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Wstęp
Szanowni Państwo, oddajemy do Państwa rąk kolejny numer kwartalnika
Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
Poszczególne prace o charakterze badawczym (osiem) i teoretycznym
(dziewiętnaście), ujęte zostały w 7 działów: bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo
wewnętrzne,
zarządzanie,
pedagogika,
psychologia,
bezpieczeństwo zdrowotne, oraz raporty, recenzje, sprawozdania.
W dziale bezpieczeństwo narodowe przedstawiamy sześć artykułów.
W pierwszym opracowaniu, Anita Adamczyk podejmuje zagadnienia zagrożenia
przestępczością cudzoziemców w Polsce. Autorka zwraca uwagę na fakt,
że w dobie zagrożeń asymetrycznych wzrasta potrzeba szybkiej i adekwatnej
reakcji do zaistniałego niebezpieczeństwa. W takich sytuacjach, w celu szybkiego
zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych lub katastrof, powoływane są Siły
Zbrojne, których zadaniem jest również ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa. Ich zdolności bojowe znacznie przewyższają możliwości innych
służb. Pożyteczność wojska wyraża sie poprzez ich dyspozycyjność, lokalizację,
zdyscyplinowanie oraz stałą gotowość bojową, która wraz z całym sprzętem
umacnia pozycję Sił Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym. Jednakże
za możliwościami technicznymi i sprzętowymi powinna podążać także jakość
żołnierza – odporność psychiczna na trudne warunki w sytuacjach zagrożenia wraz
z wytrzymałością fizyczną na długotrwały i zmienny wysiłek podczas niesienia
pomocy poszkodowanym. Autorka pokazuje, że należy zwrócić uwagę, że
zmienność warunków działań żołnierza nie może odbyć się kosztem zmniejszenia
bezpieczeństwa w sferze zewnętrznym państwa. Wymogi stawiane żołnierzom
odnośnie ich sprawności i warunków działań mają uzasadnienie w funkcjonowaniu
Sił Zbrojnych RP i wykonywaniu przez nich zadań nie tylko w kraju, lecz również
poza jego granicami
W kolejnym opracowaniu Radosław Hennig przedstawia kwestie związane
z wykorzystaniem Internetu przez organizacje terrorystyczne do zdobywania
informacji oraz finansowania swojej działalności. Podano liczne przykłady
aktywności terrorystów w omawianym obszarze oraz zidentyfikowano trzy
zasadnicze źródła pozyskiwania środków finansowych z wykorzystaniem Internetu.
Zaproponowano ujęcie omawianych zagadnień jako oddzielnej kategorii tzw.
cyberterroryzmu miękkiego – a więc działalności organizacji terrorystycznych nie
w celu przeprowadzenia bezpośrednich, ofensywnych cyberataków, lecz raczej
w celu organizacji i zabezpieczenia swojej codziennej działalności.
Następnie, Bogusław Jagusiak analizuje zagadnienia reprezentacji interesów
związkowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Reprezentacja
interesów związkowych w Unii Europejskiej jest istotnym i kontrowersyjnym
przedmiotem badań, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej.
W systemie instytucjonalnym UE, tak w sensie horyzontalnym, jak i wertykalnym
występują nie tylko państwa, instytucje unijne czy partie polityczne, ale także grupy
interesu (nacisku) o zasięgu ponadnarodowym, w tym związki zawodowe, które
podlegają procesom europeizacji. Działają one zazwyczaj poprzez prowadzenie
lobbingu, który często przybiera charakter nieformalny o szerokim zakresie
oddziaływania, dialog społeczny oraz poprzez instytucje, których są członkami.
Rozwój rynku europejskiego i pogłębianie procesów integracyjnych stworzyły
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zapotrzebowanie na partnerów socjalnych i doprowadziły do przenoszenia szeregu
kompetencji z poziomu krajowego na arenę europejską. W procesach tych
uczestniczą także polskie związki zawodowe, a ich skuteczność odnosi się do
umiejętności wywierania wpływu na instytucjonalnych partnerów zorganizowanych
w sieci wzajemnych powiązań. W ten sposób są w stanie uzyskać dostęp do
procesu decyzyjnego w wielopoziomowym systemie politycznym Unii Europejskiej.
Z kolei Marian Kopczewski oraz Tomasz Smal podejmują tematykę Sił
Zbrojnych RP jako kluczowego elementu Systemu Bezpieczeństwa Narodowego,
dla których zadaniem strategicznym jest utrzymywanie zdolności do skutecznego
reagowania przeciwko militarnym zagrożeniom zewnętrznym. Do głównych zadań
wojska, w sferze niemilitarnej, należy wspieranie administracji cywilnej
w działaniach przeciwko zagrożeniom wewnętrznym. Armia posiada potencjał,
który może być skutecznie wykorzystywany do pomocy społeczeństwu polskiemu.
W celu podjęcia efektywnych działań z zakresu reagowania kryzysowego, muszą
być określone struktury, procedury działania oraz zasady współpracy pomiędzy
Siłami Zbrojnymi i administracją cywilną.
Celem artykułu Elżbiety Roszko-Wójtowicz było omówienie najważniejszych
źródeł informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników w Unii
Europejskiej. Szczególny nacisk autorka kładła na prezentację wybranych
organizacji międzynarodowych silnie zaangażowanych w działania zmierzające do
poprawy warunków pracy mieszkańców UE. W artykule zostały również omówione
paneuropejskie badania ankietowe, dostarczające unikatowych danych w obszarze
warunków pracy obywateli Europy. Autorka wykazała, że zaangażowanie instytucji
międzynarodowych w problematykę BHP jest cały czas bardzo duże, a nowe
i pojawiające się zagrożenia w miejscu pracy wymagają ciągłego gromadzenia
danych statystycznych i prowadzenia badań ankietowych.
W dziale bezpieczeństwo wewnętrzne, liczącym cztery opracowania,
Wojciech Gizicki analizuje zagadnienia polskich organizacji paramilitarnych. Ich
struktura organizacyjna, szkolenia i funkcje są porównywalne z tymi, które cechują
profesjonalne wojsko, ale formalnie nie są częścią polskich sił zbrojnych. Od marca
2015 roku Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wkomponować te grupy
w strategię bezpieczeństwa, szczególnie z powodu niepokojących wydarzeń
na Ukrainie. Jedną z takich organizacji jest Legia Akademicka KUL. Celem artykułu
jest przybliżenie celów, form działalności, motywacji i percepcji bezpieczeństwa
narodowego i międzynarodowego członków tej organizacji.
Marek Ł. Michalski podejmuje tematykę zarządzania strategicznego zasobami
ropy naftowej. Zwraca uwagę na fakt, że pomimo znacznego postępu
technologicznego i inwestycji na całym świecie dla wykorzystania alternatywnych,
szczególnie odnawialnych, źródeł energii, ropa naftowa pozostaje największym
źródłem energii – obecnie stanowi około jedną trzecią światowego zużycia energii
pierwotnej. Produkcja ropy naftowej nadal wzrasta, ale jej udział w zużyciu energii
pierwotnej maleje. Ropa nadal utrzymuje silną dominację w transporcie, która
prawdopodobnie utrzyma się do czasu opracowania i wprowadzenia ekonomicznie
konkurencyjnego, alternatywnego źródła energii w napędzaniu znaczącej części
pojazdów drogowych. W opracowaniu przedstawiono analizę struktury i trendów
w podaży ropy naftowej z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł, popytu,
handlu i cen oraz czynników geopolitycznych. Podobnie jak w przypadku gazu
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ziemnego, zarządzanie strategiczne zasobami ropy naftowej powinno uwzględniać
zmieniające się warunki rynkowe, szczególnie postępujące wyczerpywanie
się konwencjonalnych zasobów i wzrost produkcji z niekonwencjonalnych złóż.
Z kolei tekst Magdaleny Musiał-Karg stanowi próbę odpowiedzi na pytanie
o kwestie bezpieczeństwa w zakresie wdrażania głosowania elektronicznego
jako dodatkowej formy głosowania w wyborach czy referendach. Oprócz rozważań
teoretycznych – dotyczących samego e-głosowania – w tekście zawarto
odniesienia związane z najważniejszymi motywami towarzyszącymi wdrażaniu
e-voting. Bazę teoretyczną w niniejszym tekście stanowią koncepcje:
elektronicznej demokracji (jako nowego paradygmatu demokratycznego rządzenia
we współczesnych państwach), a także głosowania wspomaganego przez ICT
(jako najważniejszego narzędzia e-demokracji).
W następnym dziale tematycznym, zarządzanie, liczącym cztery prace, Piotr
Kwiatkiewicz analizuje zagadnienia dotyczące rzezi dokonanej w trakcie pierwszej
wojny światowej na chrześcijanach zamieszkujących centralne i wschodnie
prowincje Imperium Osmańskiego. Rzeź znalazła swoje szerokie odzwierciedlenie
w kulturze i sztuce XX wieku. Stała się motywem wielu dzieł i inspiracją
dla twórców, także spoza kręgu cywilizacyjnego społeczeństw dotkniętych
nadmienioną tragedią. Szczególną wrażliwością wyróżniły się środowiska
artystyczne w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. To one
w znaczącej mierze uformowały rozpowszechniony współcześnie obraz tragedii,
jaka przed stu laty rozegrała się na obszarze Azji Zachodniej. Zawierał on daleko
idące uproszczenia. Był też użyteczny politycznie, co zadecydowało o trwałości
tego przekazu.
Przedmiotem artykułu Elżbiety Lesiewicz jest realizowanie polityki
różnorodności i zarządzania różnorodnością na przykładzie Grupy Raben.
Uzasadnieniem podjęcia niniejszego tematu jest fakt, iż na rynku logistycznym
w Polsce i Europie, firma Raben stanowi znakomity przykład dobrych praktyk
w biznesie opartym na społecznej odpowiedzialności. W tekście, wykorzystując
studium przypadku, odniesiono się do doświadczeń Grupy Raben, ukazując
zasadność korzystania z narzędzi wdrażania polityki różnorodności i świadomego
rozwijania odpowiednich polityk i programów w tym obszarze. Zarysowano także
korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu różnorodnością,
