową
ekwizytynę, flawonoidy, fenolokwasy – kwas kawowy i rozpuszczalne związki
krzemu. Ma działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne, uszczelniające i ściągające.
Działa oczyszczająco na skórę, pomocny jest w leczeniu trądziku i wyprysków
skórnych. Wpływa na elastyczność i odporność naskórka. Stosowany jest
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w preparatach kosmetycznych przeciwłupieżowych oraz przeciw wypadaniu
włosów.12
Witamina B5 inaczej kwas pantotenowy. Ma wpływ na prawidłowy wzrost
włosa, pomaga utrzymać jędrność i elastyczność skóry. Występuje w produktach
roślinnych i zwierzęcych. Jest to witamina rozpuszczalna w wodzie, gotowanie
unieczynnia tylko niewielką jej ilość, zawartą w pożywieniu. Objawami niedoboru
witaminy B5 są przede wszystkim skurcze w nogach i w ramionach, bóle mięśni
i stawów, ich sztywność, zwłaszcza po przebudzeniu, wypadanie włosów i łysienie,
pękanie skóry w kącikach ust, kłopoty ze wzrokiem, uczucie zmęczenia oraz
rozdrażnienia. (ibidem)13
Kompleks witamin A, E, F. Witamina A – retinol w organizmie występuje
w wątrobie w formie estru – palmitynianu retinolu, który w reakcji zmydlania tworzy
czysty retinol uwalniany do krwiobiegu. Wpływa na wzrost i ogólny rozwój
organizmu, dlatego określana jest mianem witaminy przeciwinfekcyjnej
i wzrostowej. Witamina A ma korzystny wpływ na regenerację skóry oraz procesy
rogowacenia naskórka oraz podwyższa barierę ochronną skóry. Witamina
E występuje w postaci tokoferoli i tokotrienoli (8 związków), tokomonoenoli
(2 związki), w produktach naturalnych, np. awokado, oleju z kiełków pszenicy oraz
w kawiorze z łososia. Trwałość tej witaminy zwiększa się w obecności naturalnych
lub sztucznych dodawanych przeciwutleniaczy. Posiada działanie ochronne
na warstwę tłuszczową naskórka, poprawia ukrwienie skóry, wspomaga leczenie
łojotokowego zapalenia skóry oraz trądziku. Witamina F – niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe (NNKT), jest to mieszanina kwasów głównie: linolowego,
linolenowego, arachidonowego. Występuję w olejach roślinnych np. oleju
oliwkowym, lnianym czy sojowym. Witamina ta często stosowana jest w płynach do
włosów, potrzebujących regeneracji oraz w preparatach regenerujących czynności
gruczołów skóry. (ibidem)
Cynk Zn likwiduje stany zapalne oraz przyspiesza gojenie ran. Biologicznie
aktywny cynk występuje w pestkach dyni i słonecznika, korzeniu prawoślazu, kłączu
pięciornika. W kosmetyce stosuje się go w preparatach do skóry z łojotokiem.14
Ekstrakt z kory wierzby zawiera garbniki, związki salicylowe (prekursory
kwasu salicylowego), kwasy organiczne i sole mineralne. Ekstrakt stosowany jest
w kosmetykach do pielęgnacji skóry ze względu na właściwości przeciwzapalne,
keratolityczne (ułatwia złuszczanie warstwy rogowej naskórka), ściągające oraz
bakteriostatyczne. Jest częstym składnikiem szamponów do włosów
przetłuszczających. (ibidem)
Arginina jest to naturalny aminokwas, otrzymywany z nieoczyszczonego
cukru, który ma olbrzymi wpływ na funkcjonowanie skóry. Aminokwas ten jest
wyjątkowo skutecznym nawilżaczem – nawilża nie tylko naskórek ale także głębsze
partie skóry, a to za sprawą arginazy, która przekształca argininę
w mocznik na poziomie komórkowym. Ze względu na wzrost nawilżenia naskórka
i wzmacnianie bariery lipidowej skóry, arginina jest wyjątkowo cennym składnikiem
w przypadku skóry bardzo suchej, atopowej czy z osłabiona barierą skórną.

12

M. Molski, Nowoczesna kosmetologia 2. Warszawa 2014
A. Marzec, Chemia kosmetyczna. Toruń 2009
14
M. Molski, Chemia Piękna. Warszawa 2012
13
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W cyklu biochemicznym arginina jest prekursorem produkcji tlenku azotu –
substancji, która odpowiada za rozszerzanie naczyń krwionośnych. Ta cecha
znajduje zastosowanie w preparatach pobudzających wzrost włosów, lepsze
przenikanie substancji aktywnych do mieszka włosa, a tym samym jego lepsze
odżywienie, co wzmacnia osłabione, wypadające włosy, ze skłonnością do
łysienia.15
Witamina B7 inaczej witamina H, biotyna. Wpływa na właściwe funkcjonowanie
skóry oraz włosów. Jej niedobór powoduje łuszczycowe zmiany skóry na dłoniach,
nogach i ramionach.16
Witamina B3 inaczej nazywana witaminą PP lub niacyna. Występuje
w drożdżach, orzechach, fasoli. Wchodzi w skład kosmetyków do pielęgnacji skóry
ze skłonnością do dermatoz oraz w preparatów przeciw wypadaniu włosów.17
Pantenol jest to zredukowana do alkoholu forma kwasu pantotenowego,
prekursor witaminy B5. Ma znacznie większe zastosowanie kosmetyczne niż kwas
pantotenowy. Jest to jeden z lepszych środków kondycjonujących włosy – zwiększa
szybkość wzrostu włosa i jego grubość. (ibidem)
Proteiny (białka) powstają w wyniku rozkładu białek naturalnych. Stosowane
są w odżywkach do włosów, ponieważ mają zdolność wnikania w drobne
uszkodzenia włosa, sklejanie i zamykanie łusek, dzięki czemu są one gładkie,
jedwabiste i nawilżone. W kosmetykach do pielęgnacji włosów znalazły
zastosowanie przede wszystkim kolagen, elastyna i keratyna – białka budulcowe
skóry, włosów i paznokci.18
Proteiny jedwabiu posiadają doskonałe zdolności wiązania wody, nawilżają
naskórek i zapobiegają transepidermalnej utracie wody (TEWL). Często są
stosowane w preparatach do pielęgnacji włosów, ponieważ tworzą na nich film
ochronny, nadając im połysk i jedwabistość.19
Żeń-szeń nazywany jest korzeniem życia, w kosmetyce stosowany jest przede
wszystkim w preparatach anti – aging oraz w środkach przeciw łysieniu. (ibidem)
Analiza sensoryczna
Kosmetyki należą do grupy produktów, na które niezależnie od sytuacji
gospodarczej jest ciągły popyt. Wymagania klientów, dotyczące tych preparatów, są
coraz większe, co wymusza na producentach produkcję coraz lepszych
i nowocześniejszych kosmetyków. Te, które pojawiają się na rynku, muszą być
z jednej strony skuteczne i innowacyjne, a z drugiej bezpieczne zarówno dla
konsumentów jak i dla środowiska. Dla konsumentów najistotniejsze znaczenie mają
cechy organoleptyczne kosmetyku, takie, jak: zapach, konsystencja oraz barwa.
Metody oceny za pomocą narządów zmysłu, tj. wzroku, słuchu, węchu, dotyku
pozwalają najszybciej ocenić wartości użytkowe badanego materiału. Pozwalają
również na bardziej kompleksową ocenę jakości kosmetyku, czego nie da się

A. Marzec, Chemia nowoczesnych kosmetyków. Toruń 2010
M. Molski, Nowoczesna kosmetologia 2. Warszawa 2014
17
Ibidem
18
M. Molski, Chemia Piękna. Warszawa 2012
19
A. Marzec, Chemia nowoczesnych kosmetyków. Toruń 2010
15
16
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osiągnąć żadną inną metodą. Warunkiem, który gwarantuje dobre przyjęcie
preparatów kosmetycznych przez nabywców, jest ich stała, wysoka jakość.20
Badania sensoryczne są jedną z najważniejszych metod oceny kosmetyków,
stosowane zarówno w trakcie opracowania nowych receptur jak i podczas
potwierdzenia skuteczności wyrobu. Podczas, gdy badania chemiczne
charakteryzują skład chemiczny i wartość odżywczą produktu, badania fizyczne jego
właściwości reologiczne i strukturalne, zaś badania mikrobiologiczne rodzaj
i ilość mikroflory (o pozytywnym lub negatywnym działaniu), badania sensoryczne
charakteryzują produkt kosmetyczny w kategoriach najbardziej zbliżonych do
doznań, będących codziennie udziałem każdego człowieka podczas aplikacji
kosmetyku na skórę. W ciągu kilku ostatnich lat badania sensoryczne kosmetyków
stosowane zarówno w celach naukowych jak i aplikacyjnych produkcji tego typu
preparatów, rozwinęły się od prostych ocen, wykonywanych kilkoma metodami
różnicowymi lub przy użyciu tradycyjnych opisowych skal kategorii do pozycji jaką
zajmują obecnie, czyli odrębnej zaawansowanej dziedziny badań analitycznych.
W sensorycznej analizie „aparatem pomiarowym” jest zespół sensoryczny, czyli
wybrani oceniający, którzy są przeszkoleni według ustalonych, znormalizowanych
kryteriów. Paneliści są systematycznie kontrolowani w celu zapewnienia
poprawności prowadzonych przez nich badań. W przypadku gdy wyniki badań są
niedokładne lub niepowtarzalne, nie mogą być brane pod uwagę. W takim przypadku
zastosowanie metod statystycznych do opracowania wyników nie jest w stanie ich
uwiarygodnić.21
W tabeli 1 przedstawiono przykładowe parametry, podlegające ocenie
sensorycznej podczas badania kosmetyków.
Tabela nr 1: Badane parametry preparatów kosmetycznych podczas przeprowadzania
analizy sensorycznej
Cecha

Definicja

Jest to ilość emulsji odczuwana
pomiędzy palcami (wskazującym
i kciukiem) podczas pocierania
Efekt poduszki ich o siebie. Efekt poduszki jest
tym silniejszy, im więcej emulsji
wyczuwa się między palcami.

Jednolitość

Oznacza produkt o jednorodnej
konsystencji, gładkiej
powierzchni, bez widocznych
niejednolitych fragmentów i
pęcherzyków powietrza.

Sposób wykonywania badania
Produkt należy nabrać ze zlewki
palcem wskazującym, następnie
pocierać palec wskazujący kciukiem.
Oceniający ma za zadanie określić
wyczuwalną ilość emulsji.
W pierwszej kolejności ocenia się
wzrokowo jednolitość i gładkość
preparatu w zlewce. Następnie należy
nanieść niewielką ilość preparatu na
oczyszczona skórę przedramienia i
ocenić wzrokowo, czy preparat ma
gładka powierzchnię.

J. Płocica, P. Turek, W. Figiel, B. Tal-Figiel, Rola oznaczeń sensorycznych w ocenie nowych produktów
na przykładzie kosmetyków naturalnych firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona, „Polish
Journal of Cosmetology” 2013, 16/2, s. 163-167
21
N. Baryłko-Pikielna, I. Matuszewska, Sensoryczne badania żywności. Kraków 2009
20
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Cecha

Definicja
Jest wynikiem gęstości
i spójności emulsji

Konsystencja

Sposób wykonywania badania
W zlewce, zawierającej badany
produkt, należy zanurzyć palec
wskazujący pod kontem 45-60º
i szybko wyciągnąć. Należy zwrócić
uwagę na opór kremu podczas
zanurzenia palca oraz kontaktu palca
z kremem podczas jego wyciągania.

Oznacza możliwość nabierania
preparatu na opuszek palca.
Kosmetyk o dobrej przyczepności
łatwo można nabrać z naczynia
palcem.

Ze zlewki, w której znajduje się
badany kosmetyk, należy pobrać
niewielką ilość preparatu na opuszek
palca. Preparaty kosmetyczne, które
Przyczepność
charakteryzują się dobrą
przyczepnością, łatwo się nabierają,
na opuszku tworzy się trwały
charakterystyczny stożek, który nie
spływa i nie rozlewa się.
Źródło: http://www.kchn.uph.edu.pl/metody_analityczne/MA_cwiczenie_5.pdf

Podsumowanie
W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce można zaobserwować silny rozwój
kosmetologii, który jest związany z intensywnie rosnącymi potrzebami
społeczeństwa. Rozwój tej dziedziny pełni ważną rolę w życiu człowieka, który od
wieków stale poszukiwał preparatów, mających zapewnić mu zdrowy i piękny
wygląd.
Badania sensoryczne mogą być wykorzystywane m.in. przy kontroli jakości,
opracowywaniu nowych produktów lub modyfikowaniu kosmetyków już
wprowadzonych do obiegu oraz dokonywaniu wyboru dostawcy, na podstawie
jakości sensorycznej proponowanych przez niego produktów. Ta metoda pozwala
odpowiedzieć na pytanie, od jakiego momentu jakość produktu ulega pogorszeniu.
Właściwie przeprowadzona analiza sensoryczna pozwala na podniesienie
konkurencyjności wyrobów przez zwiększenie atrakcyjności produktu, jak również
pomaga producentom wyrobów kosmetycznych na wybranie najlepszego produktu
z grupy oferowanych.
Streszczenie
W artykule omówiono budowę włosa, preparaty do pielęgnacji włosa oraz
składniki aktywne stosowane w tego typu kosmetykach. Przedstawiono znaczenie
analizy sensorycznej w przemyśle kosmetycznym oraz szczegółowo
scharakteryzowano przykładowe parametry, podlegające ocenie sensorycznej
podczas badania kosmetyków.
Summary
The article discusses the construction of the hair, hair care preparations, and
the active ingredients used in this type of cosmetics. Shows the importance
of sensory analysis in the cosmetic industry and characterized in detail examples of
the parameters to be assessed during the test sensory cosmetics.
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POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO U OSÓB STARSZYCH

Wprowadzenie
Bezpieczeństwo stanowi ważną dziedzinę życia społecznego. Świadczy o tym
chociażby dynamicznie rozwijająca się interdyscyplinarna refleksja naukowa,
dotycząca zróżnicowanych wymiarów tej złożonej kategorii poznawczej. Wzrasta
liczba badań prowadzonych w tym zakresie, jak również specjalistów
przygotowujących się do pracy w sektorach bezpieczeństwa narodowego.
Dywersyfikacja fenomenu bezpieczeństwa powodowana jest również aktualnymi
przemianami społeczno-kulturowymi zachodzącymi w wymiarze globalnym
i lokalnym. Wymienić można tutaj m. in. postęp naukowo-techniczny, globalizację
i związaną z nią dynamikę stosunków międzynarodowych1, jak również zmiany
struktury demograficznej społeczeństw. Ten ostatni czynnik w sposób szczególny
dotyczy dziedziny bezpieczeństwa jaką jest zdrowie – jedna z istotnych wartości
w życiu człowieka. Okres starości, bo właśnie z nim związane są wspomniane
przemiany demograficzne, stanowi szczególne wyzwanie z punktu widzenia
bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno w wymiarze indywidualnym jak
i społecznym. Wydłużający się okres życia ludzkiego, nie zawsze niestety
przebiegający w pełnym zdrowiu oraz wzrost liczby osób starszych w stosunku do
pozostałych grup społecznych, stanowią ważne czynniki kształtujące programy
opieki zdrowotnej i polityki społecznej, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa
w tym zakresie wszystkim obywatelom, również tym w podeszłym wieku.
Punktem wyjścia w konstruowaniu wspomnianych programów powinna być
diagnoza dotycząca nie tylko potrzeb zdrowotnych i aktualnych zasobów państwa
służących ich zaspokojeniu, ale również ocena subiektywnego poczucia
bezpieczeństwa zdrowotnego w określonej grupie społecznej, w tym przypadku
seniorów. Odgrywa ono istotną rolę w całościowym postrzeganiu systemu opieki
i wsparcia (w tym satysfakcji z otrzymywanych świadczeń), dostępnego dla
starszego odbiorcy na obszarze danego kraju. Niniejszy tekst, wychodząc naprzeciw
zasygnalizowanym wyżej kwestiom bezpieczeństwa zdrowotnego, służyć ma
analizie tego złożonego fenomenu w odniesieniu do osób starszych.
Ma on charakter teoretyczno-badawczy i zawiera zarówno teoretyczną refleksję
dotyczącą kategorii bezpieczeństwa jako takiego oraz bezpieczeństwa

1

J. Stańczyk, Złożoność kategorii bezpieczeństwa – zarys problematyki (w:) Jarmoch, Świderski, Trzpil
(red.), Bezpieczeństwo człowieka a trans dyscyplinarność, T.2. Aspekty edukacyjne i politologiczne.
Siedlce 2009, s. 254
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zdrowotnego, jak również starości i jej specyficznych cech, ważnych z punktu
widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego. Uzyskana w ten sposób wiedza stała się
podstawą dla skonstruowania projektu pilotażowych badań, przeprowadzonych
metodą sondażu diagnostycznego, służących ocenie poczucia bezpieczeństwa
zdrowotnego w grupie 20 seniorów, korzystających ze zróżnicowanych form
wsparcia zdrowotnego i opiekuńczego (w tym instytucjonalnych) oferowanych przez
państwo, jak również tych żyjących samodzielnie w środowisku. Uzyskane rezultaty,
zaprezentowane w końcowej części rozdziału, pozwalają na wycinkowy ogląd
subiektywnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego, dokonanej przez osoby starsze.
W zestawieniu z dotychczasową wiedzą securitologiczną2 oraz gerontologiczną,
stanowić mogą przyczynek do dalszych badań nad tym ważnym, podlegającym
dynamicznym przemianom, obszarem życia społecznego.
Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego
Ochrona bezpieczeństwa obywateli należy do obowiązków władz każdego
państwa. W Polsce wśród pozamilitarnych dziedzin bezpieczeństwa narodowego
ważne miejsce zajmuje obszar bezpieczeństwa zdrowotnego. Zdaniem niektórych
autorów dotychczasowe definicje bezpieczeństwa zdrowotnego są niewystarczające, gdyż pomijają wiele jego aspektów lub wypływają z koncepcji intuicyjnych
i opisowych, co uniemożliwia precyzyjne i obiektywne badanie poziomu (jakości)
tego rodzaju bezpieczeństwa.3 Inni autorzy twierdzą, że niepełne pojęcie
bezpieczeństwa zdrowotnego może jedynie wywoływać szereg nieporozumień
między podmiotami zaangażowanymi w budowanie systemu ochrony zdrowia
i z tego względu należałoby je zastąpić pojęciem „równości w zdrowiu”,
oznaczającym równość szans na rozwój i utrzymanie zdrowia.4
Znamienne jest, że bezpieczeństwo zdrowotne definiuje się często przez
pryzmat zagrożeń i określa się je jako subiektywne poczucie braku zagrożenia,
odczuwanego przez pacjentów i ich rodziny w sytuacji choroby.5 Tak sformułowana
definicja bezpieczeństwa zdrowotnego odwołuje się bezpośrednio do fenomenu
poczucia dobrostanu w zakresie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i świadomości
dostępności opieki zdrowotnej. Warto przy tym pamiętać, że ogólne pojęcie
bezpieczeństwa posiada przede wszystkim wymiar aksjologiczny. Wymiar ten wiąże
się z postrzeganiem bezpieczeństwa jako pozytywnie nacechowanego stanu
ochrony określonego dobra lub stanu braku zagrożenia tego dobra.6 W odniesieniu
do bezpieczeństwa zdrowotnego poszczególnych osób kluczowym dobrem jest

2

Por. Ibidem, s. 254
A. Ameljańczyk, T. Ameljańczyk, System monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego w państwie
i jego zagrożeń, „Roczniki KAE”. 2012, z. 25, s. 10
4
D. Cianciara, M.J. Wysocki, Koncepcja bezpieczeństwa zdrowotnego – panaceum czy placebo?,
„Problemy Higieny i Epidemiologii”. 2006, t. 87, nr 2, s. 82
5
A. Sekściński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza i współczesne rozumienie
w naukach politycznych, http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/11/A.Sekscinski-bezpieczenstwowewnetrzne-w-ujeciu-teoretycznym.pdf (pobrano 8.07.2015 r.), s. 68
6
A. Węgrzecki, Ontologiczne i aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa. (w:) Pabisz-Zarębska, Szewczyk
(red.), Bezpieczeństwo jako wartość: wydanie pokonferencyjne z II Konferencji Naukowej
z cyklu „Bezpieczeństwo jako wartość: zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa
Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, 18 kwietnia 2008. Kraków 2010, s. 14-25
3
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stan, w którym każda jednostka może w pełni zaspokajać swoje potrzeby zdrowotne
i korzystać z zasobów systemu opieki zdrowotnej.
Na ważny aspekt poczucia bezpieczeństwa wskazuje A. Korwin-Szymanowska
podkreślając, że poczucie bezpieczeństwa zależy nie tylko od wielkości realnych
zagrożeń, ale również od sposobu ich postrzegania i zasobów, w tym również
dostępności wsparcia, potrzebnych do poradzenia sobie z zagrożeniem oraz cech
osobowości człowieka.7 Analizując poziom poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego
należy zatem w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę subiektywne opinie pacjentów
na temat warunków, w jakich ich własne zdrowie jest objęte ochroną. Uwzględniać
należy także czynnik osobowościowy, który niestety w dużym stopniu stanowi
o trudności diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa, w tym także poczucia
bezpieczeństwa zdrowotnego.
A. Ameljańczyk i T. Ameljańczyk definiują poczucie bezpieczeństwa
zdrowotnego jako przekonanie o braku zagrożeń (o niskim ich
prawdopodobieństwie) powodujących utratę (uszczerbek) zdrowia. Autorzy jednak
słusznie podkreślają, że poczucie bezpieczeństwa nie musi wynikać z faktycznego
stanu bezpieczeństwa, gdyż subiektywne poczucie bezpieczeństwa może zostać
wywołane sztucznie.8
W badaniach nad bezpieczeństwem podejmuje się liczne próby diagnozy
poczucia bezpieczeństwa w różnych jego obszarach.9 Prowadzone są również
badania nad uwarunkowaniami poczucia bezpieczeństwa. Wśród nich wyodrębnia
się biologiczne,10 psychospołeczne11, społeczno-kulturowe,12 a także architektoniczne13 uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa. W odniesieniu do poczucia
bezpieczeństwa zdrowotnego katalog determinant przedstawiają J. Pinkas,

A. Korwin-Szymanowska, Psychospołeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa (w:) Pabisz-Zarębska,
Szewczyk (red.), op. cit., s. 31
8
A. Ameljańczyk, T. Ameljańczyk, op. cit., s. 12
9
Przykłady badań prowadzonych nad poczuciem bezpieczeństwa w wybranych jego obszarach
zamieszczone są między innymi w następujących publikacjach: Poczucie bezpieczeństwa obywateli w
Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom, red. E.M. Guzik-Makaruk, Lex a
Wolters Kluwer business. Warszawa 2011; Obraz bezpieczeństwa społecznego człowieka XXI wieku,
red. D. Czajkowska-Ziobrowska, P. Ziobrowski, Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS.
Poznań 2011. Podmiotem prowadzącym cykliczne badania nad poczuciem bezpieczeństwa Polaków
jest Centrum Badania Opinii Społecznej, które każdego roku publikuje Raport o stanie bezpieczeństwa
w Polsce. W raporcie tym znajdują się dane na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków zarówno w
wymiarze globalnym, jak i lokalnym Najnowszy raport CBOS pochodzi z roku 2013 i dostępny jest na
stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod adresem: http://bip.msw.gov.pl/bip/raporto-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html (pobrano 6.07.2015 r.)
10
D. Czajkowska-Ziobrowska, P. Gąsiorek, P. Ziobrowski, Źródła poczucia bezpieczeństwa młodzieży
akademickiej. (w:) Czajkowska-Ziobrowska, Ziobrowski (red.), Obraz bezpieczeństwa społecznego
człowieka XXI wieku. Poznań 2011, s. 53
11
E. Nerwińska, Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole, http://www.ore.edu.pl/stro
naore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1160:psychospoeczneuwa
runkowania-bezpieczestwa-w-szkole&id=55:profilaktyka-agresji-i-przemocy&Itemid=1148
(pobrano
6.07.2015 r.)
12
H. Mamzer, Poczucie bezpieczeństwa ontologicznego. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Poznań
2008
13
A. Barczykowska,Społeczne i architektoniczne uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców wielkiego miasta, „Czasopismo Techniczne. Architektura”. 2007, t. R. 104, z. 2-A
7
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W. Wierzba, A. Owoc, I. Bojar.14 Autorzy proponują podział uwarunkowań
bezpieczeństwa zdrowotnego na determinanty wewnętrzne i zewnętrzne.
Podsumowując swoje rozważania stawiają tezę, mówiącą o tym, że „[w procesie
kształtowania poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego – przyp. aut.] najważniejsze
są czynniki związane z szeroko rozumianą znajomością organizacji systemu
ochrony zdrowia, jego dostępnością, przyjaznością, ograniczeniem meandrów,
ograniczeniem barier, łatwością dostępu w każdej sytuacji zdrowotnej, poczuciem
równości wszystkich, którzy do niego wchodzą, prostotą i stabilnością reguł,
sprawiedliwością, dbałością o jakość”.15
O stanie bezpieczeństwa zdrowotnego w kraju informuje się obywateli między
innymi poprzez komunikaty Biura Bezpieczeństwa Narodowego, sporządzone na
podstawie raportów o sytuacji w służbie zdrowia. Raporty te zawierają zwykle opinie
na temat stanu bezpieczeństwa w konkretnych instytucjach (np. opinie
o kondycji finansowej szpitali).16 Ponieważ bezpieczeństwo zdrowotne
doświadczane jest przez obywateli jako subiektywne poczucie braku zagrożenia
potrzeb zdrowotnych, kompletna diagnoza poziomu bezpieczeństwa w kraju
powinna zatem uwzględniać również opinie beneficjentów systemu opieki
zdrowotnej, tj. opinie poszczególnych osób lub grup społecznych.
Zdaniem A. Maciąg i I. Sakowskiej obszar jakości usług medycznych, który
bezpośrednio oddziałuje na stan bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, zawiera
się w trzech sferach: organizacyjnej, informacyjnej i technicznej.17 Jakość
w obrębie każdej ze sfer określa szereg czynników definiowanych zarówno
obiektywną sytuacją w systemie opieki zdrowotnej jak i subiektywną oceną pacjenta.
Konieczność uwzględniania punktu widzenia pacjenta wiąże się z faktem, że każdy
pacjent posiada własny, określony pułap oczekiwań i wymagań dotyczących opieki
medycznej. Wpływ czynników psychologicznych, w tym emocji związanych
z leczeniem, sprawia, że pacjenci różnią się nie tylko własnymi doświadczeniami
w korzystaniu z tej opieki, ale także poziomem satysfakcji z otrzymywanej usługi
zdrowotnej.18 Z tego względu niewystarczające jest utożsamianie bezpieczeństwa
zdrowotnego jedynie z dostępnością usług medycznych. Należy wziąć pod uwagę
opinie pacjentów na temat jakości komunikacji z personelem medycznym, sposobu
traktowania pacjenta lub poziomu zaufania we wzajemnych relacjach pacjent-lekarz,
pacjent-opiekun.
O tym, jak ważne jest zaspokojenie oczekiwań pacjentów odnośnie do
oferowanych usług zdrowotnych świadczą dotychczasowe wyniki badań

J. Pinkas, W. Wierzba, A. Owoc, I. Bojar, Orzecznictwo lekarskie w kontekście poczucia
bezpieczeństwa zdrowotnego, „Medycyna Ogólna”. 2010, t. 16 (XLV), nr 3, s. 438
15
Ibidem, s. 439
16
Sytuacja w służbie zdrowia w 2009 i 2010 roku. Warszawa 2010, http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzen
ia/2171,Wyniki-kwestionariusza-BBN-dotyczace-zabezpieczenia-dostepnosci-pacjentow-do-swi.print
(pobrano 6.07.2015 r.)
17
A. Maciąg, I. Sakowska, Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych, „Studia
i Materiały – Wydział Zarządzania UW”. 2006, nr 1, s. 52-53
18
Ibidem,s. 53. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w cytowanej pracy autorki szczegółowo prezentują
metodę servqual, która służy jako narzędzie badania jakości świadczeń oraz satysfakcji pacjentów
z oferowanych im usług.. Metoda servqual opiera się na modelu jakości usług opracowanym przez
Parasuramana, Zeithalma i Berry’ego, w którym jakość określana jest za pomocą różnicw postrzeganiu
danej usługi przez klienta zewnętrznego (pacjenta) oraz klienta wewnętrznego (pracownika)
14
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prowadzonych nad poczuciem bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. W wyniku
analizy opinii społecznej dotyczącej bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce
w 2008 roku stwierdzono, że prawie 60% respondentów uważa, że nie ma gwarancji
tego bezpieczeństwa w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.19
Ustalono także, że największym problemem związanym z korzystaniem z publicznej
opieki zdrowotnej jest długie oczekiwanie do specjalistów (87%) i na badania
diagnostyczne (56,54%). W cytowanych badaniach wzięto pod uwagę opinie
przedstawicieli różnych grup społecznych, lecz w ramach ustalonych przedziałów
wiekowych nie wyodrębniono grupy osób w wieku powyżej 60 r. ż. (36,01%
respondentów stanowiły osoby w wieku powyżej 40 r. ż.).20 Badania pilotażowe,
omówione w dalszej części rozdziału, koncentrują się na diagnozie poziomu
poczucia bezpieczeństwa wśród osób, które ukończyły 60 r. ż. Uzyskane wyniki
częściowo uzupełniają stan wiedzy na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków
należących do tej grupy wiekowej.
Starość a bezpieczeństwo zdrowotne
Zagadnienie bezpieczeństwa zdrowotnego nabiera szczególnej wagi
w odniesieniu do okresu starości. Temat zdrowia wielokrotnie pojawia się zarówno
w treściach opracowań naukowych dotyczących tego etapu życia, jak również
w rozmowach samych seniorów zatroskanych o swoje samopoczucie i możliwości
jego poprawy. Spróbujmy zatem wskazać specyficzne aspekty wieku podeszłego,
które implikują szczególny zwrot w kierunku zdrowia i związanych z nim zagadnień.
Zasadnym jest tutaj przytoczenie określonej definicji starości, choć przyznać trzeba,
że nie jest to zadanie łatwe z racji wielości ujęć obecnych w literaturze
gerontologicznej, akcentujących wybrane aspekty tego złożonego fenomenu
i przyjmujących odmienne przedziały czasowe tego okresu życia.
Podążając za A. Zychem określić można starość jako „nieunikniony efekt
procesu starzenia się [jego końcowy okres – przyp. aut.], w którym kolejno
następujące zamiany biologiczne, psychiczne i społeczne zaczynają oddziaływać
względem siebie synergetycznie, prowadząc do naruszenia równowagi biologicznej
i psychologicznej bez możliwości przeciwdziałania temu. Za początek starości
przyjmuje się umownie 60. lub 65. rok życia, a nieuchronnym końcem starości jest
śmierć”.21
Przytoczona
definicja
ukazuje
zmiany
dokonujące
się
w starzejącym się organizmie w większości posiadające charakter spadku, inwolucji,
które charakterystyczne są dla ostatniego etapu życia człowieka. Trzeba jednak
dodać, że występują one w różnym tempie i z różnym nasileniem
u konkretnych osób. Starość jest bowiem najbardziej zróżnicowanym ze wszystkich
etapów życia.22 Potwierdzeniem tego jest chociażby wyodrębnienie poszczególnych
etapów starzenia się w periodyzacji WHO – od wieku przedstarczego (45.-59. r. ż.),
przez wczesną (60.-74. r. ż.) i późną (75.-89. r. ż.) starość aż po długowieczność
(powyżej 90. r. ż.). Każdy z nich wiąże się zazwyczaj z istotnymi różnicami chociażby
w poziomie sprawności fizycznej. Odróżnić tutaj trzeba również starzenie się

I. Bojar, J. Szymańska, Warranty of occupational health and safety within public health insurance in
public opinion in Poland, „Zdrowie Publiczne”. 2010, t. 120, nr 1, s. 8
20
Ibidem, s. 9
21
A. Zych, Leksykon gerontologii. Kraków 2007, s. 163
22
M. Susłowska, Psychologia starzenia się i starości. Warszawa 1989, s. 240
19
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fizjologiczne, związane m.in. z charakterystycznym dla tego etapu życia obniżeniem
sprawności funkcjonowania poszczególnych organów ciała (np. zmysłów – wzroku,
słuchu) od starzenia się patologicznego, łączącego się z występowaniem chorób,
często wielu i jednocześnie, jak w przypadku zjawiska wielochorobowości. Zarówno
w przypadku starości „normalnej” jak i patologicznej, upływ lat wiąże się ze
stopniowym ograniczeniem sprawności utrudniającej samodzielne funkcjonowanie
w codziennym życiu.23
Kwestie zdrowotne nabierają coraz większego znaczenia, zarówno
w wymiarze obiektywnym, „wymuszając” częstsze korzystanie ze świadczeń
medycznych24 i opiekuńczych, jak i subiektywnym, stając się ważnym obiektem
troski i tematem codziennych rozmów wśród seniorów. Te ostatnie dotyczą zarówno
sposobów profilaktyki i leczenia chorób jak również ewentualnych przyszłych
potrzeb opiekuńczych. Troska o bezpieczeństwo zdrowotne motywowana jest nie
tylko procesem starzenia się i związanymi z nimi zmianami fizjologicznymi ale
również kontekstem społeczno-kulturowym oraz samopoczuciem psychicznym osób
starszych. W sytuacji choroby, spadku sprawności, ważna bowiem jest sieć
wsparcia, a przede wszystkim jej najbliższe kręgi tworzone przez rodzinę. Aktualna
sytuacja demograficzna i ekonomiczno-kulturowa (m. in. niski przyrost naturalny,
migracje zarobkowe, model rodziny nuklearnej) powoduje iż członkowie rodziny
z coraz większą trudnością realizują funkcje opiekuńcze względem osób starszych.
W naszym kraju sytuacja nadal jest relatywnie dobra. Przykładowe badania
wskazują, że ok. 90% osób cierpiących na chorobę Alzheimera do końca życia
pozostaje w środowisku rodzinnym.25 Niemniej jednak tendencje niwelujące rolę
rodziny jako głównego ogniwa w systemie opieki nad seniorami, z różnych
powodów, nasilają się. Wzrasta liczba osób starszych, tworzących gospodarstwa
jedno i dwuosobowe.26 Ich pogarszająca się sprawność, trudności w codziennym
funkcjonowaniu, połączone od strony emocjonalnej z poczuciem osamotnienia
i wyobcowania z życia społecznego, warunkują w istotny sposób możliwość
samodzielnego zaspokajania potrzeb zdrowotnychi opiekuńczych a tym samym
poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego.
Problematyka zdrowia jest ważnym obszarem badań gerontologicznych
(prowadzonych również w obszarze polityki społecznej czy też pracy socjalnej).
Diagnoza stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej, najczęściej wstępujących
wśród seniorów chorób jest jednym z przedmiotów badawczych dużych, cyklicznych
projektów realizowanych przez interdyscyplinarne zespoły.27 Rezultaty ostatnich

B. Wizner, A. Skalska, A. Klich-Rączka, K. Piotrowicz, T. Grodzicki, Ocena stanu funkcjonalnego
u osób w podeszłym wieku. (w:) Mossakowska, Więcek, Błędowski (red.), Aspekty medyczne,
psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań 2012, s. 91-92
24
B. Tobiasz-Adamczyk, A. Gałaś, P. Brzyski, P. Błędowski, T. Grodzicki, Dostępność i poziom satysfakcji
z opieki medycznej (w:) Mossakowska, Więcek, Błędowski (red.), op.cit., s. 472, 474
25
M. Durda, Organizacja opieki nad osobami z demencją w Polsce na tle krajów rozwiniętych
i rozwijających się, „Gerontologia Polska”. 2010, t. 18, nr 2, s. 77
26
Dochody i warunki życia ludności Polski (Raport z badania EU-SILC 2013), GUS. Warszawa 2014,
s. 78, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/
dochody-i-warunki-zycia-ludnosci-polski-raport-z-badania-eu-silc-2013,6,7.html (pobrano 6.07.2015 r.)
27
Opisy rezultatów tego rodzaju polskich badań zawarte są m.in. w publikacjach: Synak (red.), Polska
starość. Gdańsk 2002; Trafiałek (red.), Polska starość w dobie przemian. Katowice 2003;
Mossakowska, Więcek, Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne
i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań 2012. Ta ostatnia, powstała jako wynik
23
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badań przeprowadzonych w naszym kraju wskazują na postępujący wraz z wiekiem
wzrost występowania niepełnosprawności oraz uzależnienia od pomocy innych,
zwłaszcza w przypadku kobiet. Podobną tendencję wykazuje niesprawność
zmysłów: wzroku (najczęściej występujące choroby to zaćma i jaskra) i słuchu.
Z wiekiem wzrasta również występowanie zaburzeń poznawczych w tym różnych
postaci demencji, cierpi na nią ok. 66% osób w wieku 90+, podczas gdy dla
przedziału wiekowego 65-69 r. ż. jest to ok. 11%. Natomiast do najczęstszych
chorób wieku podeszłego należą nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby układu
oddechowego, nerek, nowotwory, a także depresja. Częste są również upadki
i następujące w ich rezultacie złamania (kość udowa, biodro) i urazy głowy.28
Rezultaty przywołanych wyżej badań stanowią podstawę do opracowania
rekomendacji w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej kraju, zmagającej się
z wyzwaniami starzejącego się społeczeństwa. Rekomendacje te dotyczą
koniecznych zmian strukturalnych, alokacji środków finansowych, kwalifikacji
profesjonalistów pracujących z osobami starszymi, działań edukacyjnych
i profilaktycznych. Zmierzają one do uwidocznienia problemów osób starszych
oraz nadania priorytetowej roli dziedzinom medycyny i polityki społecznej
oraz podmiotom ochrony zdrowia i pomocy społecznej, podejmującym próbę
odpowiedzi na nie.29
Badania gerontologiczne podejmują również kwestie dotyczące świadczeń
medycznych i opiekuńczych dla osób starszych. Określane są: profil ich odbiorców,
poziom satysfakcji z opieki medycznej wśród seniorów, stopień jej dostępności oraz
bariery utrudniające korzystanie z usług medycznych i opiekuńczych przez osoby
starsze. Ogólne wnioski wynikające z ostatnich badań przeprowadzonych
w tym zakresie wskazują, że częstość korzystania z porad lekarza pierwszego
kontaktu wzrasta wraz z wiekiem i stopniem niesprawności. Choć wzrost ten nie
dotyczy osób powyżej 85 r. ż. W wyższych przedziałach wiekowych (po 75 r.ż.)
wzrasta również liczba wizyt domowych i hospitalizacji30 w stosunku do świadczeń
ambulatoryjnych (lekarskich i pielęgniarskich) udzielanych w ośrodkach zdrowia.
Zwiększa się również zapotrzebowanie na transport w celu skorzystania z porad
medycznych.31 Stosunkowo częściej z porad lekarza pierwszego kontaktu
korzystają również kobiety w stosunku do mężczyzn. Z wiekiem spada natomiast
częstość korzystania z porad lekarzy specjalistów oraz rehabilitacji. Z tego typu
usług najrzadziej korzystają mieszkańcy wsi.
Dostępność bezpłatnych świadczeń medycznych oceniona została przez
uczestników projektu badawczego PolSenior 2012 w sposób „dychotomiczny”.

ogólnopolskiego projektu gerontologicznego PolSenior 2012, jest punktem odniesienia dla analiz
teoretycznych dotyczących usług medycznych i opiekuńczych dla osób starszych w niniejszym artykule.
28
Na podst. Mossakowska, Więcek, Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne
i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań 2012
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Zob. J. Derejczyk, B. Bień, K. Szczerbińska, T. Grodzicki, Ochrona zdrowia osób starszych. oraz
P. Błędowski, Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starych. (w:) Strategie działania
w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Rzecznik Praw Obywatelskich. Warszawa
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B. Bień, H. Doroszkiewicz, Z. Wojszel, Poziom niesprawności osób starszych a korzystanie
z usług medycznych i pozamedycznych w badaniu EUROFAMCARE, „Gerontologia Polska”. 2008,
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Grupy osób określające ją jako „łatwą” (ok. 10%) oraz „bardzo trudną” (14%) są
niemalże równoliczne. Dostępność bezpłatnych świadczeń oceniana jest najlepiej
przez osoby powyżej 75 r. ż., a także mieszkańców wsi.32
Seniorzy pozytywnie natomiast oceniali bezpośredni kontakt z lekarzem.
Ważnym komponentem tej oceny okazał się nie tylko merytoryczny przekaz
dotyczący leczenia, ale również aspekt psychospołeczny – poświęcona uwaga czy
też poruszanie kwestii dotyczących spraw życiowych lub rodzinnych, mogących
mieć związek z chorobą. W przypadku starszych kobiet, czynniki te, w połączeniu
z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa (możliwość dostępu do całodobowej
opieki medycznej oraz zainteresowanie ze strony lekarza) sprzyjały ogólnej
satysfakcji z uzyskiwanych świadczeń medycznych. Grupa osób zdecydowanie
zadowolonych z opieki medycznej stanowiła ok. 20% osób badanych. Także
stosunkowo dużo osób starszych określiło swój poziom satysfakcji z opieki
medycznej jako „raczej zadowolony” (ok. 60%).
Podobne prawidłowości zaobserwować można w odniesieniu do potrzeb
opiekuńczych zgłaszanych przez seniorów i odpowiadających na nie usług
świadczonych zarówno przez podmioty publiczne (domena pomocy społecznej) jak
i najbliższe środowisko. Zapotrzebowanie na różne formy pomocy (niekoniecznie
medycznej) jest silnie skorelowane z wiekiem. Jego wzrost można zaobserwować
już u osób powyżej 65 r. ż. natomiast znaczące zwiększenie potrzeb opiekuńczych
występuje w progu wiekowym 80+. Znacznie częściej pomocy tej potrzebują starsze
kobiety niż mężczyźni, rzadziej natomiast osoby z wyższym wykształceniem.33
Na ogół większość potrzeb opiekuńczych zgłaszanych przez seniorów jest
zaspokajana. Ważna jest jednak kwestia podmiotów ją świadczących.
W przeważającej większości są to osoby ze środowiska rodzinnego, sąsiedzi,
przyjaciele, nie zaś pracownicy publicznego systemu pomocy społecznej. Badacze
zwracają uwagę na ograniczone zasoby pomocy nieformalnej, które z wiekiem
i wzrostem stopnia niesprawności seniorów przestają być wystarczające.
Czynnikami są tu podobny wiek opiekunów, stopień komplikacji i wzrost wymagań
opiekuńczych, którym w adekwatny sposób są w stanie sprostać profesjonalni
opiekunowie. Wzrasta również zapotrzebowanie na płatne usługi opiekuńcze.
Wzrost ten jest motywowany z jednej strony niskimi progami dochodowymi
umożliwiającymi skorzystanie z form pomocy społecznej, jak również nastawieniem
samych seniorów, którzy niechętnie z tych form korzystają. Zachodzi zatem potrzeba
stworzenia zintegrowanego systemu wsparcia (organizacyjnego, profesjonalnego
i finansowego) dla opiekunów nieformalnych a także zwiększenia ilości form opieki
środowiskowej i długoterminowej.34
Korzystanie z usług medycznych i opiekuńczych przez seniorów utrudniają
różnego rodzaju bariery zewnętrzne i wewnętrzne. Do tych pierwszych należą:
przestrzenne (np. odległość ośrodka świadczącego pomoc od miejsca
zamieszkania), architektoniczne, prawne, czy też finansowe. Ważne są również
braki wewnętrzne jak choćby te związane z brakiem adekwatnego systemu
informacji (zarówno ze strony pracowników służby zdrowia jak i pomocy społecznej),

B. Tobiasz-Adamczyk, A. Gałaś, P. Brzyski, P. Błędowski, T. Grodzicki, op. cit., s. 478
P. Błędowski, Potrzeby opiekuńcze osób starszych. (w:) Mossakowska, Więcek, Błędowski (red.),
op.cit., s. 454
34
Ibidem, s. 449-466
32
33
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czy samą postawą seniorów niechętnie korzystających z pomocy publicznej, jak
również nie znających zakresu świadczeń charakterystycznych dla poszczególnych
form wsparcia. Pojawiają się również trudności w komunikacji pomiędzy
potrzebującymi wsparcia i świadczącymi je, wynikające m. in. ze skomplikowanych
procedur aplikacyjnych, niedostosowanych do stopnia sprawności osób
ubiegających się o nie. Również i w tym przypadku aspekt psychospołeczny
odgrywa ważną rolę. Prezentowana przez profesjonalistów postawa otwartości,
życzliwego ukierunkowania w realizacji potrzeb konkretnej osoby starszej, pomoc
w załatwieniu formalności, w znacznym stopniu ułatwić mogą korzystanie
z dostępnych usług medycznych i opiekuńczych.35
Podsumowując krótką prezentację rezultatów badań gerontologicznych
dotyczących zdrowia i opieki osób starszych, zarówno w zakresie prezentowanych
potrzeb jak również charakterystyki odpowiadających im form wsparcia, stwierdzić
można iż problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego nie stanowi odrębnego
obszaru dociekań naukowych w tym zakresie. Analizowane są jedynie aspekty
bezpieczeństwa zdrowotnego w odniesieniu do starości takie jak dostępność
i satysfakcja ze świadczeń medycznych i opiekuńczych, sposób korzystania z nich
oraz czynniki je warunkujące (m. in. stan zdrowia, stopień sprawności, kontekst
socjokulturowy). Określane są one zarówno w perspektywie strukturalnej tak jak
np. w analizach statystycznych dotyczących gęstości rozmieszczenia placówek
medycznych w przeliczeniu na liczbę (starszych) mieszkańców danego obszaru,
określających dostępność konkretnych form opieki medycznej, jak również
subiektywnej, jak w przypadku badań określających opinię samych seniorów
o dostępności wybranych form, czy analizujących specyfikę korzystania z nich
w zależności od konkretnych zmiennych np. wieku, wykształcenia. Brak natomiast
systematycznych analiz dotyczących stricte bezpieczeństwa zdrowotnego. Być
może wynika to z samej specyfiki tego przedmiotu badawczego, trudnego
do precyzyjnego określenia. Zasadność jego podjęcia można jednak tłumaczyć
nowym, w stosunku do wcześniejszych perspektyw badawczych, aspektem
subiektywnego podejścia do kwestii zdrowia i opieki ze strony samych seniorów. Jak
można wnioskować z przytoczonych wyżej treści, aspekt psychologiczny
i psychospołeczny, odgrywa istotną rolę w postrzeganiu i ocenie uzyskiwanych przez
seniorów świadczeń medycznych i opiekuńczych. Warto zatem podjąć próbę
określenia poziomu poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego wśród osób starszych,
na które składają się m. in. zarówno fizyczna dostępność odpowiednich form
pomocy, jak również indywidualne poczucie stabilności, pewności towarzyszące
myśleniu seniorów o własnym zdrowiu lub jego braku. Badania przyczynkowe,
przedstawione w dalszej części rozdziału, mogą stanowić punkt wyjścia dla
określenia specyficznych determinant poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego wśród
osób starszych.
Metodologia badań
W pilotażowym sondażu diagnostycznym wzięło udział 20 osób, w tym
15 kobiet i 5 mężczyzn, w wieku 62-83 lat (M = 71,5; SD = 2,12) zamieszkujących