co nierozerwalnie wiąże się ze wzrostem prestiżu firmy, większą satysfakcją
klientów, wyższą efektywnością i motywacją pracowników oraz redukcją kosztów
związanych z wykwalifikowanym personelem.
Z kolei w artykule Małgorzaty Sikory-Gacy dokonano analizy dwóch istotnych
zagadnień – wyników wyborów parlamentarnych z lat 2010 i 2014, a także
sondaży przedwyborczych, dotyczących poparcia względem partii i poziomu
zaufania społecznego względem liderów politycznych. Niniejszy artykuł jest
również próbą poszukiwania odpowiedzi na pytanie: dlaczego Partia Socjalistów
zwyciężyła w rywalizacji wyborczej w Mołdawii w roku 2014? Jest to szczególnie
ważne w kontekście wyborów samorządowych z roku 2015, w których partia ta nie
powtórzyła już wcześniejszego wyniku.
Magda Wojdyła-Bednarczyk dokonuje wnikliwej analizy sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej. Gospodarcze, ale
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i społeczne funkcje pełnione przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
w poszczególnych krajach są bardzo zróżnicowane. Uzależnione są bowiem od
osiągniętego przez dany kraj poziomu rozwoju gospodarczego oraz panującego
w nim ustroju społeczno-politycznego. Wskaźniki dynamiki liczby nowych
podmiotów zarejestrowanych w kolejnych latach traktowane są często jako
barometr charakteryzujący stan koniunktury gospodarczej. Produkt krajowy brutto
jest powszechnie przyjętym miernikiem poziomu i wzrostu gospodarczego.
Wytwarzanie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prawie połowy produktu
krajowego brutto obrazuje kluczową rolę tego sektora w gospodarce Polski.
W kolejnej części, pedagogika, Piotr Grudowski oraz Ilona ZiemkiewiczGawlik w pracy „Zarządzanie relacjami w szkołach wyższych elementem
zarządzania jakością kształcenia”, zwracają uwagę na fakt, że we współczesnym
świecie relacje stały się czynnikiem, który można potraktować, jako podstawową
determinantę przetrwania i rozwoju oraz istotny czynnik tworzenia przewagi
konkurencyjnej. Na szczególną uwagę zasługują relacje z „klientami”, gdyż sukces
na rynku osiągają wyłącznie te organizacje, które skutecznie odpowiadają
na potrzeby i oczekiwania „klientów”. W artykule przedstawiono istotę zarządzania
relacjami w szkołach wyższych jako element jakości kształcenia kształtujący
przewagę konkurencyjną. Przewagą szkoły wyższej jest osiągnięcie nadrzędnej
pozycji wobec większej liczby konkurentów. Przewaga ta wynika z posiadania
wyróżniającej się zdolności do zaoferowania „klientowi” usług odpowiadających
jego oczekiwaniom, w sposób lepszy niż konkurenci i o wyższej jakości.
W obecnych czasach, w sytuacji zmienności rynku, środkiem służącym
do umocnienia pozycji na rynku staje się przede wszystkim zdolność
do nawiązania i utrzymania właściwych relacji, czyli zachowanie współpracy
z „klientami” oraz oferta najwyższej jakości usługi.
Piotr Leszczyński, Joanna Gotlib, Robert Gałązkowski, Arkadiusz Wejnarski,
oraz Stanisław Świeżewski dokonują analizy obszarowych i kierunkowych efektów
kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne. Ratownicy medyczni stanowią
obecnie filar Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce. Ten stosunkowo
młody zawód wymaga od absolwentów wysokich kwalifikacji, które powinny
być uzyskiwane w toku kształcenia ustawicznego. Aktualnie ratownicy kształcą
się wyłącznie w trybie studiów pierwszego stopnia w systemie nauczania
zorientowanym na efekty kształcenia. Każda uczelnia, opierając się na opisie
ogólnych efektów kształcenia określonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, tworzy autorski program nauczania zawarty w sylabusach. To pozwala
na dużą swobodę w realizacji nauczania i niekiedy duże rozbieżności między
programami poszczególnych uczelni. Z uwagi na brak aktualnych standardów
kształcenia poddano analizie dotychczasowe treści nauczania oraz obecne
katalogi efektów kształcenia dla kierunku ratownictwa medycznego na wybranych
uniwersytetach medycznych. Porównano także obszary efektów kształcenia
do istniejących obecnie treści nauczania w zakresie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych przyszłych ratowników medycznych.
Joanna Michalak-Dawidziuk zwraca uwagę na fakt, że zmiany w szkolnictwie
wyższym, wdrażane od 1 października 2011 r. w zakresie m. in. budowania
programów kształcenia w oparciu o efekty kształcenia, stanowią poważne
wyzwanie zarówno dla kadry naukowo-dydaktycznej, jak i studentów. W 2013
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roku ukończyli studia studenci studiów drugiego stopnia, którzy realizowali
zreformowane programy. Była to zatem okazja do przeprowadzenia badań, które
dostarczyły wiedzy na temat rozumienia przez badanych studentów znaczenia
pojęcia efekty kształcenia.
Z kolei Agnieszka Napieralska oraz Marian Kopczewski analizują efekty
kształcenia studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w aspekcie zarządzania
w sytuacjach kryzysowych. Zwracają uwagę na fakt, że kataklizmy naturalne
oraz katastrofy wynikające z działalności człowieka stanowią poważne zagrożenie
dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Trudno przewidzieć, jakie zagrożenia
pojawią się w przyszłości. Stworzono więc system zarządzania kryzysowego,
będący najważniejszym szczeblem systemu bezpieczeństwa krajowego.
Kompetencje podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego państwa
są niezbędne zarówno w aspekcie zapobiegania potencjalnym zagrożeniom,
jak również w eliminowaniu skutków niebezpiecznych sytuacji. Niezbędnie jest
zatem odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne przyszłych
pracowników szczebli administracji państwowej oraz instytucji odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo naszego kraju.
W dziale psychologia, liczącym pięć prac, Olga Maria Grabowska-Chenczke,
oraz Paulina Agnieszka Matysiak zwracają uwagę na fakt, że osoby starsze stają
się coraz większą grupą w społeczeństwie za sprawą przesunięcia wskaźnika
umieralności. Aby pomóc im odnaleźć się w społeczeństwie, promuje się
aktywność w obszarze społecznym. W tym celu tworzy się specjalne oferty
aktywności kulturalnej i edukacyjnej, dostosowane do potrzeb seniorów.
Promowanie aktywności osób starszych jest niezbędne do utrzymania pozycji
w społeczeństwie, zważywszy na rosnący postęp technologiczny, z którym
seniorzy nigdy wcześniej nie mieli styczności. Mnogość nowoczesnych urządzeń
technologicznych pojawiających się na rynku jest przyczyną powstawania barier
wśród osób starszych, jednakże seniorzy nie pozostają obojętni wobec
postępującej technologii. Ich działalność dostrzega się w Internecie na portalach
informacyjnych i hobbystycznych, a wszystko po to, aby nie zostać cyfrowo
wykluczonymi. W artykule przedstawiono wyniki badań nad osobami starszymi
wobec wyzwań nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Zbadane zostały takie czynniki, jak: cele seniorów podczas korzystania z nowych
technologii, różnice w poziomie umiejętności korzystania z mediów informacyjnych
i komunikacyjnych oraz trudności występujące podczas ich użytkowania.
Celem artykułu Michała Kierzkowskiego oraz Rafała Lawendowskiego jest
dokonanie przeglądu piśmiennictwa na temat psychologicznych mechanizmów
tremy. Zjawisko tremy, ze względu na swoje konsekwencje, staje się coraz
bardziej popularne w literaturze psychologicznej. Artykuł nie stanowi kompendium
wiedzy na temat tremy, natomiast zwraca uwagę na jej wieloaspektowość
i różnorodność praktycznych konsekwencji. W pierwszej części artykułu
przedstawiono wybrane koncepcje teoretyczne zjawiska tremy, jej korelaty, a także
mechanizmy jej powstawania. W części drugiej podjęto analizę problemu
skuteczności poszczególnych strategii radzenia sobie z lękiem towarzyszącym
występom przed publicznością. W artykule omówione są także negatywne
konsekwencje psychologiczne tremy dla wykonywania zawodu muzyka.
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Izabella Kust analizuje z kolei zagadnienia motywacji studentów do wyboru
kierunku studiów. Zwraca uwagę na fakt, że świadomość łączenia teorii i praktyki,
najlepiej zgodnie ze studiowanym kierunkiem, stanowi podstawę odnoszenia
sukcesów zawodowych. Student potrafi ocenić przydatność zdobytej wiedzy
do praktyki zawodowej. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę z konieczności
funkcjonowania w realiach rynkowych dla zdobywania nowych umiejętności,
a przede wszystkim własnego miejsca na rynku pracy. Nabyte doświadczenie
zwiększa szanse umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wiedza
i doświadczenie zawodowe pracownika to nieoceniona pomoc dla pracodawców.
Dla młodych ludzi wykształcenie stanowi istotną wartość. Prezentowane wyniki
są wstępem do badań znaczenia wykształcenia w planach zawodowych młodzieży
na przyszłość. Studenci są świadomi i zmotywowani do studiowania na wybranym
kierunku.
W kolejnym opracowaniu, Izabella Kust analizuje tematykę podnoszenia
jakości kształcenia oraz kompetencji studentów. Artykuł jest kontynuacją
prezentacji
przeprowadzonych
badań
wśród
absolwentów
studiów
niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademicznym 2013/2014, którzy byli
pierwszym rocznikiem realizującym programy kształcenia dostosowane do
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Celem przeprowadzonych
badań było poznanie opinii absolwentów studiów niestacjonarnych drugiego
stopnia roku akademickiego 2013/2014 niepublicznej uczelni na temat: W jakim