35

A. Stypuła, M. Brzyska, B. Tobiasz-Adamczyk, Postrzeganie usług kierowanych do osób starszych
w Polsce przez świadczeniobiorców i świadczeniodawców, „Polityka Społeczna”. 2011, nr 9, s. 14-15
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duże miasta Polski (powyżej 20 tys. mieszkańców). Respondenci charakteryzowali
się zróżnicowanym poziomem wykształcenia. 5 osób posiadało wykształcenie
wyższe, 2 – policealne, 8 – średnie, 3 – zawodowe, 2 – podstawowe. Badani
korzystali również z różnych form wsparcia instytucjonalnego. 8 osób – korzystało
ze wsparcia Domu Dziennego Pobytu (DDP), 5 osób ze wsparcia Domu Pomocy
Społecznej (DPS), 1 osoba korzystała z pomocy pielęgniarki środowiskowej.
7 osób nie korzystało z żadnej z wymienionych wyżej form opieki. Niektórzy seniorzy
objęci byli opieką kilku instytucji równocześnie, np. DDP, DPS i Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej (MOPS). Należy jednak podkreślić, że część osób nie zdawała
sobie sprawy z instytucjonalnego umocowania form pomocy, z której aktualnie
korzysta. Zdecydowana większość osób badanych (15 osób) nie uczestniczyła
w zajęciach klubu seniora w swoim mieście. Z wyjątkiem jednej osoby żaden
z seniorów nie brał również udziału w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(UTW).
Sondaż przeprowadzono na podstawie kwestionariusza ankiety, składającego
się z 8 rozbudowanych pytań i metryczki. W metryczce pytano o wiek, płeć,
wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz formy wsparcia instytucjonalnego,
z których seniorzy korzystają (m.in. MOPS, DDP, DPS, mieszkanie chronione,
hospicjum, zakład opiekuńczo-leczniczy). Seniorzy mieli za zadanie określić swój
aktualny stan zdrowia oraz częstotliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych lub
opiekuńczych (np. usługi lekarskie, szpitalne, pobyt w zakładzie opiekuńczoleczniczym, pomoc opiekunki środowiskowej). Seniorzy oceniali także swój poziom
zaufania do pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej oraz poziom
zadowolenia z dostępności świadczeń medycznych i/lub opiekuńczych.
W dalszej części ankiety poproszono badanych o scharakteryzowanie
własnych doświadczeń, związanych z korzystaniem z opieki zdrowotnej i usług
pielęgnacyjno-opiekuńczych. Badanych pytano również wprost o poczucie
bezpieczeństwa zdrowotnego. Oceny poziomu poczucia bezpieczeństwa
formułowano w odniesieniu do subiektywnych opinii na temat dostępności opieki
zdrowotnej, a także możliwości pokrycia kosztów niezbędnej opieki i leczenia.
Badani wyrażali swoje zdanie na temat poczucia zabezpieczenia społecznego od
państwa w zakresie środków do życia i opieki. w razie ciężkiej choroby lub
niezdolności do samodzielnego funkcjonowania. Seniorzy mieli również możliwość
wyrażenia własnych obaw o brak poszanowania intymności i godności w sytuacji
choroby.
Podobnie jak w badaniach nad poziomem poczucia bezpieczeństwa w jego
innych obszarach (np. poczucie bezpieczeństwa osobistego i zagrożenia
przestępczością36), na deklarowany stopień osobistego poczucia bezpieczeństwa
zdrowotnego wpływają nie tylko własne doświadczenia, ale również doświadczenia
krewnych lub znajomych. Podobnie jest z diagnozą poziomu zadowolenia z jakości
usług oferowanych w pozostałych sferach życia społecznego (usługi prawnicze,
telekomunikacyjne, handlowe i in.). Z tego względu zdarzało się, że sformułowania
zawarte w pytaniach ankiety odnoszące się do osobistych doświadczeń osób

36

Opinie Polaków o poczuciu bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością prezentuje raport Centrum
Badań i Opinii Społecznej (CBOS) z 2010 roku. Raport dostępny jest pod adresem: http://www.cbos.
pl/SPISKOM.POL/2010/K_080_10.PDF (pobrano 6.07.2015 r.)
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badanych bywały interpretowane przez pryzmat doświadczeń współmałżonka lub
pozostałych członków rodziny. Dla prawidłowego wypełnienia kwestionariusza
kluczowe okazało się podążanie za tokiem rozumowania respondentów, udzielanie
wyjaśnień precyzujących lub kierujących uwagę osoby badanej na istotę pytania.
Wspomnieć należy również o ograniczeniach przeprowadzonych badań. Ich
przyczynkowy status oraz zastosowana metoda sondażu o charakterze
pilotażowym,
ograniczają
możliwość
wysunięcia
wiążących
wniosków
i sformułowania określonych uogólnień. Uzyskane rezultaty wskazywać mogą
jedynie na dalsze, ważne obszary problematyczne, jakie mogą zostać podjęte
w projektach badawczych dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów. Nie
bez znaczenia jest również sama specyfika badań ankietowych przeprowadzanych
z seniorami. Występująca w wielu wypadkach konieczność bezpośredniej rozmowy
(pomoc w zrozumieniu pytań) z respondentami w trakcie badania, mogła w pewnym
stopniu modyfikować odpowiedzi. Również niepełna wiedza seniorów dotycząca
systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (nazwy instytucji, formy wsparcia
i rodzaje świadczeń przez nie oferowanych) powodować mogła udzielanie błędnych
lub nieprecyzyjnych odpowiedzi.
Są to zarazem czynniki wskazujące na konieczność udoskonalenia procedury
badawczej, np. wzbogacenie jej o charakterystykę systemu wsparcia dla seniorów
w naszym kraju oraz zastosowanego narzędzia, w którym wybrane pytania
i odpowiadające im kafeterie odpowiedzi okazały się zbyt skomplikowane dla
respondentów. Nie jest to zadanie łatwe, chociażby ze względu na szerokie
spectrum desygnatów pojęcia „bezpieczeństwo zdrowotne” oraz subiektywny
charakter przedmiotu badań (poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego). Niemniej
jednak pogłębienie tej problematyki badawczej wymaga precyzyjnego, a zarazem
prostego sformułowania zagadnień, stawianych starszym respondentom
w kwestionariuszu ankiety.
Rezultaty
Uzyskane wyniki wskazują na umiarkowany stopień poczucia bezpieczeństwa
u badanych seniorów. Do wyprowadzenia takiego wniosku uprawniają odpowiedzi
udzielone zarówno na pytania dotyczące obiektywnego wymiaru bezpieczeństwa jak
również subiektywnego, związanego z odczuciami dotyczącymi aktualnych
i antycypowanych sytuacji zdrowotnych. Zanim przedstawione zostaną rezultaty
szczegółowe, warto wspomnieć o cechach samych respondentów, które
warunkować mogą ocenę poczucia bezpieczeństwa. Połowa z nich (10 osób)
określiła swój stan zdrowia jako raczej dobry, pozostałe osoby lokowały swoje
odpowiedzi w tym aspekcie w obszarze oceny niskiej („raczej zły” i „zły”). Większość
badanych (13 osób) zadeklarowała, że stale lub często korzysta ze świadczeń
zdrowotnych lub opiekuńczych. Również większość ankietowanych (14 osób) może
liczyć na pomoc rodziny w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia. Są to
uwarunkowania, które z jednej strony wskazują na „czynną” znajomość obszaru
świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych, z drugiej zaś na wspomnianą wcześniej rolę
najbliższego otoczenia w zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych oraz w kształtowaniu
poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego.
Większość odpowiedzi na pytania dotyczące poziomu zaufania do
pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej oraz zadowolenia z dostępności
świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych sytuowała się w obszarze ambiwalentnych
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bądź pozytywnych ocen. Tylko dwie osoby oceniły swój poziom zaufania do
personelu medycznego jako niski. Prawidłowość ta dotyczyła również stwierdzeń
opisujących negatywne sytuacje, które w sposób obiektywny warunkować
mogą niski poziom bezpieczeństwa zdrowotnego. Większość osób badanych nie
spotkała się z odmową udzielenia pomocy medycznej czy też udzielenia informacji
o stanie zdrowia, z niewłaściwym potraktowaniem ze strony personelu medycznego
bądź opiekuńczego, ze złamaniem prawa do poszanowania godności i intymności.
Stosunkowo niewielka liczba badanych spotkała się ze zbyt długim czasem
oczekiwania na pomoc w nagłym przypadku (1 osoba) lub na wizytę u lekarza
rodzinnego (3 osoby). W opinii seniorów (7 osób) częściej zdarza się, że wydłużony
jest czas oczekiwania na planowe zabiegi i operacje. Proporcje te odwracają się
jednak w odniesieniu do oczekiwania na wizytę u specjalisty lub zabiegi
rehabilitacyjne (Rys. 1.). Co najmniej połowa osób badanych potwierdziła fakt
zaistnienia takich sytuacji w ciągu ostatnich 5 lat. Nieco mniej osób
(7 respondentów) wskazało również na brak kompleksowej diagnozy i leczenia
w przypadku występowania wielu chorób – zjawiska stosunkowo częstego w okresie
starości.
Rysunek nr 1: Ilustracja graficzna wybranych odpowiedzi respondentów na pytanie
„Czy w okresie ostatnich 5 lat przydarzyła się Pani/Panu któraś z następujących sytuacji?” Ze
zbyt długim czasem oczekiwania na wizytę u specjalisty oraz rehabilitację opowiedziało się
odpowiednio 12 i 10 osób
Zbyt długi czas oczekiwania na wizytę
u lekarza specjalisty

40%
60%

TAK
NIE

Zbyt długi czas oczekiwania na
rehabilitację

TAK

50%

50%

NIE

Źródło: Opracowanie własne

Ambiwalentne i pozytywne oceny dominują również w odpowiedziach na
pytania o subiektywne, aktualne i przyszłe sytuacje korzystania ze świadczeń
medycznych i opiekuńczych, finansowanych ze środków publicznych. Badani
seniorzy nie czują się pewnie w zakresie możliwości otrzymania zabezpieczenia
społecznego w sytuacji ciężkiej choroby (Rys. 2) a także obawiają się o możliwość
pokrycia kosztów koniecznego leczenia i opieki (Rys 3.).
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Rysunek nr 2: Ilustracja graficzna odpowiedzi respondentów na stwierdzenie „W razie
ciężkiej choroby i/lub niezdolności do samodzielnego funkcjonowania otrzymam
zabezpieczenie społeczne od państwa w zakresie środków do życia i opieki”

Obawa o możliwość otrzymania
zabezpieczenia społecznego w
sytuacji ciężkiej choroby

0%

20%

NIE

15%

RACZEJ NIE

10%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

55%

RACZEJ TAK
TAK

Źródło: Opracowanie własne
Rysunek nr 3: Ilustracja graficzna odpowiedzi respondentów na pytanie „W sytuacji
choroby, obawiam się braku możliwości pokrycia kosztów niezbędnej opieki i leczenia”

Obawa o możliwość pokrycia kosztów
leczenia i opieki
5%

10%

NIE
RACZEJ NIE
50%

30%

TRUDNO POWIEDZIEĆ
RACZEJ TAK
TAK

5%

Źródło: Opracowanie własne

Respondenci ambiwalentnie oceniają stopień wystarczalności aktualnej opieki
zdrowotnej. W pewnym stopniu obawiają się również braku poszanowania godności
i intymności przez personel medyczny i opiekuńczy. Łącznie 13 osób udzieliło
negatywnych lub ambiwalentnych odpowiedzi na pytanie o poczucie
bezpieczeństwa w tej kwestii. Większość pozytywnych ocen uzyskały stwierdzenia
o możliwości korzystania z niezbędnych form leczenia i rehabilitacji, korzystania
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z usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych zarówno w miejscu zamieszkania jak
i w formach instytucjonalnych.
Wskazując na umiarkowany poziom poczucia bezpieczeństwa wyłaniający się
z przeprowadzonych badań sondażowych podkreślić trzeba główne przesłanki
podbudowujące taką ocenę. Pierwszą z nich jest stosunkowo liczny udział
odpowiedzi ambiwalentnych („umiarkowany”, „trudno powiedzieć”) na pytania
ankietowe. Fakt ten może mieć różne przyczyny, od trudności w przewidywaniu
przyszłych faktów (np. choroba, utrata sprawności u osób aktualnie sprawnych),
poprzez niepełną znajomość funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i pomocy
społecznej, aż po rzeczywiste doświadczenia motywujące do udzielenia takiej
odpowiedzi. Niemniej jednak ten rodzaj wypowiedzi w ocenie bezpieczeństwa
zdrowotnego, wskazywać może na brak indywidualnego poczucia pewności
i stabilności w odniesieniu do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i opiekuńczych.
Nie są również liczne oceny zdecydowanie negatywne. Dotyczą one jedynie
wybranych aspektów bezpieczeństwa zdrowotnego takich jak: zbyt długi czas
oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty oraz na zabiegi rehabilitacyjne a także
możliwość pokrycia kosztów związanych z leczeniem i opieką. Wyniki te wskazują
na słabe punkty w systemie zabezpieczenia zdrowotnego i opiekuńczego państwa,
stanowiąc zarazem postulat do dokonania w nim stosownych zmian.
Kolejny etap badań, oprócz poszerzenia próby badawczej i szczegółowej
diagnozy dotychczasowych determinant, powinien uwzględnić psychologiczne
uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, a wśród nich czynniki
osobowościowe. Diagnoza cech osobowości, które w istotny sposób wpływają na
ogólny poziom poczucia bezpieczeństwa seniorów w wielu przypadkach wymagać
będzie badań indywidualnych. Z uwagi na czasochłonność tego typu diagnozy
psychologicznej, badania te mogą stanowić trudne zadanie nie tylko w warstwie
merytorycznej, lecz także organizacyjnej. Kwestia poczucia bezpieczeństwa osób
starszych w Polsce powinna jednak znaleźć stosowną pozycję w hierarchii
zainteresowań badawczych zwłaszcza przedstawicieli nauk społecznych
i humanistycznych.
Podsumowanie
W starzejącym się społeczeństwie zapewnienie godnych warunków życia
osobom po 60 r.ż., które w 2020 roku stanowić będą w Polsce ok. 25% obywateli,37
to nie tylko cel polityki senioralnej, lecz także wyzwanie dla ogółu inicjatyw
społecznych. Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, w istotny sposób
przyczyniające się do podnoszenia poziomu jakości życia, już za kilka lat dla wielu
Polaków może stać się synonimem bezpiecznej jesieni życia. Konsekwencje zmian
demograficznych wskazują wprost na konieczność troski o zabezpieczenie potrzeb
osób, które z powodu pogarszającego się wraz z wiekiem stanu zdrowia wymagają
specjalistycznej opieki lekarskiej i społecznej. Opinie seniorów na temat poczucia
bezpieczeństwa zdrowotnego potwierdzają, że jest to problem naglący. Zarówno
organizacja systemu świadczeń zdrowotnych jak i uwrażliwienie pozostałych

37

Dane pochodzą z rządowego projektu pt. „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata
2014-2020”, dostępnego pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/default
opisy/8349/1/1/FINAL_ZDPS_29.10.2013.pd (pobrano 6.07.2015 r.), s. 7
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członków społeczeństwa na rolę wsparcia dla osób starszych, mogą stanowić
płaszczyznę współpracy władz państwowych i organizacji pozarządowych. Działania
wspierające powinny mieć charakter systemowy i obejmować swoim zasięgiem
zarówno społeczności globalne jak i lokalne.
Przedstawione w niniejszym rozdziale rozważania wpisują się w dyskusję nad
możliwościami realizacji idei aktywnego i zdrowego starzenia się. Najistotniejsze jest
jednak zapewnienie komfortu życia konkretnym osobom, które z racji podeszłego
wieku, na co dzień borykają się z brakiem dobrostanu fizycznego
i psychicznego lub brakiem samodzielności. Fakt, iż bezpieczeństwo jest stanem
przeżywanym subiektywnie powoduje, że wszelkie działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa nie mogą tracić z pola widzenia problemów poszczególnych
jednostek.
Streszczenie
Okres starości dla wielu osób wiąże się z koniecznością korzystania
z różnorakich form opieki medycznej lub usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej powoduje, że osoby starsze w coraz
większym stopniu stają są zależne od wsparcia innych osób. Ponieważ
funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce nadal napotyka na szereg
barier, można przypuszczać, że zwłaszcza osoby starsze borykają się
z problemem utraty poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, rozumianego
najczęściej jako subiektywne poczucie zagrożenia w sytuacji choroby. Celem badań
była ocena poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego osób starszych, korzystających
z różnych form opieki medycznej lub usług pielęgnacyjno-opiekuńczych. Badania
przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, przy użyciu autorskiej wersji
kwestionariusza ankiety. Badaną grupę stanowiło 20 osób w wieku powyżej 60 roku
życia. Wyniki wskazują na umiarkowany poziom poczucia bezpieczeństwa
zdrowotnego seniorów, zwłaszcza w odniesieniu do możliwości pokrycia kosztów
opieki medycznej i zabezpieczenia materialnego w sytuacji ciężkiej choroby,
uniemożliwiającej samodzielne funkcjonowanie. Seniorzy wyrażają swoje obawy
również o poczucie bezpieczeństwa w zakresie poszanowania ich godności
w sytuacji choroby. Część osób badanych wskazała na problem braku
kompleksowej diagnozy stanu zdrowia osoby starszej. Seniorzy raczej negatywnie
oceniają także poziom dostępności specjalistycznej opieki medycznej i zbyt długi
czas oczekiwania na rehabilitację.
Summary
Old age for many people involves the use of various forms of medical or nursing
services. Reduction of physical and psychological efficiency causes that older
people are increasingly becoming dependent on the support of other people. As the
functioning of the health care system in Poland still faces a number
of barriers, it can be assumed that especially the elderly face the problem of losing
the sense of health security, most often understood as a subjective sense
of danger in case of illness. The aim of the study was to assess the health safety
among the elderly, who benefit from different forms of medical or nursing services.
The study was performed using diagnostic survey method. using a proprietary
version of the questionnaire. The study group consisted of 20 people aged over 60.
The results show a moderate level of the health safety among seniors, especially
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with regard to the possibility of covering the costs of medical care and material
security in case of serious illness, which could prevent them from independent
functioning. Seniors also expressed their concerns about security in respect to their
dignity in case of illness. Some of the respondents pointed to the problem of the lack
of comprehensive diagnosis of the health of an elderly person. Seniors share rather
negative opinions on the level of availability of specialist medical care and prolonged
wait time for rehabilitation.
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Teresa BRANICKA-BIELECKA, Juliusz JAKUBASZKO, Andrzej WITKOWSKI,
Szymon KATAFIAS, Jacek PAWLAK, Włodzimierz JANISZEWSKI
Collegium Medicum w Bydgoszczy
OCENA FUNKCJONOWANIA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY NA PODSTAWIE ANALIZY INTERWENCJI
ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W LATACH 2007-2008

Wprowadzenie
Potrzeba ukształtowania nowoczesnego systemu ratownictwa medycznego
w Polsce stanowiła odpowiedź na przeprowadzoną w latach 90 XX wieku
szczegółową analizę w zakresie funkcjonowania ówczesnego systemu pomocy
doraźnej. Dowiedziono, że w fazie przedszpitalnej śmierć ponosiło 62,4% ofiar
wypadków, przy zaobserwowanych 31% w państwach członkowskich Unii
Europejskiej. Ponadto aż 41% ofiar wypadków w Polsce na leczenie szpitalne mogło
liczyć dopiero po ponad trzech godzinach od zaistniałego zdarzenia.1 2
Dzięki rządowemu programowi Zintegrowane Ratownictwo Medyczne
możliwym stało się realizowanie założeń nowoczesnego sytemu ratownictwa
medycznego opartego na sieci szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów
powiadamiania ratunkowego i zespołów ratownictwa medycznego. Równoczasowo
prowadzone prace legislacyjne, po szeregu konsultacji społecznych
i międzyresortowych oraz analizie finansowej, zaowocowały sformułowaniem
ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.2 3
Wydolność
funkcjonowania
systemu
ratownictwa
medycznego
w bezpośredni sposób zależy od liczby pacjentów poszukujących pomocy w jego
jednostkach, a wyznacznikiem niesionych świadczeń pozostaje czas, jaki musi
upłynąć od wezwania pomocy do jej udzielenia przez ZRM i personel SOR.
Doniesienia mediów o przypadkach zbyt długiego czasu oczekiwania na przyjazd
ambulansu naruszają poczucie bezpieczeństwa publicznego w zakresie niesienia
pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego Przeciwdziałając
zaistniałemu zjawisku wdrożono szereg rozwiązań, m. in. zakupując i wyposażając
nowe karetki systemu, dokonując rozproszenia ZRM na terenie operacyjnym celem
realizacji ustawowych norm czasów wyjazdu – dojazdu oraz prowadząc agitację
promującą podstawową opiekę zdrowotną, jako miejsce docelowego poszukiwania
pomocy w sytuacjach niewymagających udzielenia medycznych czynności
ratunkowych [źródło: badania własne].

I. Chęciński, J. Piechocki, R. Jadach, Ratownictwo medyczne w Polsce u progu XXI wieku, „Pol. Med.”
Rodz., 2004, 6, 1, s. 515-518
2
R. Gałązkowski, J. Soczywko, J. Jakubaszko, System ratownictwa medycznego w strukturach ochrony
zdrowia (w:) Bartuzi Z. (red.), Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Bydgoszcz 2007, s.114-120
3
Ustawa z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.
1410)
1
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Cel pracy
Celem prezentowanej pracy była ocena funkcjonowania WSPR w Bydgoszczy
w latach 2007-2008 na podstawie:
1. Zestawienia średniego dobowego obciążenia ZRM WSPR w Bydgoszczy
w latach 2007-2008 w porównaniu z interwencjami ZRM z innych jednostek
samorządowych województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Analizy liczby zrealizowanych wezwań „na ratunek” w zależności od miejsca
zaistniałego zdarzenia i płci poszkodowanych oraz uwzględniając porę roku,
liczbę, i rodzaj ZRM, a także miejsce ich stacjonowania.
3. Realizacji ustawowych norm czasu wyjazdu – dojazdu oraz wypełnienia
założeń terminu „złotej godziny”, z uwzględnieniem interwencji do stanów
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Materiał i metoda badawcza
Porównawczą retrospektywną analizę ilościową i jakościową interwencji ZRM
WSPR w Bydgoszczy w 2007 i 2008 roku przeprowadzono na podstawie formularzy
przyjęcia zgłoszenia „na ratunek” oraz zestawień opracowanych przez Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Istotności związku pomiędzy uzyskanymi wartościami szacowano
wykorzystując test 2 Pearsona. Przedstawione obliczenia wykonano w pakiecie
statystycznym Statistica 8.0 (Statsoft, 2008) oraz w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft
Office Exel 2003 (MSExel 2003).
Wyniki
W województwie Kujawsko-Pomorskim w 2007 roku medyczne czynności
ratunkowe realizowane były przez 64 ambulanse, w tym 31 reanimacyjnych (zespoły
„R”) i 33 wypadkowych (zespoły „W”). W 2008 roku liczba dostępnych ZRM wzrosła
do 79, w tym 33 specjalistycznych (zespoły „S”) i 46 podstawowych (zespoły „P”).
W analizowanym województwie średnio w ciągu doby w pierwszym kwartale 2007
roku na jednostkę samorządu terytorialnego przypadało około 28 wyjazdów ZRM,
natomiast w 2008 roku liczba ta średnio wynosiła 24 interwencje (tab.1.).4
Tabela nr 1: Zestawienie średniej dobowej liczby interwencji ZRM w poszczególnych
jednostkach samorządowych województwa Kujawsko-Pomorskiego w pierwszym kwartale
2007 i 2008 roku
Jednostka samorządowa
Aleksandrów Kujawski
Brodnica
Bydgoszcz
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz

Średnia dobowa liczba interwencji ZRM
I kwartał 2007 roku
I kwartał 2008 roku
15,36
11,93
13,47
12,46
105,94
97,03
14,59
12,84
7,98
7,07
59,31
52,09

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy: Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008
4
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Jednostka samorządowa

Średnia dobowa liczba interwencji ZRM
I kwartał 2007 roku
I kwartał 2008 roku
Inowrocław
38,9
32,13
Lipno
15,1
12,13
Mogilno
15,63
12,89
Nakło nad Notecią
17,44
14,63
Radziejów
10,99
9,30
Rypin
10,86
9,21
Sępólno Krajeńskie
12,06
9,63
Świecie nad Wisłą
23,81
19,70
Toruń
74,89
62,53
Tuchola
9,13
7,80
Wąbrzeźno
6,84
5,66
Włocławek
71,70
60,44
Żnin
14,45
12,48
Województwo Kujawsko-Pomorskie
28,34
24,31
Źródło: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok
2008

Odnotowany spadek w średniej dobowej liczbie interwencji ZRM zauważalny
był również we wszystkich jednostkach samorządowych analizowanego
województwa, z tym, że największy w Toruniu (o około 12 wyjazdów) i we Włocławku
(o około 11 wyjazdów). Ponadto w badanych latach największe średnie dobowe
obciążenie dla zespołów ratownictwa medycznego zarejestrowano dla powiatu
bydgoskiego.5
Dokonując zestawienia liczby interwencji ZRM WSPR w Bydgoszczy w 2007
i 2008 roku, należy wyodrębnić te, które rzeczywiście zakończyły się udzieleniem
pomocy poszkodowanemu. Na podstawie przeprowadzonej analizy zarejestrowano
istotny statystycznie związek (p ≤ 0,001) pomiędzy rodzajem analizowanych
wezwań a badanym rokiem 2007 i 2008 (tab.2.).6
Tabela nr 2: Frekwencje obserwowane dla poszczególnych interwencji ZRM w 2007
i 2008 roku (χ2=1564,3; p=0,0000)
Liczba wezwań,
w których udzielono
pomocy
2007
54.116
% wiersza
97,78%
% kolumny
54,95%
2008
44.366
% wiersza
92,59%
% kolumny
45,05%
Suma
98.482
Źródło: Badanie własne
Rok

Liczba wezwań
odwołanych lub brak
pacjenta
1.231
2,22%
25,74%
3.551
7,41%
74,26%
4.782

Suma
55.347
53,60%
47.917
46,40%
103.264

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy: Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008
6
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statystyczne za rok 2007 i 2008, materiały własne
5

358
_____________________________________________________________________________________________

W 2008 roku w porównaniu z 2007 rokiem zanotowano wzrost o 5,19%
w liczbie wezwań anulowanych lub wynikających z braku pacjenta na miejscu
zdarzenia.
Spadek w liczbie pacjentów potrzebujących natychmiastowej interwencji ZRM
zauważalny był we wszystkich analizowanych kategoriach miejsca zdarzenia,
tj. w ruchu uliczno-drogowym (o 177 osób), domu (o 8.234 osób), pracy (o 187 osób),
szkole (o 235 osób) oraz w zdarzeniach określonych jako inne, czyli np.
w izbie wytrzeźwień, zakładzie karnym, itd. (o 917 osób). W badanych latach
najmniej interwencji ZRM odnotowano w szkole, natomiast najwięcej w domach
osób chorych. Na podstawie przeprowadzonej analizy zarejestrowano istotny
statystycznie związek (p ≤ 0,001) pomiędzy rodzajem miejsca zdarzenia,
a badanym rokiem 2007 i 2008 (tab.3.).7
Tabela nr 3: Frekwencje obserwowane dla rodzaju miejsca zdarzenia, w którym
udzielono pomocy poszkodowanemu w 2007 i 2008 roku (χ2=249,21; p=0,0000)
Rok

Ruch uliczno drogowy
2007
1.724
% wiersza
52,71%
% kolumny
3,18%
% ogółu
1,75%
2008
1.547
% wiersza
47,29%
% kolumny
3,49%
% ogółu
1,57%
Suma
3.271
% ogółu
3,32%
Źródło: Badanie własne

Miejsce zdarzenia
Praca, szkoła,
dom
36.191
56,79%
66,88%
36,75%
27.535
43,21%
62,06%
27,96%
63.726
64,71%

Inne

Suma

16.201
51,46%
29,94%
16,45%
15.284
48,54%
34,45%
15,52%
31.485
31,97%

54.116
54,95%
44.366
45,05%
98.482
100,00%

W 2008 roku, w porównaniu z rokiem 2007 zanotowano procentowy wzrost
(o 0,31%) w liczbie poszkodowanych w ruchu uliczno-drogowym.
W badanych latach medyczne czynności ratunkowe częściej udzielane były
mężczyznom, natomiast wizyty w domu chorego częściej dotyczyły kobiet. Na
podstawie przeprowadzonej analizy zarejestrowano istotny statystycznie związek
(p ≤ 0,001) pomiędzy rodzajem miejsca zdarzenia, a płcią poszkodowanych.
W 2008 roku, w porównaniu z rokiem 2007 zanotowano spadek w udziale kobiet
(o 0,02%), natomiast wzrost procentowy w liczbie mężczyzn (o 0,49%), którym
udzielono pomocy podczas zdarzeń w ruchu uliczno-drogowym.
W 2007 i 2008 roku liczba zrealizowanych wezwań „na ratunek” przez ZRM
WSPR w Bydgoszczy wykazywała zróżnicowanie w rozkładzie miesięcznym oraz
z uwzględnieniem typu ambulansu. Ze względu na wymóg ustawy
z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 191, poz. 1410) oraz w oparciu o materiał źródłowy, w roku 2008 od
miesiąca lipca zmianie uległo oznakowanie ambulansów, tzn. zespół wypadkowy

7
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„W” przyjął nazwę ZRM podstawowy „P”, a zespół reanimacyjny „R” określono jako
ZRM specjalistyczny „S”.
W 2008 roku, w porównaniu z rokiem 2007, zanotowano spadek liczby
interwencji zarówno zespołów „W” i „P” (o 5.296 wyjazdów), jak i zespołów
„R” i „S” (o 2.134 wyjazdów). Jednakże w analizowanych latach interwencje
ambulansów wypadkowych oraz podstawowych zespołów ratownictwa medycznego
stanowiły około 72% wszystkich zrealizowanych zgłoszeń przez WSPR
w Bydgoszczy.
W badanych latach największą liczbę przyjętych wezwań „na ratunek”
odnotowano w miesiącu marcu, natomiast najniższą w 2007 roku w miesiącu
sierpniu, a w 2008 roku w listopadzie. W analizowanych latach wyznaczono trendy
malejące dla liczby interwencji ZRM WSPR w Bydgoszczy (ryc.1.).8
Rycina nr 1: Zestawienie liczby zrealizowanych wezwań przez ZRM WSPR
w Bydgoszczy z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy w 2007 i 2008 roku

Liczba zrealizowanych wezwań
w 2007 i 2008 roku

y = -42,514x + 4888,6
R2 = 0,2137
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Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy: Informacje ogólne
i opracowania statystyczne za rok 2007 i 2008, materiały własne

Realizacja medycznych czynności ratunkowych przez ZRM WSPR
w Bydgoszczy zależała również od liczby i rozmieszczenia ambulansów. W 2008
roku w porównaniu z rokiem 2007, dzięki trzem nowym ambulansom, wzrosła liczba
podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. Ponadto dokonano większego
rozproszenia w zakresie usytuowania ambulansów na terenie miasta
i powiatu bydgoskiego, umieszczając ZRM przy ulicy Fordońskiej 246, Schulza
5, Wojska Polskiego 65, Grudziądzkiej 9-15 oraz Łochowskiej 69, jednocześnie
rezygnując z usytuowania ambulansu przy ulicy Gałczyńskiego 2.9

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy: Informacje ogólne i opracowania
statystyczne za rok 2007 i 2008, materiały własne
9
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy: Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008
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Zespoły ratownictwa medycznego świadcząc medyczne czynności ratunkowe
powinny realizować normy czasu dojazdu na miejsce zdarzenia zgodnie z ustawą
z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)10 oraz wypełniać, zalecany w literaturze medycznej,
standard „złotej godziny”,11 tj. czas mierzony od zaistnienia zdarzenia do chwili
przekazania pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego, w którym interwencja
ZRM wynosi około 30-40 minut.12
Analizując okres pierwszych siedmiu miesięcy 2008 roku, dokonano
zestawienia średnich czasów interwencji ZRM zarówno od chwili nadania
komunikatu „na ratunek” do momentu dotarcia na miejsce zdarzenia, jak również
przewiezienia i przekazania pacjenta do szpitala. Badane parametry stanowiły
średnią arytmetyczną czasu dojazdu ambulansów wyliczoną dla 100 interwencji
(tab.4.).13
Tabela nr 4: Zestawienie średnich czasów wyjazdów – dojazdów zespołów ratownictwa
medycznego WSPR w Bydgoszczy oraz liczby zrealizowanych wezwań w okresie od stycznia
do lipca 2008 roku
Średni czas interwencji ZRM w 2008 roku
Liczba
(w minutach)
zrealizowanych
Miesiąc
Od wezwania do
Od wezwania do
wezwań w 2008
przyjazdu na
przekazania
roku
miejsce zdarzenia pacjenta do szpitala
Styczeń
11,56
39,13
4.547
Luty
13,59
40,89
3.859
Marzec
12,30
37,97
4.659
Kwiecień
11,08
36,52
4.536
Maj
10,24
35,05
4.389
Czerwiec
8,81
34,90
3.983
Lipiec
6,70
33,49
3.770
Razem
10,61
36,85
29.743
Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy: Informacje ogólne
i opracowania statystyczne za rok 2007 i 2008, materiały własne

Ustawa z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191,
poz. 1410)
11
L. Brongel, Złota godzina – czas życia, czas śmierci. Kraków 2000; K. Wiśniewski, Analiza wyjazdów
zespołu ratownictwa medycznego Pogotowia Ratunkowego w Koronowie w 2006 roku. Praca
magisterska wykonana w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum
w Bydgoszczy. Toruń 2007; K. Ziółkowska, P. Paciorek, M. Cichańska, J. Hałas, Mediana i trzeci kwartyl
czasu dotarcia na miejsce zdarzenia zespołów ratownictwa medycznego na przykładzie Pogotowia
Ratunkowego w Słupsku (w:) Bartuzi Z. (red.) Kliniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty nauk o
zdrowiu.Bydgoszcz 2007, s. 70-74
12
K. Wiśniewski, Analiza wyjazdów zespołu…, op. cit.; K. Ziółkowska, P. Paciorek, M. Cichańska,
J. Hałas, Mediana i trzeci kwartyl czasu dotarcia na miejsce zdarzenia zespołów ratownictwa
medycznego na przykładzie Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, (w:) Bartuzi Z. (red.) Kliniczne,
ekonomiczne i organizacyjne aspekty nauk o zdrowiu. Bydgoszcz 2007, s. 70-74
13
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy: Informacje ogólne i opracowania
statystyczne za rok 2007 i 2008, materiały własne
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W badanym przedziale czasowym zarówno parametry zbiorcze, jak i średnie
czasy dojazdu sporządzone z osobna dla każdego miesiąca, wypełniały normy
ustawowe oraz realizowały standard „złotej godziny”. Odnosząc średnie czasy
interwencji ZRM do całkowitej liczby wezwań odnotowanych w omawianych
miesiącach 2008 roku, dostrzeżono, że wraz ze spadkiem liczby chorych skróceniu
ulegały średnie czasy wyjazdu – dojazdu do poszkodowanego i przewiezienia
go do szpitala. Jedynie w lutym, pomimo zarejestrowanego spadku liczby pacjentów,
średnie czasy interwencji ZRM uległy nieznacznemu wydłużeniu, osiągając
najwyższe wartości w analizowanym okresie.14
W 2008 roku WSPR w Bydgoszczy zrealizowała 47.917 interwencji
medycznych, z czego około 81% dotyczyło stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego
(ryc.2.). Uśredniając liczbę interwencji dla jednego ambulansu, zanotowano w ciągu
doby około 8 wyjazdów, w tym prawie 7 do stanów nagłych.15
Rycina nr 2: Zestawienie liczby interwencji poszczególnych zespołów ratownictwa
medycznego WSPR w Bydgoszczy w 2008 roku, w tym do stanów nagłego zagrożenia
zdrowotnego
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Źródło: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok
2008

Uwzględniając poszczególne ambulanse i ich rejony działania można
zaobserwować znaczne dysproporcje pod względem liczby interwencji, w tym do
stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego. Najwięcej świadczeń w zakresie
medycznych czynności ratunkowych zrealizował ambulans stacjonujący przy ulicy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy: Informacje ogólne i opracowania
statystyczne za rok 2007 i 2008, materiały własne
15
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy: Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008
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Ks. Markwarat 8 (ambulans 3 – 4.248 interwencji), natomiast najmniej karetka
usytuowana w Solcu Kujawskim (1.499 interwencji), a w Bydgoszczy ZRM
zlokalizowany przy ulicy Fordońskiej 246 (1.736 interwencji). Wśród zrealizowanych
wezwań „na ratunek” największy odsetek wyjazdów do stanów nagłego zagrożenia
zdrowotnego zarejestrowano dla ambulansu stacjonującego przy ulicy Schulza
5 (95,21% interwencji), natomiast najniższy dla ZRM usytuowanego w Solcu
Kujawskim (65,97% interwencji), a w Bydgoszczy przy ulicy Łochowskiej 69 (70,78%
interwencji).
W 2008 roku zarejestrowane dla poszczególnych ZRM średnie roczne czasy
wyjazdu – dojazdu w pełni realizowały normy ustawowe. Jednakże pomimo
notowanej dla niektórych ambulansów niewielkiej średniej dobowej liczby
interwencji, średnie czasy dotarcia do poszkodowanego nie zawsze ulegały
skróceniu, a nawet pozostawały takie same jak dla zespołów z około dwukrotną
liczbą zrealizowanych wezwań. Wśród szesnastu ZRM najdłuższy średni czas
dojazdu do pacjenta zarejestrowano dla ambulansu stacjonującego przy ulicy
Łochowskiej 69 (10 minut), przy całkowitej liczbie podjętych interwencji rzędu 2.995
wyjazdów, z czego około 71% do stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Rejonem operacyjnym powyższego zespołu pozostawała dzielnica Bydgoszczy
o nazwie Prądy. Z kolei najkrótszy średni czas dotarcia do poszkodowanego, czyli
6 minut, zaobserwowano dla ambulansu usytuowanego przy ulicy Ks. Markwarta
8 (ambulans 1), którego rewir działania obejmował dzielnicę Sielanka, a roczna
liczba wszystkich wyjazdów tego zespołu to 3.135 interwencji, w tym 74% do stanów
nagłego zagrożenia zdrowotnego.16
Zgodnie z ustawą z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410), w skali każdego miesiąca, nie
uwzględnia się 0,5% przypadków o najdłuższych czasach dotarcia ZRM na miejsce
zdarzenia.17 W Bydgoszczy ze względu na usytuowanie ambulansu
i godziny szczytu komunikacyjnego, tj. od 7:00 do 9:00 oraz od 13:30 do 16:30, czasy
dojazdu ambulansów do potrzebujących pomocy ulegały wydłużeniu nawet do 30
minut. Najwyższy odsetek interwencji ZRM przekraczających maksymalne czasy
dojazdu do poszkodowanego, naliczony w oparciu o liczbę zrealizowanych
wszystkich wezwań dla danego ambulansu, zanotowano dla karetki stacjonującej
w Solcu Kujawskim (17,07% wyjazdów) i w Bydgoszczy przy ulicy Produkcyjnej
13 (ambulans 2 – 11,18% wyjazdów). Natomiast najniższy odsetek wyjazdów
przekraczających
normy
ustawowe
zarejestrowano
dla
ambulansów
umiejscowionych przy ulicy Ks. Markwarta 8 (ambulans 4 – 1,28% wyjazdów
i ambulans 3 – 1,88% wyjazdów).18

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy: Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008
Ustawa z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191,
poz. 1410); K. Wiśniewski, Analiza wyjazdów…, op. cit.; K. Ziółkowska, P. Paciorek, M. Cichańska,
J. Hałas, Mediana i trzeci kwartyl…, op. cit., s. 70-74
18
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy: Informacje ogólne i opracowania statystyczne za rok 2008
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Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy można wysunąć następujące wnioski:
1. W pierwszym kwartale 2008 roku, w porównaniu z rokiem 2007, zanotowano
spadek liczby interwencji ZRM we wszystkich jednostkach samorządowych
województwa Kujawsko-Pomorskiego, niezależnie wykazując największe
średnie dobowe obciążenie dla ZRM WSPR w Bydgoszczy.
2. W analizowanych latach medyczne czynności ratunkowe najczęściej
świadczone były mężczyznom oraz w okresie kalendarzowej zimy,
natomiast najrzadziej latem.
3. W 2008 roku, pomimo spadku ogólnej liczby zrealizowanych wezwań,
szczególnie liczby wizyt w domach pacjentów, odnotowano istotny wzrost
odsetka poszkodowanych mężczyzn podczas zdarzeń w ruchu ulicznodrogowym.
4. W analizowanych latach udział procentowy zrealizowanych interwencji
przez poszczególne rodzaje ZRM WSPR w Bydgoszczy pozostał
niezmieniony, pomimo wzrostu w 2008 roku liczby zespołów podstawowych
oraz znacznego rozproszenia ambulansów na terenie operacyjnym.
5. W 2008 roku, pomimo zróżnicowania w obciążeniu poszczególnych
ambulansów oraz różnego miejsca ich usytuowania, medyczne czynności
ratunkowe świadczone były przede wszystkim osobom w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego, jednocześnie wypełniając ustawowe normy czasu
dojazdu na miejsce zdarzenia, jak i zalecenia terminu „złotej godziny”.
Streszczenie
System ratownictwa medycznego stanowi istotny element bezpieczeństwa
publicznego w zakresie niesienia pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, zarówno w fazie przedszpitalnej, jak i szpitalnej. Współcześnie
funkcjonujący w Polsce system ukształtowała ustawa z 8 września 2006 roku
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410),
wprowadzając, m. in. regulacje dotyczące szpitalnych oddziałów ratunkowych
(SOR), zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), centrów powiadamiania
ratunkowego (CPR) oraz formułując zasady współdziałania jednostek wewnątrz
systemu.
Od wielu lat w światowej literaturze naukowej coraz częściej akcentowany jest
problem przeciążenia systemów ratownictwa medycznego. Również w Polsce
niejednokrotnie w mediach poruszane były zagadnienia zbyt długiego czasu
oczekiwania chorych na przyjazd ambulansu i w konsekwencji dramatyczne losy
osób potrzebujących natychmiastowej pomocy. Nadmiar wezwań „na ratunek”,
w tym do osób nie będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, prowadzi
do rozproszenia aktywności systemu na działania nieuzasadnione, jednocześnie
zwiększając ryzyko zaniedbań wobec osób wymagających natychmiastowej
interwencji medycznej.
W poniższej pracy dokonano oceny funkcjonowania bydgoskiego systemu
ratownictwa medycznego w oparciu o interwencje ZRM Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego (WSPR) w Bydgoszczy w latach 2007-2008.
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Przeprowadzona analiza dotyczyła średnich czasów wyjazdu – dojazdu ZRM
z uwzględnieniem norm ustawowych oraz realizacji terminu „złotej godziny”, jak
również liczby zrealizowanych wezwań „na ratunek”, z uwzględnieniem płci, pory
roku, miejsca zdarzenia oraz rodzaju i miejsca stacjonowania ZRM.
Summary
The emergency medical service system is a vital part of public safety and
security as it provides people in need of emergency medical care with help in both
the pre and post hospitalization stage. The currently system in Poland was
implemented following the September 8 2006 State Emergency Medical Services
Act (Journal of Laws of 2006, no 191, entry 1410), which introduced, among other
things, new regulations in hospital emergency departments, emergency medical
squads and emergency contact centers; it also dictated the rules of cooperation
between these units.
The problem of overwhelmed emergency medical service systems has been
increasingly featured in world scientific literature over the years. And in Poland, the
media have raised the issue of excessive waiting times for ambulances and the tragic
consequences it has for those who need emergency medical help. The excessive
number of emergency calls, including those from the people who do not need
emergency help, leads to time and resources wasted on unnecessary procedures,
and it increases the risk of neglect for those who are in genuine need of emergency
medical care.
The following work presents an evaluation of the Bydgoszcz emergency
medical service system based on the recorded data of emergency medical squads
in the Voivodship EMS Station in Bydgoszcz in 2007 and 2008. It analyzes the
average departure - arrival times of emergency medical squads taking into account
the legal requirements; meeting the ''golden hour'' deadline, as well as the number
of concluded emergency calls taking into account sex, time of year, scene
of emergency situation, type of squad and location of the squad station.
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MOŻLIWOŚCI I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA KATEGORII
MORALNYCH I ETYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM
Człowiek nie tylko żyje, ale zawsze decyduje
czym będzie jego życie, kim będzie on sam
...każda istota ludzka ma w każdej chwili wolność wyboru.
Victor Frank1