stopniu studenci uzyskali w trakcie studiów kompetencje społeczne
(np. umiejętność pracy w zespole, postawę uczenia się przez całe życie itp.)
przygotowujące do pracy? Wykształcenie pewnych cech, nawyków wśród
studentów, np.: zamiłowanie do uczenia się, stymulowanie i inspirowanie działań
jest zadaniem kształcenia i wychowania. Kompetencje to szerokie rozumienie
procesu kształcenia. Niezależnie od różnicy poglądów w zakresie rozważań
o funkcjach uczelni i rynku pracy, ważnym jest dostrzeganie przez adwersarzy
roli kompetencji. We współczesnych organizacjach wiedza i kompetencje stają
się najważniejszym zasobem organizacji.
Celem badań przeprowadzonych przez Marcina Szulca i Patrycję Pawlewicz
była odpowiedź na pytanie, czy młodzież niedostosowana społecznie przejawia
wyższą potrzebę poszukiwania doznań mierzoną Skalą poszukiwania doznań
M. Zuckermana niż młodzież z grupy kontrolnej. Uzyskane wyniki badań
nie potwierdziły założonej hipotezy. Uzyskano zbliżone wysokie wyniki w zakresie
pięciu skal oraz zbliżony niski wynik w skali zapotrzebowania na stymulację
intelektualną. Grupa kontrolna uzyskała istotnie statystycznie wyższy wynik
w zakresie czynnika ogólnego (czynnika G) zapotrzebowania na stymulację.
Autorzy tłumaczą uzyskane wyniki badań specyfiką doboru grupy kontrolnej oraz
uwarunkowaniami kulturowymi, jak również środowiskowymi – uczestnictwem
młodzieży niedostosowanej społecznie w procesie resocjalizacji. Warto
w następnych badaniach porównać młodzież wywodzącą się z różnych środowisk
pod kątem potrzeby poszukiwania doznań.
W dziale bezpieczeństwo zdrowotne, składającym się z sześciu opracowań,
praca Lucyny Bobkowicz-Lewartowska oraz Magdaleny Giers dotyczy ważnego
aspektu życia rodzin dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Występowanie
objawów ADHD u dzieci powoduje szereg wyzwań i trudności, które dotyczą jego
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funkcjonowania w szkole, w grupie rówieśniczej, jak również sytuacji domowej.
Nadruchliwość, trudności z koncentracją uwagi i wypływające z nich konsekwencje
(np. liczne uwagi od nauczycieli, problemy edukacyjne) powodować mogą
poczucie przeciążenia i stresu u rodziców. Rodzice, zmagając się z objawami
i konsekwencjami ADHD występującego u ich dzieci, mogą doświadczać stresu.
Przeprowadzone badania na grupie 41 rodziców dzieci z ADHD z wykorzystaniem
Kwestionariusza Poczucia Stresu autorstwa Plopy i Makarowskiego, miały na celu
ukazanie profilu przejawianego stresu przez rodziców. Analizie zostały poddane
obszary stresu: doświadczane napięcie emocjonalne, stres intrapsychiczny oraz
stres zewnętrzny. Przeprowadzone analizy dostarczają informacji na temat
poziomu doświadczanego stresu przez rodziców dzieci z ADHD oraz różnic między
odczuwanym stresem przez matki i ojców.
Grażyna Gebuza, Iwona Kalkowska, Marzena Kaźmierczak, Estera
Mieczkowska oraz Małgorzata Gierszewska podsumowują badania nad jakością
życia kobiet w okresie okołoporodowym. Przeprowadzone badania są interesujące
ze względu na analizę innych aspektów z życia kobiet oraz użyte narzędzie
badawcze. We współczesnym położnictwie zwraca się szczególną uwagę
na emocjonalną sprawność kobiet, ponieważ stają one przed największym
wyzwaniem życiowym, jakim jest macierzyństwo. Przeprowadzenie takich badań,
pozwala zauważyć oraz skupić się na problemach kobiet, a także podjąć
adekwatne działania w celu ich rozwiązania.
Gabriela Kowalska oraz Barbara Grzyb analizują zagadnienia stresu w życiu
człowieka. Przedstawiona problematyka stresu stanowi bardzo obszerną sferę nie
tylko opinii naukowych, ale też badań empirycznych. Najczęściej podłożem stresu
są sytuacje kryzysowe, problemy rodzinne, zawodowe i społeczne. Życie
w ciągłym napięciu dotyka istotnych sfer funkcjonowania człowieka. Kumuluje się,
co wywołuje niekwestionowane zmiany w organizmie, dezorganizujące przebieg
zachowania. Ujemnie wpływa na stan zdrowia, prowadzi do załamania odporności,
działa dezorganizująco, zwiększa poczucie bezradności i pesymizmu.
Z kolei Dominik Olejniczak oraz Katarzyna Dołęgowska zwracają uwagę na
fakt, że stres zawodowy występuje we wszystkich zawodach, jednak w zależności
od wykonywanych czynności i zadań, poziom jego jest różny Wśród profesji
szczególnie narażonych na zjawisko stresu, znajdują się służby mundurowe,
do których zaliczana jest Służba Więzienna. Ze względu na specyfikę pracy
w strukturach Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, pracownicy SW
nieustannie są narażeni na stresory, które mają swoje źródło w strukturze
organizacyjnej, kontaktach z osadzonymi oraz współpracownikami, trybem pracy,
niskim prestiżem zawodu, a także brakiem zrozumienia ze strony społeczeństwa.
Sami pracownicy bardzo często negatywnie oceniają swój zawód.
Violetta Tomaszewicz, Jacek J. Klawe, Małgorzata Szady-Grad oraz Maria
Chrzanowska analizują zagadnienia wybranych metod badania skuteczności
kolagenu w odniesieniu do stanu włosów i skóry. Kolagen ma wiele synonimów –
bywa określany „białkiem młodości”, „proteiną długowieczności”, „eliksirem piękna”.
Wszystkie te określenia są oparte na jego niezwykłych właściwościach
i efektywnym wpływie nie tylko na skórę twarzy i ciała, włosy i paznokcie, ale także
na układ immunologiczny, kostno-stawowy czy krwionośny. Szerokie spektrum
działania kolagenu sprawiło, że obecnie jest on szeroko wykorzystywany zarówno
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w kosmetologii, jak i medycynie. Współczesna kosmetologia dysponuje wieloma
nowoczesnymi i dokładnymi technikami pomiaru skuteczności kolagenu. Dzięki
takim metodom jak spektometria atomowa, ultrasonografia i korneometria, możliwe
jest precyzyjne określenie efektywności zarówno suplementacji, jak i stosowania
zewnętrznego kolagenu.
W podsumowującym dziale raporty, recenzje, sprawozdania, Piotr
Kwiatkiewicz recenzuje dwie książki – pierwsza, autorstwa Barry’ego Rubina
i Wolfganga G. Schwanitza pt. Hitlerowcy, islamiści i narodziny nowożytnego
Bliskiego Wschodu, wydanej przez Wydawnictwo Vis-a- vis Etiuda w 2013 roku
w Krakowie, druga autorstwa Borysa Bieriezowskiego zredagowanej przez Jurija
Felsztinskiego w przekładzie Ewy Skórskiej pt. Zapiski wisielca, wydanej przez
Wydawnictwo Prószyński i S-ka w 2015 roku w Warszawie.
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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Anita ADAMCZYK
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE
Zjawisko migracji do Polski jest stosunkowo nowe. W związku
z uwarunkowaniami historycznymi i politycznymi do końca lat 80. XX wieku nie
mieliśmy żadnych doświadczeń w tym zakresie, gdyż Polska była krajem niemalże
zamkniętym na napływ cudzoziemców (z wyjątkiem obywateli państw demokracji
ludowej – głównie z ZSRR, Węgier, Rumunii, Czechosłowacji, Wietnamu). Sytuacja
zaczęła się zmieniać wraz z upadkiem starego i narodzinami nowego systemu oraz
przekształceniami w sferze ekonomicznej. Ponadto wpływ na wzrost natężenia
imigracji do Polski miały konflikty, kryzysy i klęski żywiołowe, zachodzące zarówno
na Starym Kontynencie, jak i poza nim. Nieodłącznym elementem ożywienia
migracji była pogłębiająca się globalizacja, przystąpienie Polski do Konwencji
genewskiej, integracja naszego kraju ze strukturami unijnymi oraz położenie na
szlaku tranzytowym łączącym wschód z zachodem i północ z południem
kontynentu.
Wprowadzenie ruchu bezwizowego zachęcało obcych do przyjazdu.
Cudzoziemcy przekraczali polskie granice nie tylko w celach turystycznych,
handlowych, matrymonialnych i naukowych. Część z nich traktowała nasz kraj jako
przystanek w dalszej drodze na zachód Europy oraz miejsce ochrony przed
prześladowaniem. Niektórzy z imigrantów podczas pobytu w Polsce weszli
w konflikt z prawem. Miało to zazwyczaj związek ze sprzedażą nielegalnie
wwiezionego alkoholu czy papierosów, z przemytem przez granicę kradzionych
samochodów, z podjęciem pracy wbrew obowiązującym przepisom. Naruszenie
norm polskiego prawa wynikało również z aktywności związanej z wymuszeniami,
kradzieżą, handlem żywym towarem, jak i fałszowaniem dokumentów.
Rozwój przestępczości wśród obcokrajowców w Polsce nastąpił na przełomie
lat 80. i 90. XX wieku. W związku z tym w statystykach policyjnych pojawiła się
nowa kategoria, a mianowicie przestępczość cudzoziemców. Na podstawie
zebranych danych można wywnioskować, iż liczba podejrzanych spoza kraju,
na początku lat 80. XX wieku, nie była zbyt wysoka. W 1982 roku odnotowano
216 obcokrajowców podejrzanych o popełnienie przestępstwa, a trzy lata później
386 osób.1 Przełom w tym zakresie zauważalny był w 1989 roku. Wówczas
wskaźnik podejrzanych cudzoziemców wzrósł do 957 osób, co oznaczało 4-krotny
przyrost w stosunku do 1982 roku. Tendencja ta utrzymywała się do końca 1997
roku, kiedy to liczba podejrzanych obcego pochodzenia osiągnęła najwyższy dotąd
pułap, a mianowicie 8.306 osób (w ciągu 12 miesięcy 1997 roku liczebność
podejrzanych obcokrajowców była ponad 11-krotnie większa niż w 1990 roku).
Następnie grono podejrzanych cudzoziemców zaczęło maleć. W roku wejścia
Polski do UE liczba podejrzanych stopniała już do 3.870, a w 2007 roku
zmniejszyła się ponownie o 1.577 osób. Kolejne lata nie przyniosły znacznych
zmian w strukturze przestępczości imigrantów i liczba obcokrajowców
podejrzanych o popełnienie przestępstw wahała się między 2000 a 2300 osób
rocznie (dotyczyło to lat 2008-2012).
1