Wstęp
Wieloletnie doświadczenie zawodowe współautorów niniejszej publikacji
z zakresu funkcjonowania na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucjach
państwowych i samorządowych oraz gospodarce stały się motywem podjęcia się
opracowania sugestii i przemyśleń w formie stosownych propozycji dotyczących
możliwości i korzyści wynikających z zastosowania kategorii moralnych i etycznych
w instytucjach państwowych i samorządowych oraz gospodarce.
Autorzy podejmują próbę uświadomienia kadrze kierowniczej instytucji
i organizacji gospodarczych posiadania największego daru, jaki mamy, to wolność
wyboru. Victor Franki przypomniał to pisząc o wolności „wyboru zachowania
w jakiejkolwiek sytuacji, aby iść swoją drogą”. Wiemy, ze mamy tę możliwość,
a mimo to nie zawsze z niej korzystamy. Naszą publikacją pragniemy zainteresować
kadrę kierowniczą bez względu na rodzaj instytucji i przedsiębiorstwa do
egzekwowania tego podstawowego prawa. Wybieranie wymaga wzięcia
odpowiedzialności za konsekwencję, gdyż wolność wyboru jest sposobem życia
i działania po ścieżce własnej odpowiedzialności.
Tytuł niniejszej publikacji jest w pełni przemyślany i zamierzony w celu
uzyskania w kontekście omawianych zagadnień związanych z funkcjonowaniem
instytucji państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorstw wchodzących
w skład naszej gospodarki wymiaru moralnego i etycznego. Większość z nas potrafi
odróżnić dobro od zła.
W literaturze2 wiele miejsca poświęcono w badaniach socjologicznych
charakterystyce różnych stanowisk kierowniczych jak: wojewodów, prezydentów
miast i gmin, wójtów, dyrektorów i właścicieli hoteli, biur podróży różniących
się uzyskiwanymi rezultatami, wykazały, że uczciwość nigdy nie zdawała
się znamionować osób osiągających wysokie rezultaty. Zatem powstaje pytanie, czy
można na tej podstawie jednoznacznie stwierdzić, że jest to dowód potwierdzający
moralne wykolejenie istniejącego systemu zarządzania w instytucjach państwowych
i samorządowych oraz przedsiębiorstwach wchodzących w skład gospodarki?
Na tak postawione pytanie musimy odpowiedzieć zdecydowanie nie. Można
wytłumaczyć to obiektywnie tym, że przypadki „nieuczciwości” są tak dość często

1
2

V. Frank, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa 1978
W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Nowa edycja uzupełniona. Warszawa 2007, s. 155-175
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skandaliczne i szokujące, że na nich skupia się cała uwaga mediów i osób
zajmujących się tą problematyką. W związku z tym nie zauważamy wielu
przykładów, które w pełni potwierdzają wysoki poziom moralności i etyki liderów
zarządzających przedsiębiorstwem turystycznym. Na przykład decyzję, jak
zaproponować produkt, bądź usługę turystyczną, podejmuje się w oparciu
o przyjęte w naszym społeczeństwie zasady moralne i o swoje wartości, które
składają się na kulturę organizacji. W ten sposób łatwiej zachować zgodność ze
wspólnymi dla wszystkich przekonaniami i zasadami.
Główny problem moralnej inteligencji liderów różnych instytucji
i przedsiębiorstw nie polega na tym, że nie odróżnia się tego, co dobre, od tego co
złe, lecz raczej na postępowaniu wbrew tej wiedzy.
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na możliwości i korzyści
jakie daje stosowanie kategorii moralnych i etycznych w zarządzaniu w różnych
instytucjach, państwowych, samorządowych i przedsiębiorstwach.
Kompas moralny urzędnika, menadżera a podejmowania decyzji
w procesie zarządzania?
Tradycyjna refleksja etyczna rozwijała się w oparciu o kategorię dobra a od XIX
wieku o kategorię wartości. Z drugiej strony polegała na formułowaniu
i stosowaniu norm, praw i uprawnień. Zasadnicza różnica obu rodzajów refleksji
etycznej doprowadziła do powstania dwóch odmiennych sposobów podejmowania
decyzji.
Model heurystyczny czerpie swe wskazówki z etyki dóbr i wartości. Ogólne
zalecenia co do wyboru wynikają w tym przypadku z rachunku dóbr jak
i z odniesienia do hierarchii wartości. Zarówno rachunek dóbr jak wybór wartości
zawsze daje jedynie pewną sugestię, jest postulatem w którym kierunku mamy
pójść. Dlatego też nie prowadzi do tworzenia szczegółowej instrukcji postępowania,
czyli pewnego algorytmu.
Natomiast etyka norm, praw i uprawnień pozwala na precyzyjne określenie tego
co jest akceptowalne moralnie lub jak jest to w przypadku etyki formalnej Immanuela
Kanta3 umożliwia wyeliminowanie niewłaściwych celów działania.
Dzięki istnieniu tych dwóch rodzajów myślenia etycznego otwierają się przed
etyką biznesu, a wraz z nią przed naukami o zarządzaniu możliwości budowy dwóch
typów programów etycznych. Mogą być one oparte na rozwijaniu tych elementów
programów etycznych, które wyznaczają cele strategiczne do realizacji przez
przedsiębiorstwo bądź na rozbudowaniu tych narzędzi etycznego zarządzania, które
określają i czuwają nad realizacją dobrych, prawidłowych praktyk zarządzania.
W opinii Douga Lennick i Freda Kiel4 każdy z nas posiada wrodzony „talent” do
moralności, stara się żyć moralnie i pragnie uzyskać w działaniu społecznym
i politycznym oraz zawodowym stan moralnej zgody nazywany „spójnością
wewnętrzną”. Na spójność w opinii autorów składają się trzy składniki:
a) kompas moralny,
b) cele,

3
4

B. Pogonowska, Elementy etyki gospodarki rynkowej, Wyd. II zm. Warszawa 2004, s. 72-74
D. Lennick, F. Kiel, Inteligencja moralna. Jak poprawić wyniki w prowadzeniu interesów i skutecznie
zarządzać.Wrocław 2007, s. 67
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c) zachowanie.
Pierwszy składnik dotyczy podstawowych zasad moralnych, osobistych
wartości i przekonań. Drugi składnik to cele życiowe na ogół stopniowane od
wyższych (cel życia) do powszechnych (zakup samochodu). Natomiast trzeci
składnik odnosi się do zachowania, które jest sumą przemyśleń uczuć i czynów.
Zatem spójność wewnętrzna oznacza, że zachowanie jest zgodne z celami, a cele
z kompasem moralnym. Życie spójne wewnętrzne może być czasami trudne, gdyż
wymaga świadomego działania w uzyskaniu określonego celu.
Odnosząc to na grunt przedsiębiorstwa turystycznego i roli menadżera, który
z racji pełnionej roli społeczno-zawodowej, by ją dobrze wypełniać – musi stworzyć
własny model spójności wewnętrznej:
a) kompas moralny, czyli cenione zasady, wartości i przekonania,
b) cele – co chce uzyskać w życiu osobistym i zawodowym, a więc dążenia
oraz pragnienia,
c) zachowanie – jak postępować, by osiągnąć zamierzone cele, czyli myśli,
uczucia i czyny.
Tak rozumiana spójność wewnętrzna jest dla liderów i menadżerów drogą do
sukcesu osobistego i zawodowego. Jest platformą najlepszego spełnienia się we
wszystkich życiowych rolach. Pewnym wykładnikiem takiego spełnienia była
aktywność zawodowa i doświadczenie wyniesione jednego z współautorów
w Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „ Gromada” przez ponad 10 lat i w tym
okresie pełnił on min.: dyrektora biura zarządu, dyrektora hotelu, prorektora
WSOTiH. Jego życie w spójności wewnętrznej byłą zasadą i kluczem do sukcesu
osobistego i zawodowego. Fakt, że już nie pracuję dla Założyciela OST” Gromada”
w ramach uczelni wynika z tego, że firma ta już nie działała w zgodzie z jego
osobistymi zasadami moralnymi. W naszym odczuciu sprawą bardzo ważną jest, by
wyznawane zasady moralne przez liderów i menadżerów były zgodne
z obowiązującymi w instytucji i firmie, bo inaczej każdy dzień w pracy wiązałby się
z występującym stresem w sytuacji zawodowej. Zgodność ta jest zarazem szansą
na osiągnięcie sukcesu na zajmowanym stanowisku i przyczynia się do
samorealizacji oraz osiągnięcia satysfakcji zawodowej. W różnych sytuacjach
zawodowych w jakich mieliśmy przyjemność realizować zadania w roli lidera
i menadżera i musieliśmy podejmować decyzje mało popularne, jak zwalnianie
pracowników, z którymi pracowaliśmy dłuższy czas, czy prowadzenie rozmów
dyscyplinujących, gdy naruszali ustalone zasady i normy wynikające z regulaminów
oraz kodeksu pracy. Pogodzenie osobistej lojalności z odpowiedzialnością wobec
instytucji i firmy stwarza na ogół wiele trudności i dość często jest dla menadżera nie
lada rozterką. Wizytówką każdego menadżera jest ponoszenie konsekwencji
własnych decyzji.
Odpowiedzialność liderów i menadżerów za swoje decyzje
Wszystko co robimy, podlega prawu związku przyczynowo-skutkowego. Kiedy
podejmujemy działania, pojawiają się zaraz skutki naszych działań. Na ogół rezultaty
naszego działania są do przewidzenia, ale czasami mogą nas zaskoczyć.
Odpowiedzialność za swoje czyny i decyzje to ponoszenie konsekwencji wszystkich
swoich czynów, zarówno przewidzianych i nieprzewidzianych.
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W literaturze5 przedmiotu poświęconej etyce biznesu, odpowiedzialność ujmuje
się na ogół jako kompetencje, która wymaga poniesienia konsekwencji wszystkich
swoich czynów, mimo, iż żyjemy w skomplikowanym świecie, w którym szefowie,
rodzina i przyjaciele naciskają na nas, żeby postępować w określony sposób.
Odpowiedzialność oznacza, że nie ma usprawiedliwienia, nawet, jeśli zakładamy, że
nikt nie jest doskonały i każdy ma jakieś powody, dla których nie udało się zrobić
tego, co właściwe. Dobry lider i menedżer powinien umieć zdecydować co w danej
sytuacji zawodowej jest najlepsze. Dla wielu z nich sprawą najważniejszą jest
poszukanie takiego zajęcia, które byłoby zgodne z ich kompasem moralnym, nawet
jeśli wymagałoby to rezygnacji z awansu, czy odrzucenie atrakcyjnej oferty pracy
w innej firmie. To wyznawane i preferowane wartości odgrywają największe rolę
w podejmowaniu życiowych decyzji w sprawie miejsca pracy zawodowej.6
Pragniemy podkreślić z całą mocą, że istnieje jeszcze inny rodzaj
odpowiedzialności liderów i menadżerów, a mianowicie odpowiedzialność za
służenie innym. To wynika z naszych biologicznych korzeni moralności.
Przychodzimy na świat zaprogramowani na współzależność. Jeśli nasza praca
w roli lidera i menadżera nie służy innym, to pod względem moralnym jesteśmy
źle spostrzegani. Praca dla dobra innych osób jest wspaniałym sposobem,
by wykazać się uczciwością i być dobrym wzorem dla innych ludzi, czyli jest
kreatywną formą zarządzania własnym przykładem.7
Z naszych doświadczeń zawodowych8 wynika, że wzięcie na siebie obowiązku
służenia swoim podwładnym, to swoista broń liderów, którzy chcą zachęcić
podległych pracowników do osiągania wysokich rezultatów.
Jeśli chcemy osiągnąć zamierzony cel i odnieść sukces musimy mieć oddanych
sobie pracowników. Jednym ze skutecznych sposobów, by zachęcić pracowników
do rentowności w pracy dla dobra firmy, jest dbanie o ich potrzeby. Jest to najlepszy
instrument motywowania pracowników, gdyż spontanicznie angażują się, widząc
w tym swój rozwój i sukces zawodowy. Jeśli liderzy skupią się na pracownikach
i będą im służyć i pomagać odnosić sukcesy, to również będzie to zarazem sukces
liderów i firmy.
Główne
wartości
jako
czynnik
wspomagający
zarządzanie
przedsiębiorstwem turystycznym.
W gospodarce polskiej z uwagi na procesy globalizacji zwiększa się
konkurencja na rynku większości usług turystycznych, w tym usług hotelarskich
i gastronomicznych.
Globalizacja, informatyzacja, totalna konkurencja, dostępność do kapitału – to
główne parametry wyścigu na rynku usług turystycznych. Zdajemy sobie w pełni
sprawę, że kto wymyśli i zaplanuje najlepszą strategię działania przy wykorzystaniu
najnowszej technologii, nowych produktów i usług ten uzyska przewagę i sprosta
światowej konkurencji to kapitał stoi do jego dyspozycji.

Ibidem, s. 119
Ibidem, s. 124
7
Ibidem, s. 127
8
Autor powyższe wnioski sformułował na podstawie doświadczenia zdobytego podczas pełnienia funkcji
dyrektora hotelu w sieci OST”Gromada” przez okres ponad 7 lat.
5
6
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Rynek usług turystycznych zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Zmiany, które kiedyś trwały całe pokolenia, zachodzą obecnie w ciągu jednego roku.
Powstaje pytanie:
„Czy możliwy jest rozwój polskich przedsiębiorstw turystycznych
w warunkach rosnącej konkurencji na rynku usług turystycznych?”
Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie możemy śmiało stwierdzić,
że jedną z tych szans rozwoju przedsiębiorstw turystycznych jest możliwość
wykorzystania kategorii moralnych i etycznych w ich zarządzaniu.
Rozważmy wybór etyki dobra i wartości prowadzi do naszkicowania wizji,
deklaracji wartości i misji, a więc tych elementów programów etycznych, które mają
heurystyczne znaczenie.
Zastrzeżenia wobec tego sposobu etycznej problematyzacji doprowadziły do
świadomego szukania możliwości budowy alternatywnych modeli zarządzania
organizacjami. Kosztem jednoznaczności i precyzji uzyskują one elastyczność na
jaką pozwala każdorazowa ich interpretacja. Nie nakazują lecz postulują.
Pozostawiają możliwość podjęcia różnych dróg realizacji.
Efektem tych poszukiwań są programy etyczne: Zarządzania poprzez wartości
Kennetha Blanscharda9 oraz Toma Chappella:10 Zarządzania dla zysku i dobra
wspólnego. Kładą one nacisk nie tyle na formułowanie szczegółowych przepisów
stanowiących treść kodeksów lecz rozwijają te elementy programów etycznych,
które pozwalają na większą swobodę interpretacyjną.
Jest to możliwe, gdyż programy etyczne organizacji składają się nie z ośmiu,
jak przedstawia się w niektórych publikacjach a z dziesięciu elementów. Należą
do nich:

Wizja, deklaracja wartości firmy i misja traktowana jest nie jako dobro prywatne
firmy lecz stanowi dobro wszystkich interesariuszy.
Według opinii Wojciecha Gasparskiego11 programy etyki i kodeksów
postępowania coraz większej liczby firm to narzędzie wspierające zarządzanie
organizacjami, które ma na celu wspomaganie kreacji klimatu etycznego firmy
w wyniku analizy następujących kwestii:

K. Blanschard, M. Occonor, Zarządzanie poprzez wartości. Warszawa 1998 i A.Stachowicz-Stanusch,
Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę. Gliwice 2007
10
T. Chappell, Dusza biznesu. Warszawa 1998
11
W. Gasparski, Wykłady..., op. cit., s. 155-156
9

374
_____________________________________________________________________________________________

a) wartości jakie nadają ukierunkowane myślenie pracowników wszystkich
szczebli o działalności firmy i o działaniach ludzi w organizacji,
b) postępowanie zgodne z tymi wartościami zarówno przez kierownictwo, jak
i zatrudniony w nim personel,
c) uzyskiwanie pożądanego efektu w środowisku społecznym i naturalnym,
w którym funkcjonuje organizacja.
Wyżej wyszczególnione kwestie są oceniane w formie audytu, który służy do
identyfikacji norm i wartości uznawanych przez interesariuszy wewnętrznych oraz
norm i wartości, jakimi kierują się społeczności, z którymi organizacja współdziała
(interesariusze zewnętrzni).12
Za wartości naczelne zatrudnieni w firmie OST”Gromada”13 uważają nie tylko
pewne wartości moralne, ale również wartości oceniane przez etykę jako pozytywne:
 najważniejszą wartością są pracownicy, którzy promują polską gościnność
i uprzejmość wobec gości i szczególną uwagę przykładając do
najdrobniejszych detali, oferując więcej niż oczekuje klient
 szacunek i dbałość o ludzi,
 szczególna troska o środowisko naturalne, pomniki przyrody,
 uczciwa komunikacja z najbliższym otoczeniem,
 naszą dewizą jest: „Gość, który wraca – pracownik, który awansuje –
kapitał, który rośnie”
Sieć francuska Hoteli ACOR14 zwraca uwagę na takie wartości jak:
 zadowolenie klientów,
 zapewnienie dobrej jakości wszystkich działań na styku z klientem,
 zachęcanie do innowacji pracowników na wszystkich poziomach
zarządzania.
Biuro Podróży ITACA15 zaleca takie wartości jak:
 uczciwość wobec klienta,
 obiektywna i pełna informacja dotycząca oferowanych usług turystycznych,
 pełna opieka i pomoc w planowaniu efektywnego i racjonalnego
wypoczynku.
Jak ważne jest określenie wartości wyznawanych przez firmę świadczy już
podjęta przez przedsiębiorstwa turystyczne próba budowy zarysu programu
etycznego w oparciu o zarządzanie poprzez wartości wyraźnie widoczne
w omawianych przykładach przedsiębiorstw turystycznych.
Zakończenie
Istota zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym z wykorzystaniem
możliwości kategorii moralnych i wartości jest jedną z ważnych szans na osiągnięcie
celów życiowych i zawodowych zarówno dla liderów, jak i zatrudnionych w nim
pracowników. Stwarza warunki do osiągnięcia jakże pożądanej „spójności moralnej”
całej załogi i pozwala również na:
a) przyciąganie najlepszych i najzdolniejszych pracowników do pracy w firmie
turystycznej,

Ibidem, s. 156
Opracowanie własne na podstawie materiałów reklamowych OST”Gromada”
14
www.nowotelwarszawa.com
15
www.wakacje.pl/Itaka
12
13
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b) zrównoważony
rozwój
i
wzrost
zyskowności
przedsiębiorstwa
turystycznego,
c) wzrost zaangażowania i lojalności i pełnej identyfikacji z firmą,
d) stworzenie firmy dojrzałej i dobrze prosperującej w oparciu o świadomy
i profesjonalnie przygotowany kapitał ludzki do prowadzenia działalności
turystycznej opartej na jej pozytywnym wizerunku:16
Wartości wyszczególnione w formie czterech podpunktów w pełni powinny
zachęcać do coraz szerszego stosowania kategorii moralnych i wartości
w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym. To za ich pośrednictwem możemy
uzyskiwać coraz wyższy poziom świadomości zawodowej wszystkich menadżerów
i pracowników firmy turystycznej oraz różniący progresywnie wzrost efektywności
wdrażania innowacji i innych praktyk zarządzania, jak TQM, czy CRM.
Przedstawiony temat dotyczący możliwości i korzyści wynikające
z zastosowania kategorii moralnych i etycznych w przedsiębiorstwie turystycznym,
z powodzeniem można odnieść również do instytucji państwowych
i samorządowych oraz wszystkich polskich przedsiębiorstw.
A oto nasze sugestie i końcowe wnioski wynikające z powyższych rozważań:
1) W procesie podejmowania przez liderów i menadżerów różnych instytucji
i przedsiębiorstw, decyzji dotyczących ważnych spraw w życiu społeczeństw
lokalnych, na przykład, produktów i usług odbywa się na ogół w oparciu
o przyjęte w naszym społeczeństwie zasady moralne i o swoje wartości,
które składają się na kulturę organizacji. W ten sposób łatwiej zachować
zgodność ze wspólnymi dla wszystkich przekonaniami i zasadami.
2) Główny problem moralnej inteligencji liderów różnych instytucji
i przedsiębiorstw nie polega na tym, że nie odróżnia się tego, co dobre, od
tego co złe, lecz raczej na postępowaniu wbrew tej wiedzy.
3) Ogólne zalecenia, co do wyboru wynikają w tym przypadku z rachunku dóbr
jak i z odniesienia do hierarchii wartości.Zarówno rachunek dóbr jak wybór
wartości zawsze daje jedynie pewną sugestię i jest postulatem
w którym kierunku mamy pójść. Dlatego też nie prowadzi do tworzenia
szczegółowej instrukcji postępowania, czyli pewnego algorytmu.
4) Etyka norm, praw i uprawnień pozwala na precyzyjne określenie tego co jest
akceptowalne moralnie lub jak jest to w przypadku etyki formalnej
Immanuela Kanta17 umożliwia wyeliminowanie niewłaściwych celów
działania.
5) Dzięki istnieniu tych dwóch rodzajów myślenia etycznego otwierają się przed
etyką biznesu a wraz z nią przed naukami o zarządzaniu możliwości budowy
dwóch typów programów etycznych. Mogą być one oparte na rozwijaniu tych
elementów programów etycznych, które wyznaczają cele strategiczne do
realizacji przez przedsiębiorstwo bądź na rozbudowaniu tych narzędzi
etycznego zarządzania, które określają i czuwają nad realizacją dobrych,
prawidłowych praktyk zarządzania.