I. Rzeplińska, Przestępczość cudzoziemców w Polsce. Warszawa 2000, s. 7
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Wykres nr 1: Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstw w latach 1989-2012
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Źródło: Na podstawie A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas
przestępczości 2. Warszawa 1999, s. 45, 55; A. Siemaszko, B. Gruszczyńska,
M. Marczewski, Atlas przestępczości 4. Warszawa 2009, s. 61, Cudzoziemcy przestępczość
– http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-cudzozie/50867,Cudzoziem
cy-przestepczosc.html (pobrano 5.02.2015 r.)

Procentowy udział podejrzanych cudzoziemców w ogólnej strukturze osób
wchodzących w konflikt z prawem zmieniał się. W latach 80. XX wieku nie
przekraczał on 1%, ale już w 1992 roku podniósł się do 1,16%, aby w 1997 roku
osiągnąć najwyższy pułap 2,02% (do końca 2012 roku). Wraz z nadejściem
nowego stulecia widoczny był permanentny spadek podejrzanych obcokrajowców
w stosunku do ogólnej liczby podejrzanych w Polsce. Do końca 2003 roku
oscylował wokół 1%, a później obniżył się do 0,4% w latach 2007-2012 i w ten
sposób zbliżył się do danych z lat 80. XX wieku.
Tabela nr 1: Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstwa na tle ogółu
podejrzanych w latach 2000-2012
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Źródło: A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości
2. Warszawa 1999, s. 45, 55; A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas
przestępczości w Polsce 4. Warszawa 2009, s. 56, 61; Cudzoziemcy przestępczość –
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-cudzozie/50867,Cudzoziem
cy-przestepczosc.html (pobrano 5.02.2015 r.)
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Wśród kategorii przestępstw popełnianych przez cudzoziemców dominowały:
kradzieże, przestępstwa rozbójnicze i drogowe. Poza nimi obcokrajowcy
dopuszczali się także nielegalnego wwozu do kraju towarów i osób, brali udział
w zorganizowanych grupach przestępczych oraz uczestniczyli w bójkach
i pobiciach.
Najwyższy wskaźnik zagrożenia przestępczością w latach 2008-2012
odnotowano w zachodniej części Polski, czyli w województwach pomorskim,
zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i śląskim.2 Przestępstwa, które były
udziałem cudzoziemców, popełniano najczęściej w aglomeracjach miejskich. Pod
tym względem wyróżniała się Warszawa. W stolicy liczba podejrzanych
obcokrajowców w stosunku do ogólnego poziomu podejrzanych o popełnienie
przestępstw wahała się od 10 do 19% (w latach 2001-2007).3 Rzadziej do czynów
karanych dochodziło w środowiskach wiejskich4 oraz na obszarach województw
położonych we wschodniej części kraju, jak np. podkarpackim i podlaskim.
Skład narodowościowy osób podejrzanych o popełnienie czynów niezgodnych
z prawem na terenie Polski ulegał zmianom. W latach 80. XX wieku zaliczali się do
nich obywatele: Jugosławii, Węgier i obu państw niemieckich. Pierwsi z nich
w 1988 roku stanowili 24% ogólnej liczby podejrzanych cudzoziemców, a drudzy
22%.5 Od początku lat 90. XX wieku zastąpili ich obywatele naszych wschodnich
sąsiadów. Wśród nich najliczniejsze grono miało obywatelstwo ukraińskie (od 1990
do 1999 roku podejrzanych było 12.166 osób, z czego 64,5% przypadła na lata
1996-1999). Inni byli obywatelami: Rosji (7.897 podejrzanych), Białorusi (7.525)
i Litwy (3.043). Poza nimi problemy z prawem mieli także obywatele: Rumunii
(2.430), Bułgarii, Gruzji, Kazachstanu, Turcji oraz państw unijnych, z których
najwięcej było Niemców (3.871).6
Początek nowego stulecia nie przyniósł istotnych zmian w tych danych. Nadal
podejrzani w przeważającej części byli obywatelami Ukrainy (w latach 2000-2012
łącznie 16.613 osób, z których 52% przypadło na lata 2001-2003), Białorusi
(7.415) i Rosji (2.720). Spośród obywateli Unii Europejskiej niezmiennie na
pierwszym miejscu byli Niemcy (3.266), a później Litwini (2.486). 7 Wysoki poziom
uczestnictwa naszych sąsiadów w strukturze podejrzanych o popełnienie
przestępstw związany był niewątpliwie z bliskością naszego kraju i łatwością
przekraczania granicy, czemu towarzyszył wzrost ich liczebności w RP. Wpływ
na to miały także różnice ekonomiczne między Polską a państwami pochodzenia
podejrzanych.