16
17

Por. A. Stachowicz-Stanusch, Potęga wartości..., op. cit., s. 8-9
B. Pogonowska, Elementy etyki gospodarki rynkowej, Wyd. II zm. Warszawa 2004, s. 72-74
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6) Każdy z nas posiada wrodzony „talent” do moralności, stara się żyć moralnie
i pragnie uzyskać w działaniu społecznym i politycznym oraz zawodowym
stan moralnej zgody nazywany „spójnością wewnętrzną”.
Odnosząc to na grunt przedsiębiorstwa turystycznego i roli menadżera, który
z racji pełnionej roli społecznej i zawodowej, by ją dobrze wypełniać – musi stworzyć
własny model spójności wewnętrznej:
a) kompas moralny, czyli cenione zasady, wartości i przekonania,
b) cele – co chce uzyskać w życiu osobistym i zawodowym, a więc dążenia
oraz pragnienia, zachowanie – jak postępować, by osiągnąć zamierzone
cele, czyli myśli, uczucia i czyny.
c) zachowanie – jak postępować, by osiągnąć zamierzone cele, czyli myśli,
uczucia i czyny.
Tak rozumiana spójność wewnętrzna jest dla liderów i menadżerów drogą do
sukcesu osobistego i zawodowego. Jest platformą najlepszego spełnienia się we
wszystkich życiowych rolach.
1) Wciąż napotykane przez liderów i menadżerów nowe wyzwania, pytania
i wątpliwości muszą być przez nich podjęte z nadzieją i ze spokojem
w sercu, wiedząc, że tak naprawdę są kowalami swojego losu. Odnosząc to
pełnionych ról życiowych i zawodowych, muszą podejmować różne
wyzwania roli lidera, menadżera, męża, ojca, brata, przyjaciela, itp.
Streszczenie
Podjęta w artykule próba przedstawienia problematyki wykorzystania
możliwości i korzyści wynikających z zastosowania kategorii moralnych
w przedsiębiorstwie turystycznym na przykładzie OST”Gromada” jest szczególnie
ważna z uwagi na utrzymujący się kryzys w turystyce.
W prezentowanym materiale skoncentrowano się na roli zastosowania
wartości, zasad i norm moralnych w przedsiębiorstwie turystycznym i ich wpływie na
efektywne funkcjonowanie na rynku usług turystycznych.
Omówiono węzłowe terminy związane z podjęto problematyką takie jak: etyka
w biznesie, kategorie moralne i etyczne ujęte w wizji, misji, oraz wartości
preferowane w firmie turystycznej na przykładzie Hotelu Gromada w Warszawie,
Hotelu NOVOTEL Firmy ACOR i Biura Podróży ITACA w oparciu o udostępnione
materiały przez kierownictwa tych jednostek i informacji zaczerpniętych z internetu.
Przeanalizowano znaczenie zastosowania kategorii moralnych i etycznych
w efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa turystycznego w działalności
turystycznej.
Summary
Possibilities and resulting benefits from applying moral and ethical categories
in the tourist enterprise. Attempt made in the article to present issues of using the
possibility and resulting benefits from applying moral categories in the tourist
enterprise on the example of OST the „Bunch” is particularly important from the
attention to the continuing crisis in the tourism.
In presented material they concentrated on the role of applying the value,
principles and moral norms in the tourist enterprise and their influence on effective
functioning on the market of tourist services.In presented material they concentrated
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on the role of applying the value, principles and moral norms in the tourist enterprise
and their influence on effective functioning on the market of tourist services.
Tied dates at a junction point were discussed from they took with issues so as:
business ethics, moral and ethical categories included in the vision, the mission, and
the value preferred in the tourist company on the example of the Hotel Bunch in
Warsaw, of NOVOTEL Hotel of the ACOR Company and the ITACA travel agency in
leaning against materials made available by executive committees
of these individuals and information taken from the Internet.
A significance of applying moral and ethical categories in effective functioning
of the tourist enterprise in the tourism activity was analysed.
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Justyna KAŁABUK, Sebastian CHMIELEWSKI
Uniwersytet Wrocławski
SKUTECZNY MENEDŻER NA KRYZYS W ORGANIZACJI
Wstępem do tegoż artykułu, niech będzie przybliżenie kilku zaczerpniętych
z literatury definicji, różnych, w celu ukazania znaczenie pogłębionego pojęcia
i szerszego spojrzenia na podmiotowość zagadnienia. Pojęcie kryzys, korzeniami
sięga do starożytnej Grecji „crisis”, oznaczające przesilenie, moment przełomowy,
rozstrzygający, punkt zwrotny. Z kryzysem mamy do czynienia we wszystkich
aspektach życia człowieka i społeczeństwa. W naukach społecznych można mówić
między innymi o kryzysie politycznym, rządowym, kryzysie państwa, wartości,
ekonomicznym czy międzynarodowym.1 „Kryzys jest pewnym sposobem
spostrzegania jakiegoś zdarzenia lub sytuacji jako niemożliwej do wytrzymania
trudności, która przekracza zasoby i mechanizmy radzenia sobie osoby”, taką
syntetyczną definicją James Richard K. i Gilliland Burl E., amerykańscy praktycy
z dziedziny interwencji kryzysowej, określili zachowanie się osoby w sytuacji
kryzysowej, przedstawiając pojęcie w wymiarze podmiotowym. Patrząc przez
pryzmat osoby, która czuje i doświadcza sytuacji czy to w wymiarze duchowym,
emocjonalnym czy fizycznym, odczuwając strach czy lęk, można się zastanowić nad
tym, czy tak zaprezentowany schemat pojęciowy może odnosić się do kryzysu
występującego w firmie, państwie, gospodarce. Bazując na teoretycznej platformie
pojęcia, za sukcesem lub porażką, rozwojem lub kryzysem stoi konkretny człowiek,
osoba, organizacja, czyjeś czyny i działania. Joseph Schumpeter rozważając temat
w kontekście zmian na arenie gospodarczej skonkludował „Pojęcie kryzysu
w tradycyjnym rozumieniu straciło sens. Kryzys występuje zawsze, niezależnie
od wskaźników makroekonomicznych – krajowych czy światowych. Wolny rynek –
to stan permanentnej wojny wszystkich producentów ze wszystkimi. Jeżeli jednego
dnia kładziesz się spać z poczuciem sukcesu, nazajutrz możesz się obudzić
przegrany.”2 Szeroko rozumiany kryzys jest wpisany jako współczesny etap
w zarządzaniu. Zarządzanie firmą, leży w głównej mierze po stronie profesjonalizmu
zarządzającego oraz kompetencji takich jak umiejętność szybkiego reagowania na
dokonujące się na rynku zmiany, analitycznego myślenia i elastyczności
pracowników organizacji. Sytuacje kryzysowe, które wpisane są w scenariusz
prowadzenia działalności gospodarczej dotyczą niemalże wszystkich firm, tych,
które rozwijają się na rynku a także tych, których pozycja jest już ugruntowana. Te
ostatnie lepiej sobie radzą w trudnych sytuacjach, gdyż mają doświadczenie. Kryzys
to kryzys i niezależnie czy dotyczy atmosfery w pracy, czy niesie groźbę utraty
klientów, spadku udziałów na rynku a w konsekwencji spadek przychodów i utratę
płynności, wpływa na utratę reputacji i pozytywnego postrzegania firmy.
Współcześni specjaliści od zarządzania sugerują by pominąć zastanawianie się czy
i kiedy nadejdzie kryzys a systematycznie podnosić umiejętności, które będą
pomocne w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową.

1
2

R. Smolski, E.H. Stadtmuller, Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska. Wrocław 1999, s. 73
J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przekł. M. Rusiński. Warszawa 1995, s. 99
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Statystyki podają, że, że firmy które doświadczyły kryzysu reputacji, straciły
również na swojej wartości rynkowej. Wartość reputacji ma wpływ m.in. na rynkowe
zainteresowanie ofertą firmy, na atrakcyjność pracy w tej firmie, a także na to, czy
będzie ona pozytywnie postrzegana przez inwestorów.3 Każda funkcjonująca na
rynku organizacja walczy o przetrwanie i rozwój. Turbulencje gospodarcze,
sprawiają że, organizacje funkcjonują w burzliwym, niestabilnym otoczeniu
w którym powinny mieć szczególną świadomość groźby kryzysu. Rośnie zatem
zainteresowanie narzędziami i umiejętnościami, by poradzić sobie ze złożonością
destrukcyjnych mechanizmów. Metodami, które ułatwią przewidywanie zmian oraz
dostosowywanie się do nich w sposób racjonalny i planowy. Nie każda organizacja
ma świadomość zagrożenia kryzysem. Nie wszystkie sytuacje można przewidzieć,
nie zawsze można się na nie przygotować, może być tak, że kryzys spada
na przedsiębiorstwo nagle, niezależnie od otoczenia organizacji czy zmian
zachodzących w jej wnętrzu. Wiele przedsiębiorstw jest niedostatecznie
przygotowana do sytuacji kryzysowych przez niewłaściwe przygotowanie kadr
zatrudnionych, głównie kadry zarządzającej. Nie do rzadkości należą sytuacje, kiedy
kadra zarządzająca bagatelizuje pierwsze symptomy kryzysu, i odsuwania od siebie
myśli o zagrożenia na zasadzie, że „mojej organizacji to nie dotyczy”.
W konsekwencji jednak dochodzi od dezorganizacji, chaosu, podejmowania
błędnych, nieprzemyślanych decyzji, które nie tylko nie prowadzą do zażegnania
kryzysu, ale mogą go jeszcze bardziej pogłębić. Opisane postawy prowadzą do
nawarstwiania się trudności, a podejmowane działania mogą okazać się spóźnione
i nieskuteczne. Kryzys oznacza wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której
konieczne jest działanie pod presją czasu.4 Postrzegany może być także, jako
nasilenie niekorzystnych zjawisk, prowadzący do problemów natury decyzyjnej
i spowalniający mechanizmy naturalnego funkcjonowania i rozwoju organizacji.
Eksperci z dziedziny zarządzania, są zdania, że za kryzys uważa się każdą sytuację,
która stanowi duże zagrożenie dla organizacji jako całości. To stan,
w którym wskutek gwałtownego spiętrzenia się różnorodnych trudności, zagrożona
zostaje realizacja podstawowych funkcji firmy, przy jednoczesnym ograniczeniu
zdolności organizacyjnych do jego zlikwidowania. Interpretacja znaczenia kryzysu
dla organizacji jako zmiany biegu zdarzeń, po których następuje zmiana,5
odwrócenie, i jak punkt krytyczny dający zwrotny kierunek. W okresie jego trwania
dochodzi do silnego zachwiania równowagi. Najczęściej z pojawieniem się tego
momentu wiąże się wystąpienie trudnej sytuacji uniemożliwiającej normalne
funkcjonowanie organizacji oraz powodujące zagrożenie utraty jej bytu.
Kryzys często nie jest przypadkowy i nie występuje zwykle nagle. Obserwując
organizację możliwe jest zdiagnozowanie jego przyczyn oraz źródeł ich powstania,
co z kolei może wpłynąć na działanie skutecznej naprawy. Jednak brak reakcji
i tolerancja dla sytuacji destrukcyjnych prowadzi nieuchronnie do upadku. Brak

M. Rogester, J. Larkin, Zarządzanie kryzysem. Warszawa 2005, s. 9
J. Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach. Poznań-Warszawa
2001, s. 9
5
G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. Warszawa
1998, s. 18
3
4
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możliwości realizowania podstawowych funkcji i celów przekłada się zazwyczaj na
relatywny wzrost poziomu kosztów, zahamowanie wdrażania nowych przedsięwzięć
oraz zbyt duże zadłużenie.
Konkludując, kryzys to niejednorodny i złożony termin, który w zależności od
kontekstu w jakiej występuje owo pojęcie ma wielorakie znaczenie.6
Opisany może być jako sytuacja, w której występuje zagrożenie dla
podstawowych wartości, interesów oraz celów instytucji, a także grup społecznych
czy życie i mienie ludzi. Niesie początek zmian, które mogą być odbierane
pozytywnie lub negatywnie, może być decydującym okresem, który przesądzi
o dalszym istnieniu bądź zakończeniu działalności organizacji, zakończeniu sprawy.
Zwykle wprowadza stan niepokoju, cierpienia z towarzyszącymi uczuciami
zagrożenia i lęku. Analizując przyczyny i skutki możemy postawić tezę podążając za
twierdzeniem M Łuczaka, który twierdzi że może ono być traktowane jako proces,
a więc sekwencja następujących po sobie zdarzeń, które mogą zaskoczyć
zarządzających. Mamy wówczas do czynienia z sytuacją kryzysową, którą kształtują
poprzedzające zdarzenia i procesy i której następstwem są określone wydarzenia.7
Odnosząc się do wcześniejszych rozważań z zakresu pojęciowości patrząc na
zagadnienie przez pryzmat organizacji, pojawiła się zależność wpływu sytuacji
kryzysowych na wizerunek firmy. Przy tej okazji warto podkreślić i zaakcentować
rolę wizerunku jako jednego z najistotniejszych elementów strategii
przedsiębiorstwa. Wizerunek podkreśla wiarygodność firmy, świadczy o tym, czym
dana firma jest, co robi, dlaczego się tym zajmuje i w jaki sposób osiąga swoje cele.
Jeśli uda się wypromować przedsiębiorstwo, wypracować systemowo działające
mechanizmy zarządzania, zadbać o jego permanentny rozwój, to organizacja jest
wartościowa nie tylko w wymiarze osiągnięć rynkowych a głównie finansowym.
Kryzys może jednak to zmienić...
Dla Ch. F. Hermanna kryzys to stan, który może zachwiać realizację celów,
wprowadzić presję czasu i obawy o dalsze istnienie organizacji, jest to sytuacja,
która pojawiając się, zwykle zaskakuje decydentów.8 Sytuacja kryzysowa
nie zawsze zagraża istnieniu firmy, ale może wpłynąć negatywnie na jej
funkcjonowanie.
Mogą
pogorszyć
się
wyniki
ekonomiczno-finansowe
i postępującym spadkiem udziału w rynku oraz zmniejszającym się potencjałem
strategicznym firmy. Co w efekcie prowadzi do takiego stanu organizacji, w którym
dochodzi do trwałego zachwiania jej równowagi ogólnej. Zagrożony jest wówczas
byt organizacji, a potwierdzeniem tego jest jej niewypłacalność.9
Do zobrazowania sytuacji kryzysowych posłuży poniższa tabela.

M. Łuczak, Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa 2003, s. 115
Ibidem, s.116
8
A. Zelek, Wczesna identyfikacja kryzysu finansowego ucieczką od bankructwa, „Przegląd organizacji”
2002, nr 2, s. 33
9
J. Skalik, Strategia przedsiębiorstwa w zarządzaniu kryzysowym. Warszawa 2005, s. 77
6
7
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Tabela nr 1.1: Rodzaje kryzysów według różnych kryteriów. Kryterium Rodzaje kryzysu
Według tempa przebiegu i czasu
trwania

Według
przyczyn

miejsca

powstania

Według skutków, jakie kryzys
wywołuje
Według przyczyn, które wywołują
kryzys

▪ kryzys nagły/natychmiastowy – charakteryzuje go
brak czasu na badanie i planowanie. Decyzje muszą
być podejmowane błyskawicznie,
▪ kryzys przewlekły – może trwać miesiącami,
a nawet latami. Długi okres nie sprzyja podjęciu
skutecznych działań w celu opanowania kryzysu.
Zazwyczaj zarządy firm i dyrekcja przyjmują
postawę biernego wyczekiwania, licząc na to, że
kryzys sam przeminie. Wywołują go plotki, pogłoski,
spekulacje przekazywane „z ust do ust” lub
nagłaśniane przez media
▪ kryzys wewnętrzny spowodowany jest czynnikami
występującymi wewnątrz przedsiębiorstwa, takimi
jak niewłaściwe zarządzanie czy błędna polityka
finansowa firmy,
▪ kryzys zewnętrzny wywoływany jest z kolei przez
czynniki spoza organizacji, które mogą dotyczyć
sytuacji ekonomicznej czy gospodarczej państwa
lub mogą być związane ze środowiskiem
naturalnym
▪ kryzys destrukcyjny powoduje zniszczenie
organizacji, na przykład jej upadek,
▪ kryzys twórczy doprowadza do dalszego rozwoju
przedsiębiorstwa
▪ kryzys rzeczywisty spowodowany jest różnymi
czynnikami i prowadzi zwykle do wielu problemów
w przedsiębiorstwie,
▪ kryzys wirtualny jest sztucznie wytworzony w celu
doprowadzenia do zmian, a w konsekwencji do
rozwoju i zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa

Źródło: B. Barczak, K. Bartusik, Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych
uwarunkowań gospodarczych, „Zeszyty naukowe” nr 209 /2012, s. 243

Istnieją dwie grupy czynników, które mają wpływ na kryzys i są to:
Czynniki, które mają uwarunkowania ekonomiczne w których funkcjonuje i od
których jest zależna dana organizacja i tą grupę czynników nazywamy
zewnętrznymi. Gospodarka znajdująca się w stanie kryzysu systemowego, może
wpłynąć na położenie poszczególnych organizacji.10
Zewnętrzne przyczyny kryzysów to zaliczyć można przede wszystkim: procesy
makroekonomiczne, nowe zjawiska społeczne, postęp technologiczny, globalizację
rynków.11 Kryzys pojawić się może także wewnątrz organizacji. Powstanie kryzysu
może być podyktowane, niewłaściwym sposobem zarządzania, nieodpowiednią
często zbyt opieszałą reakcją na zmiany, które powinny być naturalną reakcją na
zmiany rynkowe. Często błędy w zarządzaniu są podłożem powstania kryzysu.12

K. Krzakiewicz, Strategia przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Poznań 2004, s. 30
B. Nogalski, H. Marcinkiewicz, Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Warszawa 2004, s. 12
12
Ibidem, s.14
10
11

383
_____________________________________________________________________________________________

Najczęściej początek kryzysu utożsamiany jest z konkretnym wydarzeniem
w organizacji, czyli z czynnikami bezpośrednio wywołującymi sytuację kryzysową.
Pewne symptomy, mogą wpłynąć na to, że w przedsiębiorstwie źle się dzieje, mogą
to być:
- wrogie stosunki międzyludzkie w organizacji,
- podważanie kompetencji i decyzji przełożonych,
- osłabienie lub brak motywacji do działania,
- brak dyscypliny organizacyjnej,
- fluktuacja kadr w głównej mierze specjalistów,
- przeciąganie w czasie istotnych decyzji.13
Przyczyn może być wiele, czy to z powodu rotacji personelu, gdzie odchodzą
osoby kompetentne, zorientowane w systemie funkcjonowania organizacji
a wchodzą osoby nowe, uczące się, czy to z powodu odejścia z organizacji
kluczowego pracownika, czy na przykład dużymi brakami w magazynach brakami
finansowymi uniemożliwiającymi zapłatę zobowiązań bieżących i przyszłych.
Przyczyną może być także niewłaściwa polityka sprzedaży. Symptomem kryzysu
jest między innymi „usztywnienie się” odbiorcy w czasie negocjacji, ich przedłużanie,
spadek zakupów.14
Uogólniając, można stwierdzić, że sytuacja kryzysowa to taka, gdzie zachodzi
zachwianie równowagi pomiędzy wizją, misją i celami organizacji a tym jakimi
dysponuje zasobami. Zasoby nie tylko w ujęciu finansowym, ale także od strony
możliwości parku maszynowego, rozwiązań technologicznych czy odpowiedniego
ilościowo i jakościowo zaplecza personalnego. Niewłaściwa optyka otoczenia
i uplasowania w nim swojej pozycji prowadzi do zaburzeń w zakresie formułowania
celów i zewnętrznych możliwości ich realizacji, a także zasobów, które dla ich
osiągnięcia są niezbędne.15 Kryzysy występują w skutek niewłaściwego ustawienia
priorytetów w realizacji zadań zmierzających do osiągnięcia celów w organizacji lub
niewłaściwego sprecyzowania celów, problemem dla firmy może być także
nieznajomość celów organizacji przez pracowników i kadrę zarządzającą. Brak
koordynacji działań w organizacji z wyznaczonymi celami może rodzić poważne
zagrożenie, ale należy pamiętać iż zbyć śmiałe i ambitne cele, zbyt duże
zaangażowanie się w wielkie projekty lub przedsięwzięcia, zbytnia dywersyfikacja
produkcji lub rynków, mogą także stać się przyczyna sytuacji kryzysowej. Jan
Lichtarski przekonuje w iż, możliwość znalezienia się organizacji w kryzysie istnieje
zawsze. Kryzys w przedsiębiorstwie to proces kierunkowo niekorzystnych zmian
w przebiegu i wynikach działalności gospodarczej, obejmujących wszystkie jego
obszary, a także stanowiących zagrożenie dla jego egzystencji.16 Zwykle
spowodowany jest splotem niesprzyjających okoliczności. Większość przypadków,
to kryzysy wynikające z czynników wewnętrznych, a zatem dotykające sfery
zarządzania. Cały szereg zjawisk począwszy od niewłaściwego ustalenia celów,
brakiem lub utratą kontroli nad ich realizacją poprzez niedostateczne kompetencje

B. Haus, Od czego zależy wyjście przedsiębiorstwa z kryzysu? (w:) Strategie przedsiębiorstw
w warunkach kryzysu. K. Krzakiewicz (red.). Poznań 2004, s. 7
14
B. Nogalski, H. Marcinkiewicz, Zarządzanie..., op. cit., s. 27
15
E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Poznań 1998, s. 22
16
J. Lichtarski, O istocie, przejawach i przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie, (w:)
Przedsiębiorstwo w warunkach zagrożenia kryzysem. J. Lichtarski (red.). Łódź 2005, s.8.
13

384
_____________________________________________________________________________________________

personelu. W większości przypadków za sytuacją stoi określony system zarzadzania
i konkretna osoba odpowiedzialna w roli managera.
Nie ma cudownego leku na wyjście z kryzysu, czy też przeciwdziałanie żeby nie
powstał. Żeby zrozumieć mechanizm zjawiska, należy poznać jego przyczyny,
zrozumieć cały mechanizm, aby skutecznie mu przeciwdziałać. Cytowany wcześniej
Ber Haus, podkreślając potrzebę praktyki gospodarczej, sugerował, by
rozwiązywanie zaczynać od obszaru stosunków społecznych, zmieniając istotnie
system zarządzania, lub przez ogląd ogólny sytuacji skupić działania na poziomie
personalnym, wprowadzając zmiany w systemie kadrowym. Sposoby te mogą się
wzajemnie uzupełniać, a ostatni z nich może być realizowany tylko częściowo, gdyż
trudno wyobrazić sobie sytuację a potem zrealizować zamierzenie, zwalniając całą
załogę. Jednakże bez udoskonaleń w tym obszarze (wymiany kadr na jakościowo
lepszą, dokształcenie pracowników, podniesienia ich kompetencji) trudno stawić
czoła kryzysowi. W machinie kryzysu, istotna jest rola ludzi zatrudnionych
w organizacji i dotyczy to nie tylko kadry kierowniczej, która pozwoliła na pełny
rozwój sytuacji kryzysowej, ale także personelu, który wręcz przeszkadza
w działaniach uzdrawiających relacje społeczne.17
Czynnik ludzki, odgrywa istotną rolę, mimo mechanizmów, konstrukcji, która
usprawniają działania zrządzania, bez zarządzającego nic się nie uda. Trudne są
sytuacje w których osoba na której barkach kładzie się wyjście z kryzysu, ten kryzys
pogłębia nieudolnie działając. Albright Mary i Carr Clay w książce „Największe błędy
menedżerów. Jak lepiej zarządzać firmą” wyodrębnili kilka obszarów w które
wpływają na pogorszenie procesu zarządzania. Są to procesy związane
z zarządzaniem relacjami z pracownikami i kontrahentami, jakością pracy,
odnoszącą się także do właściwego i skutecznego przepływu informacji.18
Zalążkiem kryzysu mogą być, wynikające z różnych przyczyn błędy
menedżerów, z których najbardziej popularne to:
- nieumiejętność delegowania, najczęstszy powód porażek menedżerów.
W myśl przekonania, że „sam zrobię to lepiej”.
- brak chęci do podnoszenia kompetencji,świadomy stanowiska i roli
menedżer musi podnosić swoje kompetencje, dbać o permanentny rozwój.
Douczanie i podnoszenie kwalifikacji, to obowiązek współczesnego
menedżera
- bagatelizowanie wagi zdolności interpersonalnych, zarządzanie oznacza
osiąganie celów przez pracę innych, więc managerowie potrzebują dobrze
rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, aby poradzić sobie z ludźmi
nad, pod i obok siebie.
- brak odpowiedzialności za działania, z rolą menedżera w organizacji
utożsamiana jest odpowiedzialność za wyniki swoje jak i zespołu.
- słowa i obietnice nie idą w parze z działaniem. Gwarantem wiarygodności
jest podążać czynami za deklaracjami.