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2008 roku. Warszawa 2009, s. 4; Raport o stanie
bezpieczeństwa w Polsce w 2009 roku. Warszawa 2010, s. 19; Raport o stanie bezpieczeństwa
w Polsce w 2013 roku. Warszawa 2014, s. 12
3
Na podstawie Sprawozdań z działalności Wojewody Mazowieckiego za rok 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, http://bip.mazowieckie.pl/wojewoda/sprawozdania (pobrano 17.05.2008 r.).
W sprawozdaniu za rok 2008 nie odniesiono się do kategorii przestępczości cudzoziemców
w Warszawie, a sprawozdania za kolejne lata nie zamieszczono na stronie biuletynu informacji
publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
4
Atlas..., op. cit. (2), s. 12, Atlas..., op. cit., (3), s. 15
5
I. Rzeplińska, Przestępczość..., op. cit., s. 26-27
6
A. Adamczyk, Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989-2007. Poznań 2012,
Tabela 23 i 24, s. 496-497
7
Obliczenia własne na podstawie danych Cudzoziemcy – przestępczość, http://statystyka.policja.pl/st/w
2

ybrane-statystyki/przestepczosc-cudzozie/50867,Cudzoziemcy-przestepczosc.html (pobrano 5.02.2015 r.)
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Wykres nr 2: Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstwa według wybranych
państw pochodzenia w latach 2000-2012
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ukraina
Niemcy

Rosja
Litwa

Bialoruś

Źródło: Wg danych Cudzoziemcy – przestępczość http://statystyka.policja.pl/st/wybran
e-statystyki/przestepczosc-cudzozie/50867,Cudzoziemcy-przestepczosc.html
(pobrano
5.02.2015 r.)

W latach 90. XX wieku istotne znaczenie w układzie przestępczości
obcokrajowców w Polsce zajmowały przestępstwa drogowe. Udział cudzoziemców
podejrzanych o popełnienie tego czynu w stosunku do ich ogólnej liczby
podejrzanych wahał się wówczas między 43% a 7% (w latach 1990-1999),8
a w nowym stuleciu między 34% a 8% (w latach 2000-2007).9 Wśród obcych
podejrzanych o ten rodzaj przestępstwa prym wiedli obywatele Niemiec, Ukrainy,
Rosji i Białorusi. Cudzoziemcy dopuszczali się także przestępstw celnych
i akcyzowych. O popełnienie pierwszego z nich podejrzanych było 3.286
obcokrajowców (1989-2007). Około 49% z nich, w latach 2000-2007, stanowili
obywatele Ukrainy (356 osób).10 Poza nimi podejrzanymi o naruszenie kodeksu
karnego skarbowego byli również Białorusini, Niemcy i Rosjanie. Przedstawiciele
wyżej wymienionych państw (poza Niemcami) podejrzani byli ponadto o złamanie
przepisów ustawy o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy. 11 Według
Ireny Rzeplińskiej, do końca 1996 roku podejrzany o to był co drugi cudzoziemiec,
a w latach 1997-1998 poziom ich odsetek zmniejszył się do 42% i 43,7%. 12
W okresie od 2000 do 2007 roku w gronie podejrzanych znalazło się 4.871
cudzoziemców, z których aż 73% przypadło na okres poprzedzający wejście Polski
do Unii Europejskiej (lata 2001-2003 – tabela nr 2). Później nastąpiła wyraźna
tendencja spadkowa.

A. Adamczyk, Społeczno-polityczne…, op. cit., Tabela 99, s. 379, Tabela 28, s. 498-499
Ibidem, Tabela 100, s. 383
10
Ibidem, Tabela 41, s. 508
11
Cudzoziemcy podejrzewani byli za naruszenie art. 20-24 ustawy z 2 grudnia 1993 roku
o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, Dz. U. 1993, Nr 127, poz. 584. Ustawa ta
utraciła moc z dniem 1 maja 2004 roku, po wejściu w życie ustawy z 23 stycznia 2004 roku
o podatku akcyzowym, Dz. U. 2004, Nr 29, poz. 257
12
I. Rzeplińska, Przestępczość..., op. cit., s. 18
8
9
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Innym rodzajem czynów zabronionych, o których dokonanie podejrzewano
cudzoziemców, były przestępstwa przeciwko mieniu. Wśród tej kategorii
przeważały:
 kradzież cudzej rzeczy. W opinii Policji mogło dopuścić się tego 5.466
obcokrajowców (w latach 1989-2007). Ich udział w stosunku do ogółu
podejrzanych cudzoziemców w Polsce wahał się między 4% a 6,7%.
Osoby podejrzane o ten czyn były przede wszystkim obywatelami Ukrainy,
Rosji, Białorusi i Rumunii;13
 rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze. Łącznie w grupie
tej znalazło się 4.426 podejrzanych obcokrajowców (w latach 1989-2007).
Reprezentowali oni najczęściej narodowości sąsiadujące z nami. Do nich
zaliczano: Ukraińców, Białorusinów, Rosjan; 14
 paserstwo. O czyn ten podejrzanych było 3.348 osób nieposiadających
polskiego obywatelstwa (w latach 1989-2007). Większość z nich
pochodziła z: Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji i Armenii; 15
 kradzież z włamaniem. Według danych policyjnych podejrzanych o to było
2.433 obcokrajowców (w latach 1989-2007). Współczynnik podejrzanych
o kradzież z włamaniem w stosunku do ogólnej liczby podejrzanych
cudzoziemców wahał się w tym okresie między 2% a 3,5%. W czołówce
obywateli podejrzanych o kradzież z włamaniem byli obywatele: Ukrainy,
Rosji i Białorusi.16
Cudzoziemcy przebywający w granicach naszego kraju podejrzani byli
również o udział w przestępstwach najcięższych, tj. wymierzonych przeciwko życiu
i zdrowiu. W tej kategorii większość obcych podejrzana została o udział w bójce lub
pobiciu. W latach 1997-2007 dotyczyło to 616 obcokrajowców, którzy posiadali
najczęściej obywatelstwo Ukrainy, Białorusi, Armenii i Niemiec. 17 Cudzoziemcy
znaleźli się także w gronie podejrzanych o dokonanie morderstw. Nie stanowili
licznej zbiorowości. Od 1989 do 2007 roku tworzyło ją 306 obcokrajowców.
Z porównania skali podejrzanych o zabójstwo osób z zagranicy do danych
ogólnokrajowych wynika, że w latach 1989-2007 stanowili oni 1,7% wszystkich
podejrzanych o ten czyn i 0,36% wszystkich podejrzanych obcokrajowców w tym
okresie.18 Wśród nich dominowali Europejczycy – obywatele Ukrainy (125 osób),
Rosji (35 osoby), Białorusi (29 osób) i Niemiec (16 osób) stanowiący łącznie 67%
podejrzanych cudzoziemców o morderstwo.19

A. Adamczyk, Społeczno-polityczne…, op. cit., Tabela 99, s. 379, Tabela 100, s. 382, Tabela 28,
s. 498
14
Ibidem, Tabela 28, s. 498, Tabela 37, s. 504
15
Ibidem, Tabela 29, s. 506-507
16
Ibidem, Tabela 35 i 36, s. 503-504
17
Ibidem, Tabela 31 i 32, s. 500-501
18
Ibidem, Tabela 25, s. 498, Tabela 29, s. 499
19
Ibidem, Tabela 28, s. 498, Tabela 29, s. 499
13
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Tabela nr 2: Podejrzani cudzoziemcy o popełnienie przestępstwa według wybranych
kategorii przestępstw w latach 2000-2007
Przestępstwa Razem
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ogółem
4349453 405275 533943 552301 557224 578059 594088 587959 540604
podejrzani
Ogółem
podejrzani
36360
5106
7061
6815
5591
3870
3146
2478
2293
cudzoziemcy
Odsetek w %
0,83
1,25
1,3
1,2
1
0,66
0,5
0,4
0,4
Zabójstwa
Udział w bójce
lub pobyciu
Kradzież
cudzej rzeczy
Kradzież z
włamaniem
Rozbój,
kradzież
rozbójnicza,
wymuszenie
rozbójnicze
Fałszerstwa
(kryminalne
i gospodarcze)
Przestępstwa
akcyzowe z
k.k.s.
Przestępstwa
celne z k.k.s.
Przestępstwa
drogowe
Paserstwo
Inne