B. Haus, Od czego zależy wyjście przedsiębiorstwa z kryzysu? (w:) Strategie przedsiębiorstw
w warunkach kryzysu. K. Krzakiewicz (red.). Poznań 2004, s. 7-10
18
M. Albright, C. Carr, Największe błędy menedżerów. Jak lepiej zarządzać firmą. Warszawa 1997
17
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brak znajomości firmy i branży. I nie chodzi tu o wiedzę techniczną. Manager
musi mieć szerokie pojęcie o branży, konkurentach, klientach a także całym
rynku w rozmiarze strategicznym. Doskonale musi znać także specyfikę
organizacji w której pracuje jej wady i zalety, mocne i słabe strony.
- błędy w komunikacji. Komunikacja w odniesieniu do zespołu jak i otoczenia
w jakim funkcjonuje organizacja.
- brak wizji przyszłości. Manager musi mieć wyobrażenie o przyszłości swojej
organizacji i umieć przekonać innych.
- nieumiejętność zbudowania zespołu. Umiejętności menedżerskie to także
odpowiedni dobór składu w zespole. Zespół musi reprezentować cechy
niezbędne do realizacji założonych celów, ale uogólniając musi być dobrany
pod względem kompetencji, sprawności działania w tym także reakcji na
zmiany, ale ważny jest także klimat w zespole. Menedżerowie także
zapominają o tym, że jeśli już uda im się skonstruować dobry zespół, to
należy dbać o jego utrzymanie.
- opieszałość lub niechęć do podejmowania decyzji. Współczesne
organizacje oczekują od menedżera podejmowania decyzji. Decyzje są
obciążone konsekwencjami, ale to jedna z podstawowych funkcji
zarządzającego. Niewłaściwe decyzje lub brak decyzji może być genezą
kryzysu.
Kryzys w organizacji jest także swoistym sprawdzianem dla menedżera.
W trudnych chwilach dla organizacji oczekiwania i oczy osób i instytucji są zwrócone
właśnie na menedżera. Nasuwa się zatem pytanie, jakie kroki powinien podjąć
manager w sytuacji kryzysowej. Jaka rola jest mu przypisana, jakie działania
powinien podjąć by jak najszybciej i najmniej dotkliwie przeprowadzić organizację
z kryzysu. Podążając za praktycznymi radami Sławomira Buschka – trenera
i konsultanta we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska do procesu można
podejść przez podzielenie go na etapy.
W pierwszym etapie zająć się ustabilizowaniem kryzysu. Pierwsze działania
muszą być ukierunkowane na stabilizację kryzysu, co oznacza, że należy
przeanalizować płynność finansową, pomyśleć o oszczędnościach. Rola
zarządzającego sprowadza do „zatrzymania negatywnego trendu”. W wymiarze
praktycznym należy zrobić przegląd umów z instytucjami finansowymi typu banki,
towarzystwa leasingowe, sprawdzić przepływy pieniężne i skrupulatnie planować
wydatki i skrupulatnie zarządzać wydatkami, nie zapominając o terminowym spływie
należności i właściwej gospodarce stanami magazynowymi
Faza stabilizacji oznacza dla firmy cięcie kosztów i rygorystyczna polityka
wydatków. Bardzo istotna jest tu rola zarządzającego, który musi wyważyć, który
rodzaj kosztów redukować, od których kosztów zacząć modyfikację systemu.
Generalnie należy zastanowić się nad usprawnieniem procesów, zapobiegać
marnotrawstwu i ze świadomością biznesową ograniczać koszty na najistotniejszych
czynnikach, które stanowią kluczowe elementy prowadzonej działalności i od których
zależy sukces. Priorytetowym dla menagera jest obszar zarządzania relacjami
z klientami, gdzie należy rozpocząć proces zahamowania trendu spadkowego
sprzedaży i utrzymanie współpracy.
-
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Kolejnym etapem jest powierzenie władzy nowemu przywódcy. Zapewnienie
nowego, silnego przywódcy, to etap, który wiele zmienia w całej strukturze. Należy
zastanowić się kto będzie tę fazę zmian przeprowadzał. Menedżer zarządzający
powinien wykorzystać swoje wysokie umiejętności komunikacyjne, by wdrażać
decyzje oraz działania w sposób zdecydowany, a nawet trochę autokratyczny.
Istnieje pewna prawidłowość dotycząca cech osobowości, która polega na tym, że
dobry menedżer dla organizacji która jest w fazie wzrostu na rynku czy w fazie
dojrzałości nie jest odpowiedni dla organizacji zmagającej się z kryzysem. Nie
wspominając o tym, że wiele osób wychodzi też z założenia, że dyrektorowi, który
dotychczas zarządzał przedsiębiorstwem trudno będzie uznać, nieudolność
i radykalnie zmienić sposób działania. Nie można też zapominać o istotnej kwestii,
że często właśnie ten dyrektor, kierownik, menedżer najlepiej zna problemy firmy
i całą jego specyfikę procesów.
Następnie należy zwrócić uwagę na relacje otoczeniem. Otoczenie przez które
należy rozumieć, klientów, dostawców, pracowników, właścicieli, banki
i instytucje finansowe. Podstawą dobrych relacji jest m.in. zaufanie oparte na
wiarygodnej informacji. Ma ona szczególne znaczenie w kontaktach z bankami,
które muszą być przekonane, że nasze działania są w stanie zapobiec upadkowi
firmy i utracie pożyczonych nam pieniędzy. Konieczne jest zadbanie o relacje
z instytucjami finansowymi zbudowanie pomostu z rzetelnej komunikacji w której
przekazywana jest informacja o aktualnej sytuacji finansowej. Bardzo ważne jest
także utrzymanie dobrych relacji z dostawcami, którzy z uwagi na panującą sytuację
kryzysową, mogą być szczególnie wrażliwi na ryzyko współpracy z nami. Szczera
i otwarta komunikacja menedżera z otoczeniem, to klucz do trudnych relacji
w kryzysie.
Ostatni etap powinien dotyczyć przygotowania planu działania i naprawy. Po
wcześniejszym ustabilizowaniu sytuacji, ustaleniu, kto przejmie przywództwo
i zadbaniu o relacje z otoczeniem, można przejść do kolejnego etapu jakim jest plan
naprawczy. Konieczność zastosowania takiego planu podyktowana jest tym, że
skoncentruje działania na najważniejszych problemach, wyznaczy kierunki działania
w procesie osiągania celów, pozwala na kontrolę poczynionych działań
i skutków, pozwala także by instytucje finansowe widziały aktywność działań
podejmowanych przez menedżera. Fundamenty dobrze skonstruowanego planu to:
odniesienie do najważniejszych problemów firmy, wskazanie przyczyn problemów,
wszechstronność niezbędna by rozwiązać wszystkie najważniejsze problemy
firmy.Pochylając się nad problemem planu należy się zastanowić, komu powierzyć
napisanie planu, czy zostawić to kierownictwu, czy skorzystać z usług konsultanta.
Pomoc konsultanta ma dobre strony z uwagi na dystans inną perspektywę patrzenia
na problemy organizacji. Optymalne jest zatem, połączenie sił kierownictwa firmy
z konsultantem zewnętrznym.19
Procesowe podejście do organizacji nie wykluczy kryzysu, ale może
spowodować jego łagodniejszy przebieg. W dużej mierze uzależnione jest to od
decyzji osób zarządzających. Decyzje menedżerskie są kluczem sukcesów lub
porażek, przesądzając o losie organizacji.

19

S. Buschka, Co zrobić, kiedy firma znajdzie się w kryzysie? www.figpolska.pl (pobrano 20.02.2015 r.)
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Streszczenie
Sytuacje kryzysowe występują w każdej organizacji, niezależnie od jej
wielkości, profilu czy rozmiarów działalności. Współczesne organizacje starają się
przewidywać różnego rodzaju sytuacje destabilizujące, zapobiegać im lub
przynajmniej łagodzić skutki ich występowania. Zestaw działań, które podejmują
w kryzysie, wpływają na ogólny wizerunek w otoczeniu. Dotyczy to zarówno
klientów, dostawców, instytucji finansowych i wszystkich podmiotów związanych
i współpracujących z organizacją. Dobór technik i skutecznych sposobów
zarządzania w trudnych sytuacjach, to istotne kompetencje menedżera. Od tego jak
działania będzie podejmował, jakie cechy wyeksponuje i na jakie cele będzie
ukierunkowany menedżer, zależy los organizacji.
Summary
Crisis situations occur in any organization, regardless of its size, profile
or range of activityy. Modern organizations try to forsee different kinds of
destabilizing situations, prevent them or, at least, lighten the effects of their
occurene.A set of actvities which they take up during crisis, influence the general
image among the society. This relates to customers, suppliers, financial institutions
and all entities connected to and cooperating with the organizarion. The selection of
techniques and effective ways of managing in critical situations are both essential
abilities of a manager. The fortune of an organization depends on what activities
a manager will put in action, which qualities he or she will expose and on which goals
he or she will be oriented.
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Magdalena Barbara BARANOWSKA
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej
SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
PT. II STUDENCKO-DOKTORANCKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA
„WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO”. OLSZTYN, 23 MAJA 2015 R.
23 maja 2015 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła
się Ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem II Studencko-Doktoranckie
Forum Bezpieczeństwa „Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa
narodowego”. Została ona zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa
Narodowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Była to już druga
konferencja tego rodzaju. Pierwsza konferencja zorganizowana przez Koła
Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego nosiła tytuł I Studencko-Doktoranckie
Forum Bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo w XXI wieku wymiar lokalny, regionalny,
państwowy i międzynarodowy” i również cieszyła się dużym zainteresowaniem,
zarówno wśród autorów prezentowanych wystąpień, jak i przybyłych gości.
Konferencja odbyła się w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. ks. F. Szrajbera 11, w salach 209,
217, 104, 228, 213, 106, w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim. Na
konferencji przedstawiono bardzo ciekawe referaty. Zakres merytoryczny prac
dotyczył m.in. tematyki odnoszącej się do zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uwarunkowań bezpieczeństwa,
polskiej polityki bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa państw na świecie,
bezpieczeństwa międzynarodowego, współczesnych wyzwań i problemów
bezpieczeństwa, kwestii prawnych oraz informacji dotyczących zarządzania
kryzysowego.
Patronat
medialny
nad
konferencją
objęły:
gazeta,pl
Olsztyn,
obronanarodowa.pl, smartage.pl, militis.pl oraz Gazeta Wyborcza.
Na konferencji w całości poświęconej bezpieczeństwu narodowemu
z referatami wystąpili profesorzy, doktorzy, doktoranci oraz studenci. Wśród
przybyłych prelegentów można było wyróżnić studentów oraz doktorantów nie tylko
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ale również z sześciu innych
ośrodków akademickich z całej Polski. Prelegenci reprezentowali Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach, Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, Uniwersytet
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
Konferencja rozpoczęła się od rejestracji uczestników i poczęstunku przybyłych
gości. O godzinie 10.00 wystąpieniem inauguracyjnym dokonano uroczystego
otwarcia konferencji. Obrady otworzył dr Wojciech Kotowicz – opiekun Koła
Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, który przywitał serdecznie przybyłych
gości, prelegentów oraz moderatorów poszczególnych paneli konferencji. Na
początku podziękował on osobom, które brały udział w zeszłorocznej konferencji
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dotyczącej tematyki bezpieczeństwa oraz przekazał informacje na temat publikacji
monografii. Na koniec swojego wystąpienia szczególnie podziękował studentom
z koła naukowego za pomoc w przygotowaniu konferencji i przekazał głos dla
prodziekana prof. Adama Hołub.
Prodziekan również serdecznie powitał zgromadzonych gości, a następnie
przedstawił referat pt. Walka informacyjna a poczucie bezpieczeństwa. W swoim
wystąpieniu podkreślił, iż broń, która chroni ludzi przed manipulacjami to Internet.
Na potwierdzenie swoich słów przedstawił na slajdach przykłady, jak poprzez
realizację projektów fotograficznych można manipulować informacją w mediach. Po
wystąpieniu prodziekan podziękował osobom, które były zaangażowane
w organizację konferencji, a wszystkim prelegentom życzył owocnych wystąpień.
Następnie głos zabrał zastępca przewodniczącego Koła Naukowego
Bezpieczeństwa Narodowego. Na początku oczywiście powitał on dziekana,
profesorów, koordynatorów grup, opiekuna koła oraz przybyłych gości. Podkreślił,
że temat bezpieczeństwa jest bardzo szeroki, zaś tematyka przedstawionych
referatów jest bardzo ciekawa. Wyraził również szczerą nadzieję, że wspólnie
dyskusje podczas paneli oraz w kuluarach.
Prezentację inauguracyjną zakończył prof. Marcin Chełminiak ze swoim
referatem na temat stosunków Polski z Federacją Rosyjską w sferze
bezpieczeństwa. Podkreślił on, że bezpieczeństwo ma szerokie rozumienie.
Zaakcentował, że z perspektywy Rosji, każde poszerzenie NATO jest dla niej
osłabiające. W swoim wystąpieniu nawiązał również do aktualnej sytuacji, która
dzieje się na linii Rosja-Ukraina i wskazał, że Federacja Rosyjska poprzez konflikt
z Ukrainą chce wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej.
Panele dyskusyjne były podzielone na pięć części i trwały jednocześnie jeden
dzień. Każdy panel miał swojego moderatora, który koordynował czas wystąpień
poszczególnych uczestników konferencji. Moderatorem pierwszego panelu,
przeprowadzanego w sali 217 był dr Wojciech T. Modzelewski. W tej części
konferencji zaprezentowało swoje wystąpienia dziesięcioro prelegentów. Tematyka
wystąpień oscylowała wokół bezpieczeństwa międzynarodowego. Zaprezentowano
wystąpienia dotyczące m.in. ataków cyberterrorystycznych, Straży Granicznej,
funkcjonowania jednostek specjalnych, terroryzmu oraz bezpieczeństwa Polski
w świetle sytuacji politycznej innych państw.
Nad kolejnym panelem sprawował pieczę dr Wojciech Kotowicz. Panel ten
koncentrował się przede wszystkim wokół działań służb specjalnych na rzecz
bezpieczeństwa państwa, przeciwdziałaniu terroryzmowi, bezpieczeństwu żywności
oraz zagrożeń użycia broni biologicznej w zamachach terrorystycznych. Drugi panel
konferencji otworzył referat moderatora panelu dr Wojciecha Kotowicza
reprezentującego Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. W panelu tym wystąpiło jeszcze ośmiu prelegentów.
Panel trzeci moderowała dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska. W tym
panelu przedstawiono następujące tematy wystąpień: „Rola mediów w zarządzaniu
kryzysowym, „Potencjał i rola środków masowego przekazu w zarządzaniu
kryzysowym”, „Cyberterroryzm jako nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa
narodowego”, „System wczesnego ostrzegania RASFF”, „Udział żołnierzy Wojska
Polskiego w operacji ISAF”, „Analiza bezpieczeństwa IT na podstawie systemów
operacyjnych Windows”, „Wizerunek państwa w sytuacjach kryzysowych. Teoria
i praktyka”, „Tradycja Kawalerii RP a bezpieczeństwo współczesnej Polski”,
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„Osobowe źródła informacji jako instrument zwalczania przestępczości
zorganizowanej”, „Czy polskie ustawodawstwo wystarczająco chroni rodzinę przed
zagrożeniami społecznymi?”. W panelu tym swoje wystąpienia zaprezentowało
dziesięcioro prelegentów.
Następny panel konferencji moderował dr Marcin Kazimierczuk. W tej części
konferencji wystąpienia zaprezentowali głównie historycy oraz prawnicy
reprezentujący różne ośrodki akademickie. Obrady otworzył moderator dr Marcin
Kazimierczuk, który zaprezentował referat na temat prawnych podstaw
bezpieczeństwa. Po wystąpieniu uroczyście przedstawił dziewięciu autorów
poszczególnych wystąpień. Obrady i dyskusje w tym panelu odbywały się w sali 213.
Jeżeli chodzi o prelegentów, to w panelu czwartym pierwsza głos zabrała mgr
Anna Kazaniecka, która wystąpiła z referatem pt.: Funkcjonariusze Służby
Więziennej – kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w społeczeństwie?. Na
początku przedstawiła ona definicję służby więziennej. Wskazał ona podstawowe
zadania, jakimi powinni się kierować funkcjonariusze służby więziennej wobec osób
pozbawionych wolności. Wskazała ona również jakie obowiązki muszą wykonywać
funkcjonariusze służby więziennej oraz jakie przysługują im uprawnienia w zakresie
środków przymusu bezpośredniego. Po przedstawieniu podstawowych informacji na
temat więziennictwa, Na przykładzie więziennego eksperymentu Standfordzkiego,
autorstwa Philipa Zimbardo, wskazała jak rola społeczna może determinować dane
zachowanie człowieka. Na koniec przedstawiła dane statystyczne dotyczące
zatrudnienia osób w służbie więziennej.
Kolejne wystąpienie pt. Istota funkcjonowania instytucji świadka koronnego jako
jedna z metod zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce zaprezentowała
Paulina Magda Zackiewicz. Na początku zaprezentowała ona historię rozwoju
przestępczości zorganizowanej, stanowiącą pewnego rodzaju tło do dalszego toku
rozważań. Następnie przedstawiła ona definicję świadka koronnego, a także
przedstawiła warunki do składania zeznań w charakterze świadka koronnego.
Wskazała ona też kiedy nie można przyznać statusu świadka koronnego oraz na
czym polega ochrona świadka koronnego w Polsce. Podkreśliła również negatywne
aspekty tej instytucji, bowiem nadanie statusu świadka koronnego dla danej osoby
wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi i ukrywaniem się takiej osoby końca
życia.
Z kolejnym referatem wystąpiła Agata Fridrich. W swoim wystąpieniu poruszyła
ona problem kradzieży tożsamości. Zdaniem autorki zjawisko kradzieży tożsamości
w sieci internetowej ciągle narasta, a Internet sprzyja tego typu działaniom.
Wskazała, iż kradzież tożsamości jest procesem dwuetapowym, gdyż pierwszym
etapem jest kradzież danych, zaś kolejnym etapem jest wykorzystanie tych danych
w celu oszustwa. Celem takiego działania jest zazwyczaj osiągnięcie korzyści
majątkowej lub naruszenie dóbr osobistych. Następnie prelegentka wymieniła formy
i metody kradzieży tożsamości oraz podkreśliła, iż facebook i inne portale
społecznościowe to realne zagrożenie dla kradzieży tożsamości. Na końcu
wystąpienia prelegentka wymieniła sposoby zapobiegania kradzieży tożsamości.
Zaliczała do nich m.in.: świadomość takiej procedury, zachowanie ostrożności,
szybka reakcja na podejrzane działania, nie należy podawać haseł postronnym
osobom, ochrona komputera przed dostępem obcych osób.
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Ostatni przed przerwą referat zaprezentował mgr Paweł Błażejczyk. Swoje
wystąpienie rozpoczął od zdefiniowania czym była Narodowa Demokracja.
Prelegent podkreślił również, że jego wystąpienie na temat bezpieczeństwa państwa
w doktrynie Narodowej Demokracji w Wileńszczyźnie w XX-leciu międzywojennym
wiąże się z tematyką jedo pracy doktorskiej.
Po wygłoszeniu powyższych referatów moderator zakończył pierwszą część
konferencji, zaś wszyscy prelegenci udali się na przerwę kawową, aby omawiać
wystąpienia w kuluarach.
Po przerwie kawowej wystąpienie pt. Polskie organizacje paramilitarne
w kontekście bezpieczeństwa obronnego kraju zaprezentowała mgr Patrycja
Jarząbek-Krysiak. Zdaniem autorki referatu rola organizacji paramilitarnych do tej
pory nie była doceniana, jednak teraz organizacje te zaczęły nabierać w oczach ludzi
coraz większych wartości. Na wstępie prelegentka przedstawiła główne cele
statutowe poszczególnych grup paralimitarnych. Scharakteryzowała podstawowe
zadania tych organizacji. Natomiast na końcu wskazała podstawę prawną tworzenia
takich organizacji, tj. art. 58 Konstytucji RP, który mówi o wolności zrzeszania się.
W
kolejnym
wystąpieniu mgr Magdalena Barbara Baranowska
scharakteryzowała organizację straży leśnej – instytucji odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo przyrody. Podczas prezentacji wskazała kto może być
pracownikiem służby leśnej oraz jakie są podstawowe zadania służby leśnej.
Wymieniła także podstawowe jednostki straży leśnej oraz wskazała do jakich działań
ma prawo strażnik leśny podczas wykonywania swoich obowiązków.
Następny referat na temat liberalizacji dostępu do broni palnej miał
zaprezentować przewodniczący Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego
Emil Berebecki, jednak z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w konferencji.
Tematyka jego referatu jednakże z pewnością zostanie przybliżona
w pokonferencyjnej publikacji.
Ostatni referat w tym panelu zaprezentował Krystian Mamzer W czasie swojego
wystąpienia przedstawił czynności podejmowane przez funkcjonariuszy Policji
w zakresie kontroli drogowej wobec osób dopuszczających się aktów kłusowniczych.
Wskazał również, co należy zrobić, gdy potrąci się zwierzynę łowną. Podkreślił
także, iż każdorazowy zabór martwej sztuki jest karalny. Na końcu przedstawił
przepisy dotyczące kłusownictwa, które zostały uregulowane w Prawe łowieckim
oraz wskazał kompetencje Policji w zakresie walki z kłusownictwem.
Moderatorem piątego panelu konferencji był dr Krzysztof Żęgota. W tej części
konferencji zaprezentowało swoje wystąpienia dziewięcioro prelegentów. Referaty
dotyczyły m.in. oceny obszarów interwencyjnych policji w województwie warmińskomazurskim przy użyciu narzędzi GIS, bezpieczeństwa socjalnego polskich seniorów,
rankingu Global Firepower, Instytucji strzału ratunkowego, bezpieczeństwa
społecznego, organizacji Służby Celnej oraz działalności WikiLeaks.
Na koniec konferencji dokonano podsumowania obrad. Moderatorzy dokonali
konkluzji poszczególnych paneli. Opiekun koła – dr Wojciech Kotowicz podziękował
poszczególnym moderatorom i członkom koła naukowego za organizację
konferencji, zaś zastępca przewodniczącego Koła Naukowego Bezpieczeństwa
Narodowego zakończył konferencję, dziękując wszystkim za zebranie. Po
konferencji wszyscy uczestnicy konferencji spotkali się na uroczystym obiedzie
w Uniwersyteckiej Stołówce Kwadrans w Olsztynie.
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Podsumowując przebieg konferencji należy wskazać, iż została na niej
poruszona ciekawa i bardzo szeroka tematyka dotycząca bezpieczeństwa
narodowego. Prelekcje dotyczyły tematów trudnych i wywołujących wiele
wątpliwości, co też miało swoje odzwierciedlenie w toku dyskusji, która kończyła
każdy panel.
Należy wyrazić tylko nadzieję, że następne konferencje dotyczące
bezpieczeństwa organizowane przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie będą miały swoją kontynuację
w następnych latach, zaś poszczególne części paneli zostaną przedstawione nie
w jednym czasie, a rozłożone w czasie, tak aby każdy prelegent mógł wysłuchać
każdego z przedstawianych referatów.
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Marceli KOSMAN
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
INOWROCŁAWSKIE BADANIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM W SYSTEMIE
RATOWNICTWA W POLSCE
Na szczególną uwagę w badaniach nad bezpieczeństwem wewnętrznym
zasługuje cykl konferencji poświęconych bezpieczeństwu wewnętrznemu przede
wszystkim w aspekcie ochrony zdrowia, organizowanych w Inowrocławiu. Nie
przypadkiem cykliczne spotkania badaczy oraz praktyków odbywają się właśnie
w stolicy Kujaw Zachodnich,1 tam bowiem w kwietniu 1995 r. utworzono jeden
z pierwszych w Polsce Zintegrowanych Systemów Ratownictwa a już w następnym
roku odbyło się pierwsze Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Od tamtego czasu
kontynuowano regularnie spotkania, w roku 2011 odbyło się piętnaste, jubileuszowe.
Ich plon w trwałej postaci przyniosły obszerne tomy, z których pierwszy (przynoszący
teksty z lat 1990-2010) liczy stron 670,2 drugi zaś (2012 r.) – 720.3 Na
zorganizowanie cyklu tych konferencji w mieście przecież nie akademickim wpłynęły
trzy zasadnicze przyczyny:
1) doskonałe zaplecze badawcze w postaci miejscowych szpitali,
2) klimat stwarzany przez władze Inowrocławia,
3) stała współpraca ze strony wyższych uczelni w kraju, przede wszystkim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
a przede wszystkim spiritus movens cyklu konferencji, przewodniczący
ich Komitetu Naukowego prof. Jerzy Konieczny (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierownik
Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem).
Inowrocławskie spotkania stanowiły okazję do wymiany doświadczeń między
badaczami, reprezentantami służb ratunkowych oraz przedstawicielami samorządu
terytorialnego.
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza przypomniał w marcu 2010 roku
o uruchomieniu dziesięć lat wcześniej w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej pierwszego w Polsce oddziału ratunkowego oraz o utworzeniu
wkrótce potem (1 maja 2001 r.) Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którego
zadaniem było zintegrowane przyjmowanie wezwań, gromadzenie informacji oraz
podejmowanie decyzji w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach. Działały one
w oparciu o ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z lat 2001 i 2007.
Początek nowoczesnej służbie zdrowia w Inowrocławiu dała w 1868 r., budowa
szpitala decyzją Sejmiku Powiatowego. Na rok 1875 datuje się powstanie
uzdrowiska solankowego, w którym powstał park i zakłady sanatoryjne. W okresie