128

33

27

23

22

14

4

3

2

438

96

56

69

53

57

46

28

33

1738

264

358

267

210

140

181

165

153

744

209

153

115

113

68

41

24

21

1261

371

314

216

140

93

57

44

26

2680

354

379

362

359

279

335

342

270

4871

584

1094

1234

1218

459

135

74

73

725

144

173

213

96

57

27

8

7

7983

400

1495

1497

1291

914

867

739

780

1576

194

248

297

228

240

171

99

99

14216

2457

2764

2522

1861

1090

1282

952

829

Źródło: Na podstawie materiałów nadesłanych
(w posiadaniu autora) k.k.s. – Kodeks Karny Skarbowy

z Komendy Głównej

Policji

Do innej kategorii czynów, o których popełnienie podejrzewano obcych,
należało nielegalne przekraczanie granicy. Zjawisko to wśród czynności
dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych Służb Granicznych
zajmowało czołowe miejsce. Funkcjonariusze tej jednostki, w latach 2000-2007,
podejrzewali o popełnienie ww. czynu 33.800 osób, z których 54% nie miała
polskiego
obywatelstwa.20
Najczęściej
podstawą
prawną
zatrzymania
cudzoziemców był art. 264 § 1 k.k. (dotyczył on przekraczania granicy wbrew
przepisom).21 Na jego mocy w kręgu podejrzanych znalazło się 8.419 obcych,
którzy od 2000 roku aż do czasu jego uchylenia (czyli do połowy 2005 roku)
stanowili 45% wszystkich podejrzanych z tego artykułu. Równie liczne grono
Jest to suma podejrzanych o popełnienie przestępstw z art. 264 ust. 1-3, art. 264 a, art. 18 ust. 3
w związku z art. 264 k.k. Obliczenia na podstawie danych z A. Adamczyk, Społeczno-polityczne…,
op. cit., Tabela 58, s. 518-519
21
Ustawa z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553
20

27
_______________________________________________________________________________

cudzoziemców zostało zatrzymanych w związku z art. 264 § 2 k.k. (przekraczanie
granicy wbrew przepisom przy użyciu przemocy, groźby, podstępu lub we
współpracy z innymi). Na łączną liczbę 10.957 podejrzanych, aż 8.989 było
obcokrajowcami, co stanowiło 82% w latach 2000-2007.22
Poza wyżej wymienionymi czynami obcokrajowcy podejrzani byli także
o: dokonanie fałszerstw (kryminalnych i gospodarczych), skimming, handel ludźmi,
niezgodne z prawem podejmowanie pracy czy fikcyjne branie ślubów z polskimi
obywatelami. Wobec podejrzanych stosowano różne środki detencyjne (czyli
ograniczające wolność). Wśród nich były na przykład: tymczasowe aresztowania,
poręczenia, dozory policji, zakaz opuszczania terytorium RP. Ponadto
funkcjonariusze Służb Granicznych mogli nakładać kary w postaci mandatu
pieniężnego. Część cudzoziemców, która naruszyła normy polskiego prawa
umieszczona została w aresztach śledczych i zakładach karnych. Z danych
statystycznych wynika, iż w latach 1990-2014 osadzono w nich łącznie 22.071
obcokrajowców. Byli oni w przeważającej części Europejczykami, pochodzącymi
z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Rumunii.
Tabela nr 3: Cudzoziemcy przebywający w aresztach śledczych i zakładach karnych
w latach 1990-2014
Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Ogółem
56
209
742
1109
1161
1496
1307
1296
1058
1065
1565
1550
1349
1173
1041
655
659
646
566
570
593
574
564
549
518

Tymczasowo aresztowani
50
191
697
993
903
1043
871
836
660
680
1157
1108
886
734
645
336
363
368
289
290
310
289
264
232
220

Skazani
6
18
39
113
255
447
434
449
394
385
404
436
458
436
395
316
295
278
277
279
280
282
299
315
293

Ukarani
0
0
6
3
3
6
2
11
4
0
4
6
5
3
1
3
1
0
0
1
3
2
2
2
5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Siemaszko, B. Gruszczyńska,
M. Marczewski, Atlas przestępczości 3. Warszawa 2003, s. 160 i danych Centralnego
Zarządu Służby Więziennej; D. Gajdus, B. Gronowska, Międzynarodowe standardy
postępowania z cudzoziemcami pozbawionymi wolności, „,Przegląd Więziennictwa
Polskiego” 1998, nr 19, s. 117
22

A. Adamczyk, Społeczno-polityczne…, op. cit., Tabela 58, s. 518-519
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Wobec osób podejrzanych lub oskarżonych w celu zabezpieczenia
prawidłowego przebiegu postępowania karnego stosowano tymczasowy areszt.
Można było go wykorzystać również w wyjątkowych sytuacjach, gdy zachodziła
uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub
umyślnego występku, popełnił przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub
bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza, gdy popełnieniem takiego
przestępstwa groził (art. 258 § 3 k.p.k.).23 Tymczasowe aresztowanie mogło trwać
do 3 miesięcy lub w wyjątkowych sytuacjach sąd I instancji okres ten mógł
przedłużyć do 12 miesięcy. Łączny czas stosowania tymczasowego aresztowania
do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd I instancji nie mógł jednak
przekraczać 24 miesięcy (art. 263 § 1-3 k.p.k.). Z danych Centralnego Zarządu
Służby Więziennej wynika, iż w latach 1990-2014, 14.415 obcokrajowców było
tymczasowo aresztowanych na 340.920 ogólnie tymczasowo aresztowanych
w Polsce. Stanowili oni 4% wszystkich tymczasowo aresztowanych (największy ich
udział odnotowano w 1993 roku, kiedy współczynnik ten wyniósł 7%, a najmniejszy
w 2005 i 2006 roku – 2,5%).24 Środek ten stosowano najczęściej wobec obywateli
państw sąsiedzkich, do których należeli Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Niemcy
i Rosjanie.25
Od 1990 do 2014 roku 34% uwięzionych cudzoziemców było skazanymi
(łącznie 7.583 osoby). W ogólnej liczbie skazanych w Polsce nie stanowili oni
znaczącej grupy. Ich udział w całej zbiorowości skazanych, w ww. okresie, wyniósł
0,5%.26 Największy skok skazanych obcokrajowców widoczny był od 1990 do 1995
roku, kiedy ich liczebność wzrosła ponad 70-krotnie. W późniejszym okresie nie
odnotowano już tak diametralnych zmian. Zaobserwowano natomiast tendencję
wręcz odwrotną, polegającą na obniżaniu stanu ilościowego skazanych
cudzoziemców (na przykład w 2014 roku ich liczba wyniosła 293 osoby i była
porównywalna z 2006 rokiem). Podobnie jak w przypadku tymczasowo
aresztowanych, większość skazanych pochodziła z państw ościennych (Ukrainy,
Białorusi, Rosji).
Poza skazanymi, cudzoziemcy należeli ponadto do grona osób, na które sąd
nałożył kary za popełnienie wykroczenia. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń sankcją
mogła być kara: aresztu, ograniczenia wolności (do 1 miesiąca), grzywny
i nagany.27 Poza nimi Kodeks wymieniał także środki karne, czyli: zakaz
prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów, nawiązka, obowiązek
naprawienia szkody, podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości
w szczególny sposób oraz inne środki określone przez ustawę (art. 28 § 1 k.w.).
Łącznie w latach 1990-2014 grupa ukaranych obcokrajowców liczyła 73 osoby.
Stanowili oni 0,6% ogółu ukaranych w Polsce. Najwięcej ukaranych przypadło na
1997 roku (11 osób), a w latach 1990-1991 oraz w 1999, 2007 i 2008 roku nie
odnotowano żadnego przypadku.28 Ukaranymi byli najczęściej Białorusini,
Ukraińcy, Mołdawianie, Litwini i Rosjanie.
Ustawa z 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego, Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555
Obliczenia własne na podstawie danych z Centralnego Zarządu Służb Więziennych
A. Adamczyk, Społeczno-polityczne… op. cit., Tabela 17, s. 489-491
26
Obliczenia własne na podstawie danych z Centralnego Zarządu Służb Więziennych
27
Ustawa z 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń, Dz. U. 2013, poz. 482 z późniejszymi zmianami
(rozdział II)
28
Obliczenia własne na podstawie danych z Centralnego Zarządu Służb Więziennych
23
24
25
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Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, iż obiegowa opinia
o wzroście przestępczości wśród cudzoziemców w Polsce nie znajduje
uzasadnienia. Przeczą temu dane statystyczne prezentowane przez różne
instytucje publiczne. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż wiele z przestępstw
popełnionych na terenie państwa polskiego przez obcokrajowców nigdy nie zostało
ujętych w statystykach.
Na podstawie zgromadzonego materiału można wysnuć kilka wniosków:
 udział cudzoziemców w ogólnej liczbie osób podejrzanych w Polsce
o popełnienie przestępstw był znikomy. Od 2001 roku permanentnie malał
i w roku 2012 osiągnął poziom 0,4%;
 wejście Polski do UE i do strefy Schengen nie wpłynęło na wzrost
przestępczości cudzoziemców;
 wśród kategorii zarzucanych czynów dominowały kradzieże oraz
przestępstwa rozbójnicze, drogowe, akcyzowe i graniczne. Tylko nieliczni
podejrzani byli o czyny skierowane przeciwko życiu i zdrowiu;
 w gronie podejrzanych dominowali nasi wschodni sąsiedzi;
 obecność cudzoziemców w polskich jednostkach penitencjarnych należała
do rzadkości. W latach 1990-2014, w aresztach śledczych i zakładach
karnych, stanowili oni jedynie 1,2% wszystkich uwięzionych. Osadzeni
reprezentowali około 100 państw. Większość z nich była obywatelami
Ukrainy, Białorusi i Rosji.
Streszczenie
Przedmiotem niniejszego artykułu są rozważania na temat rozwoju
przestępczości cudzoziemców w Polsce. Problemu, który od początku lat 90. XX
wieku budził wiele emocji, ponieważ dla części polskiego społeczeństwa obecność
imigrantów wywoływała niepokój, a w opinii innych była pożądana.
Na wstępie została dokonana analiza ilościowa zjawiska przestępczości
cudzoziemców w Polsce. Następnie wskazano przestępstwa, o których popełnienie
najczęściej byli podejrzani obcokrajowcy w kontekście ich pochodzenia. W dalszej
części artykułu odwołano się do zagadnienia umieszczania cudzoziemców
w aresztach śledczych i zakładach karnych.
Summary
The considerations in this article are devoted to the development of crimes
committed by foreigners living in Poland. This problem aroused much excitement
since early the 90s of the twentieth century, because for some parts of the Polish
society, the presence of immigrants caused public concern, and for others it was
desirable.
In the introduction quantitative analysis of crime foreigners in Poland was
made. Then author focused on offenses committed by the foreigners and the
analysis was made in the context of the foreigners’ origins. Subsequently the
considerations concentrate on placing foreigners in detention centers and prisons.
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Iwona DUDZIUK
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
KIERUNKI DOSKONALENIA ŻOŁNIERZY SIŁ ZBROJNYCH RP
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Wstęp
Sprawność fizyczna jest czynnikiem istotnym w prawidłowym funkcjonowaniu
człowieka. Od najdawniejszych czasów był to element świadczący o sile jednostki
w walce o przeżycie i dostosowanie się do nieprzyjaznych warunków środowiska.
Z czasem sprawność fizyczna zyskała dodatkowe znaczenie. Stała się
podstawowym elementem prowadzonych walk w działaniach zbrojnych. Dążenie
człowieka do osiągnięcia jak największej sprawności fizycznej, która często
decydowała o wyniku walki, było coraz bardziej istotne. Historia dokumentuje, jaki
był cel programów szkoleń oraz w jaki sposób miały one wykształcić pierwszych
żołnierzy. Przez wieki systemy szkoleń poddawane były zmianom, które miały
wpłynąć na wzrost skuteczności armii. Nie zawsze były to zmiany pozytywne i nie
zawsze przynosiły oczekiwany rezultat. W historii polskich sił zbrojnych, zmiany
w programach szkoleń często były spowodowane czynnikami zewnętrznymi oraz
aktualnymi potrzebami w sposobie ich działania. Niniejszy artykuł łączy dwa
obszary bezpieczeństwa oraz elementy związane z wychowaniem fizycznym,
z którymi autor ma do czynienia od kilkunastu lat. Osobiste doświadczenia autora,
poparte wieloletnimi treningami różnych dyscyplin sportowych oraz uczestnictwo
w wielu zawodach sportowych na szczeblu tak krajowym, jak również europejskim,
pozwalają na biegłe poruszanie się w omawianych zagadnieniach związanych
z wychowaniem fizycznym.
Sprawność fizyczna a bezpieczeństwo
Od najstarszych dziejów aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem
życia człowieka. Otoczenie człowieka pierwotnego wymusiło na nim ukształtowanie
pewnych cech motorycznych oraz cech fizycznych, umożliwiających mu przeżycie.
Cechy takie jak: siła, szybkość i zwinność miały uchronić go przed bezpośrednim
zagrożeniem.1 W okresie starożytnym liczyły się przede wszystkim umiejętności
fizyczne i siła wojowników. Decydowały one o zwycięstwie całej armii. Nie budził
wątpliwości nacisk na rozwój fizyczny i psychofizyczny żołnierzy, którzy od
najmłodszych lat byli przygotowywani na trudy walki i ciężkie warunki na polu
bitwy. W konsekwencji umiejętności sportowe zaczęły odgrywać większą rolę
w życiu codziennym, budując nową wartość. Rozpoczęto uprawianie sportu dla
przyjemności i pielęgnowania własnego ciała w celu podtrzymania sprawności jego
funkcjonowania [organizmu]. Myśl ta przerodziła się w szeroko pojętą kulturę
fizyczną.
W Siłach Zbrojnych RP kultura fizyczna ujęta została następująco: „kultura
fizyczna jest wiedzą, wartością, zwyczajem i działaniem podejmowanym dla
zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień
i sprawności fizycznych człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego
1

W.K. Osterloff, Historia sportu. Warszawa 1976, s. 9-10
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zdrowia. Podstawowymi celami kultury fizycznej w Siłach