Zob. Inowrocław – stolica Kujaw Zachodnich na tle wybranych uzdrowisk europejskich. Studia z sesji
naukowej zorganizowanej, 11-12 maja 2010 r. w ramach obchodów 135-lecia tradycji uzdrowiskowej
w Inowrocławiu. Wydanie II poszerzone. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Marcelego Kosmana.
Poznan 2013
2
J. Konieczny (red.), Ratownictwo w Polsce. Lata 1990-2010. Warszawa-Poznań-Inowrocław 2010
3
J. Konieczny (red.), Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy
metodologii badań. Poznań-Łódź-Inowrocław 2012
1
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międzywojennym odbywały się konferencje naukowe, wiodącą rolę odgrywał
Publiczny Szpital Powiatowy, w którym ordynatorami byli wybitni lekarze związani
z czołowymi klinikami w kraju. Przełomowe znaczenie miało jednak zbudowanie
na działce powierzchni 14 hektarów nowoczesnej siedziby w latach 1976-1986 co
pozwoliło na lokalizację w Inowrocławiu badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym
w zakresie ratownictwa medycznego.
Tom jubileuszowy opublikowany na piętnastolecie konferencji przyniósł 32
rozprawy zgrupowane w trzech działach: Ratownictwo medyczne, Ratownictwo
specjalistyczne oraz Bezpieczeństwo zdrowotne w nadzwyczajnych zagrożeniach
środowiskowych. W pierwszym z nich znajdujemy m. in. rozprawę na temat
medycyny katastrof, w drugim studium zamykające dotyczy prawnych uwarunkowań
zarządzania kryzysowego, a poprzedzają je monograficzne ujęcia ratownictwa
chemicznego w wojsku (i osobno w marynarce wojennej), pożarnictwa, lotnictwa,
górnictwa, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz najbardziej może
popularnego dla szerszego kręgu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego – jego historii, organizacji oraz dokonań. W części trzeciej poruszono
następujące tematy: System Monitoringu i Osłony Kraju – modernizacja Państwowej
Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej IMiGW; Bezpieczeństwo jądrowe w Polsce;
Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu powstawania chorób
zakaźnych i zawodowych; Postępy diagnostyki, profilaktyki i terapii w zagrożeniach
biologicznych; Zagrożenia chemiczne i pomoc medyczna ofiarom ataków
chemicznych; Postępy w diagnostyce i terapii ofiar zdarzeń radiacyjnych oraz
Współczesny sprzęt i środki ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
środowiska.
Redaktor dzieła we Wstępie przypomniał wpływ wydarzeń z 11 września 2001
r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej na zadania i funkcje zdrowia
publicznego. W tym zakresie doniosła rola przypadła specjalistom w zakresie
bioterroryzmu, medycyny katastrof i zarządzania kryzysowego. Wymagane są
umiejętności w dziedzinie zarządzania ryzykiem, komunikacji zdrowotnej podczas
kryzysu, epidemiologii kryminalistycznej, zarządzania placówkami zdrowia
w sytuacjach kryzysowych, w trakcie negocjacji.4
Jak ważne są to kwestie, dowodzą coraz groźniejsze w skutkach kataklizmy
przyrodnicze (nawałnice, trąby powietrzne itd.) od pewnego czasu nawiedzające
również nasz kraj a nie tylko zachodnią półkulę czy Daleki Wschód, podobnie jak
trzęsienia ziemi w Azji połączone z niszczycielskimi dla wybrzeży morskich tsunami.
Co pewien czas dają o sobie znać drobne ale wywołujące szeroki rezonans
zjawiska, jak tragedia w centrum Poznania z 14 lipca 2012 r., kiedy służby miejskie
okazały się bezradne wobec tragedii ludzi i zwierząt, gdy spłoszone konie przy
bezradności dorożkarza (powoziła młoda kobieta) wpadły na samochód i jeden
z nich konał w męczarniach po kilku godzinach. Dopiero ten wypadek spowodował
dyskusję co do potrzeby stosownego reagowania na tego rodzaju sytuacje.5
Obszerny tom dotyczący zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego
w zagrożeniach środowiskowych zawiera wyniki badań prowadzonych na

4
5

J. Konieczny (red.), Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 9
N. Mazur i S. Sałacka, Tylko koni, tylko koni...żal, „Gazeta Wyborcza” Poznań 18 VII 2012, s. 2. M.in.
bezczynnie przyglądali się dramatycznej sytuacji policjanci, którzy nie byli uprawnieni do skrócenia męki
zwierzęciu, brakowało zaś przedstawiciela służb weterynaryjnych.
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uczelniach
medycznych
i
wojskowych,
politechnikach,
placówkach
specjalistycznych (jak Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego). Na
konferencji swymi doświadczeniami podzielili się też pracownicy Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Opublikowane prace mają charakter interdyscyplinarny, dotyczą nauk
o bezpieczeństwie, medycyny (katastrof, ratunkowej i sądowej oraz ratownictwa
medycznego, zawierają analizy wypadków, awarii i katastrof, w tym tych
powszechnie znanych z najnowszych czasów i budzących nadal emocje.
Kilkadziesiąt wystąpień (23 pojedyńczych autorów, natomiast zdecydowana
większość, bo aż 36 przygotowanych przez zespoły liczące od 2 do 5 osób)
pogrupowanych zostało w pięć części, a mianowicie: I. Ochrona zdrowia
publicznego w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiskowych (s. 15-151);
II. Ratownictwo medyczne (s. 153-391); III. Medycyna sądowa (s. 293-445);
IV. Inżynieria bezpieczeństwa pracy (s. 447-647); V. Symulacje komputerowe i gry
decyzyjne (s. 649-720). Teksty zasadnicze opatrzone są dokumentacją, zawierającą
zestawienia bibliograficzne. Do dzieła dołączono zdjęcia obiektów historycznych
i sanatoryjnych Inowrocławia oraz przejrzystą mapkę powiatu. Na liście
organizatorów znalazło się dziesięć organizacji i instytucji, w tym pięć
uniwersyteckich placówek naukowych z Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Łodzi
i Szczecina, które przeważnie łączyły z Inowrocławiem lata współpracy na niwie
badawczej.6 Szeroka tematyka wystąpień dowodzi ogromnych możliwości studiów
nad bezpieczeństwem i potrzeby współpracy różnego typu placówek w realizacji
tradycyjnych oraz pojawiających się nowych tematów, zwłaszcza przy współpracy
dysponujących solidnym zapleczem intelektualnym uczelni z doświadczonymi
w zakresie praktycznym instytutami specjalistycznymi. Lektura dzieła pozwala
stwierdzić, jak szybkimi krokami kwestia bezpieczeństwa wraz z przemianami
cywilizacyjnymi wkracza na nowe pola, generuje potrzebę podejmowania kolejnych
tematów, i to w międzydyscyplinarnej współpracy.7
Otwierający część I rozdział (w sumie jest ich 12) dotyczy współpracy służb
porządku publicznego i zdrowia publicznego w przeciwdziałaniu bioterroryzmowi –
omawia
czynności
operacyjno-rozpoznawcze
oraz
elementy
wywiadu

6

7

Obok Prezydenta Miasta Inowrocławia (trzecią kadencję to stanowisko zajmuje Ryszard Brejza, który
pośród uczestników odbywających się w Inowrocławiu konferencji naukowych budzi uznanie aktywnym
uczestnictwem w obradach i podejmowaniem szeregu inicjatyw; miasto wykorzystuje przede wszystkim
możliwości rozwoju dzięki funduszom Unii Europejskiej), Starosty Inowrocławskiego, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
oraz Związku Miast Polskich do zespołu organizatorów Konferencji z 2012 r. należały następujące
placówki uniwersyteckie: Klinika Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego UMK w Bydgoszczy,
Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medium UMK, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Inżynierii
Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Katedra Administracji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Warto na tym miejscu odwołać się do gruntownych przemyśleń łączących doświadczenia przeszłości
z prognozowaniem przyszłości, pióra niedawno zmarłego znakomitego humanisty poznańskiego,
polihistora Gerarda Labudy (1916-2010), zawartych w dziele: Rozważania nad teorią i historią
cywilizacji. Wybór studiów i rozpraw. Poznań 2008, zob. zwłaszcza rozdział: Innowacje przełomowe
w rozwoju kultury i cywilizacji. Pierwodruk: M. Kosmana (red.), Kultura polityczna w Polsce, T.III: Wizje
przyszłości. Poznań 2000, s. 11-25
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epidemiologicznego, zwraca uwagę na znaczeniu ich współpracy. W dalszych mowa
m.in. o współczesnej broni terrorystów (zwłaszcza biologicznej), kilku autorów
porusza kwestie związane z ratownictwem lotniczym, zabezpieczaniem imprez
masowych (nad wodą na przykładzie Wrocławia).Całkiem nieznane w szerszym
znaczeniu pole dotyczy postępowania medycznego i psychospołecznego z ofiarami
terroru radiacyjnego. W dobie postępującej integracji Starego Kontynentu
szczególne zainteresowanie budzi tekst o systemie zarządzania kryzysowego Unii
Europejskiej jako wsparciu dla systemów państw członkowskich na wypadek
zagrożeń dla zdrowia publicznego na przykładzie ataku bioterrorystycznego. Nowe
państwa członkowskie UE poprzez swoje instytucje otrzymały zarówno dostęp do
niedostępnych wcześniej źródeł informacji a zwłaszcza do nowych narzędzi
służących szybkiej ich wymianie. W tym zakresie stosowne postanowienia
dotyczące transgranicznych zagrożeń dla zdrowia podjęła w końcu 2011 r. Unia
Europejska. Przewiduje się, że mogą one wejść w życie najprawdopodobniej w 2013
r. Niektóre wystąpienia oparte są na literaturze polskiej, przeważają jednak prace
oparte na najnowszym piśmiennictwie obcojęzycznym, głównie angielskim.
W najobszerniejszej części II, dotyczącej ratownictwa medycznego, poruszono
przeważnie
tematy
związane
z
własnymi
doświadczeniami,
bogato
udokumentowane, mające charakter ogólny ale też oparte na analizie wydarzeń
jednostkowych (jak katastrofa budowlana w 2009 r. w miejscowości Stryszek pod
Bydgoszczą), sięgano też do doświadczeń zagranicznych. Z tego zakresu godny
uwagi jest referat dotyczący taktyki przyszpitalnych działań w wypadkach masowych
i katastrofach na terenie Szwecji. Sprawnie funkcjonuje tam system Zintegrowanego
Ratownictwa Medycznego dzięki precyzyjnie opracowanym procedurom
postępowania i – co ważniejsze – sprawnej ich realizacji. Doświadczenia
skandynawskie mogą stanowić sprawdzony wzorzec dla analogicznych służb znad
Wisły i Odry. Szybki (nie jest przesadą określenie: błyskawiczny) postęp
cywilizacyjny w skali globalnej pociąga za sobą konieczność nieustannego
weryfikowania procedur w zakresie zarządzania na trzech poziomach
strategicznych:
1) państwowym,
2) wojewódzkim, obejmującym dowodzenie operacyjne,
3) podstawowym czyli powiatowym, obejmującym planowanie taktyczne,
związane bezpośrednio z działaniem zespołów dowodzenia, medycznego,
inżynieryjnego i logistycznego oraz transportu w trakcie prowadzenia akcji
ratowniczej.
Część III dotycząca medycyny sądowej zawiera 5 wystąpień poświęconych
badaniom identyfikacyjno-porównawczych ofiar katastrof przy wykorzystaniu
najnowszych metod, roli biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz problematyce
bezpieczeństwa chemicznego w zakładach pracy. Część V poświęcona jest m. In.
wykorzystaniu oprogramowania w ochronie przeciwpowodziowej, wsparciu
technologicznemu dla służb ratowniczych i dla samorządów, technologiom
informatycznym w taktyce działań ratowniczych oraz nauczaniu symulacyjnemu
w medycynie ratunkowej.
Szczególnie interesujące – w moim przekonaniu – dociekania zawarte
są w złożonej z 15 artykułów części IV, zasygnalizowanej nagłówkiem Inżynieria
bezpieczeństwa pracy. Autorami ich są m. in. prof. Jerzy Konieczny z Uniwersytetu
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Adama Mickiewicza w Poznaniu, Edmund Klich oraz Halina Wawrzynowicz
z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.
Pierwszy z wymienionych badaczy zaprezentował zasady i procedury usuwania
skutków skażenia spowodowanego działaniem środków trujących.
Były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych swe
precyzyjnie sformułowane wywody przedstawia w ramach kilku podrozdziałów.
Jeden z nich dotyczy podstawowych etapów badania wypadków lotniczych, do
których dochodzi – na podstawie światowych statystyk w 80% dochodzi z powodu
„czynnika ludzkiego” czyli niewłaściwego działania załogi, i to często doświadczonej,
która często miała za sobą setki a nawet tysiące lotów w podobnych warunkach.
Błędem jednak jest w trakcie dochodzenia koncentrowanie uwagi na jednej tylko
przyczynie, należy bowiem brać pod uwagę cały ich zespół, a więc
a) strategię działania na wysokim szczeblu zarządzania,
b) działania na jego niskim szczeblu,
c) czynniki sprzyjające popełnieniu błędu przez załogę,
d) wspomagające ją systemy ochronne.8
Księga inowrocławska, solidnie udokumentowana i wielostronna, łącząca
kompetencje badaczy i praktyków, napisana w sposób komunikatywny, stanowi
trwały wkład w zakresie bezpieczeństwa, nie tylko zdrowia, autorzy bowiem sięgają
do doświadczeń wielu dyscyplin, co nadaje dziełu charakter interdyscyplinarny.
Szereg zawartych niej tekstów winno znaleźć zastosowanie również w dydaktyce
akademickiej.
W 2015 r. ukazały się pod redakcją Jerzego Koniecznego i Macieja Schroedera
dwa kolejne obszerne tomy pod identycznym tytułem (Krajowy System RatowniczoGaśniczy w latach 1996-2015. Inowrocław-Poznań-Kraków-Katowice 2015), które
liczą 399 i 564 stron, różnią się jedynie podtytułami (Postępy w ratownictwie
medycznym, epidemiologii i medycynie sądowej; Postępy organizacyjno-prawne,
logistyczne i taktyczno-ratownicze), kolorem okładki (jasnoniebieski i czerwony) oraz
wkomponowanymi w zarys dzisiejszych kształtów państwa polskiego fotografiami
obiektów: w pierwszym tomie są to ambulans Rejonowej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Poznaniu oraz Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu, w drugim zaś archiwalne zdjęcia ze zbiorów Państwowej Straży
Pożarnej ze stolicy Wielkopolski. W Słowie wstępnym długoletni prezydent
Inowrocławia Ryszard Brejza, patronujący od początku badaniom nad
bezpieczeństwem medycznym, przypomniał o utworzeniu w kwietniu 1995 r. w tym
mieście jednego z pierwszych w kraju Zintegrowanych Systemów Ratownictwa oraz
o zorganizowaniu tam rok później pierwszego Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa,
podczas którego podniesiono brak rozwiązań prawnych w systemie polskiego
ratownictwa i niespójność działań służb ratunkowych. Od tego czasu nastąpił
ogromny postęp, co dokumentują teksty artykułów zamieszczonych w obu tomach.
Pierwsza ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym pochodzi z 25 lipca
2001 r. a następna weszła w życie w 2007 r. Prezydent Inowrocławia przypomniał,
że w tym mieście 1 maja 2001 r. powstało Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
będące zintegrowanym stanowiskiem przyjmowania wezwań, zbierania informacji

8

Ibidem
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i podejmowania decyzji w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach. Zwrócił też
uwagę na szeroki oddźwięk prac podejmowanych w centrum Kujaw Zachodnich:
„Coroczne konferencje w Inowrocławiu stały się doskonałą okazją do wymiany
poglądów w zakresie różnych dziedzin ratownictwa. Patronat honorowy nad Forum
obejmowali m. in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Obrony
Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Konsultanci Krajowi, Rektorzy uczelni, a także Prezes Związku Miast Polskich.
Członkami Komitetu Naukowego byli niejednokrotnie wybitni naukowcy,
reprezentujący m. in. najważniejsze uczelnie medyczne w kraju”.9
Tom dotyczący postępów w ratownictwie medycznym, epidemiologii
i medycynie sądowej składa się z trzech części:
1) Ratownictwo medyczne,
2) Epidemiologia,
3) Medycyna sądowa.
Na pierwszą z nich składa się 11 artykułów, dotyczących ratownictwa
medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, ewolucji systemu
zarządzania w czasie wojny i pokoju – w sytuacjach nadzwyczajnych, wizerunku
ratownika medycznego, stresu w jego pracy, form doskonalenia zawodowego, relacji
z poszkodowanymi, edukacji licealistów w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
drogi od Pogotowia Ratunkowego do Państwowego Systemu Ratownictwa
Medycznego a także doświadczeń w zakresie ratownictwa medycznego na
przykładzie Krakowa i Bydgoszczy. Część drugą otwierają jakże dziś aktualne
zagrożenia bioterroryzmem oraz kwestie związane z zarządzaniem kryzysowym
w zagrożeniach epidemiologicznych, dalej poruszana jest kwestia działań na
wypadek zawleczenia do polski afrykańskiej ebola, jakże groźnej w dobie globalizacji
i przemieszczeń ludnościowych na inne kontynenty z Czarnego Lądu. Końcowe trzy
teksty dotyczą sytuacji kryzysowych: krajowych standardów planowania lokalnego
i regionalnego według Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób, reagowania na
zdarzenia radiacyjne oraz propozycji rozwiązań w zakresie współdziałania służb
ratowniczych z Regionalnymi Ośrodkami Toksykologicznymi. W części trzeciej
autorzy (zespół sześcioosobowy) omawiają metody identyfikacji ofiar śmiertelnych,
zajmują się (5 osób) jednym ale szczególnie znanym przypadkiem a mianowicie
katastrofą kolejową pod Szczekocinami w zakresie organizacji zakresu działań
medyczno-sądowych, prezentują (6 osób) udział Zakładu Medycyny Sądowej
z Katowic w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego (propozycje rozwiązań
organizacyjnych w obszarze medycyny sądowej) i wreszcie zespół 8-osobowy
rozważa kwestie postępowania interdyscyplinarnego w postępie badań
identyfikacyjnych wykazując na konkretnych przykładach znaczenie współpracy
specjalistów z różnych dziedzin wiedzy, co gwarantuje większą skuteczność
i weryfikację wniosków wyprowadzanych przez reprezentantów jednej tylko
dyscypliny. Poszczególne teksty uzupełnia literatura przedmiotu, w niektórych
wypadkach obszerna i wielce pomocna w trakcie lektury warsztatowej a także
w pracy dydaktycznej.

9

Krajowy system... Postępy..., op. cit., s. 10

403
_____________________________________________________________________________________________

Tom dotyczący postępów organizacyjno-prawnych, logistycznych i taktycznoratowniczych opatrzył przedmową komendant główny Państwowej Straży Pożarnej
gen. Brygadier Wiesław Leśniakiewicz, który w oparciu o dwie dekady doświadczeń
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przypomniał, że podstawą jego
budowy stała się Państwowa Straż Pożarna z całym zasobem osobowym,
sprzętowym i technologicznym, a jego obudową są Ochotnicze Straże Pożarne, przy
czym od ich uczestników poszkodowani oczekują kompleksowej i skutecznej
pomocy, w tym umiejętności udzielenia pomocy medycznej. Stąd w ramach
organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dostrzegano nieodzowną
potrzebę szkolenia strażaków w tym zakresie. Doroczne konferencje w Inowrocławiu
z udziałem specjalistów w zakresie ratownictwa medycznego oraz praktyków walnie
przyczyniają się do doskonalenia KSRG. Zawartość obszernego tomu, którego
podstawę stanowią referaty wygłoszone w 2015 r., jest tego dowodem. Część
zasadniczą poprzedza też interesujący – bo oparty na własnych wieloletnich
doświadczeniach tekst pióra współredaktora (obok prof. Jerzego Koniecznego) obu
części prezentowanego dzieła, nadbrygadiera w stanie spoczynku Macieja
Schroedera, byłego zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
W dokumentacji sięgnął on do własnego tekstu zatytułowanego Moje wspomnienia
z narodzin, ogłoszonego przed kilku laty w jubileuszowej publikacji pt. 20 lat
Państwowej Straży Pożarnej 1992-2012 (Warszawa 2012).
Na zawartość tomu składa się 36 rozdziałów podzielonych na trzy części:
Aspekty prawno-organizacyjne i edukacyjne, Logistyka oraz Ratownictwo
specjalistyczne. Łączą one tematykę historyczną z okresu dwudziestolecia
1995-2015 (m.in. rozwój budownictwa w poszczególnych jednostkach PSP,
dochodzenia popożarowe, sposoby finansowania KSRG, przeciwdziałanie skutkom
klęsk żywiołowych), ratownictwo chemiczne i ekologiczne, górnicze, wysokościowe,
współpraca z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Wodnym
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
Z uznaniem należy przyjąć kolejną obszerną publikację zespołu od wielu lat
skupionego wokół badań nad bezpieczeństwem i ratownictwem medycznym
o charakterze interdyscyplinarnym, wymieniającego doświadczenia podczas
dorocznych spotkań w Inowrocławiu pod patronatem tamtejszego Urzędu
Miejskiego oraz szeregu instytucji centralnych i województwa kujawskopomorskiego a także uniwersytetów z Poznania, Gdańska i innych ośrodków.
Książki te mają nie tylko znaczenie dla dalszych badań oraz praktyki związanej
z przeciwdziałaniem zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego, ale również
dla dydaktyki w uczelniach prowadzących studia na kierunkach związanych
bezpieczeństwem narodowym w jego różnych aspektach.

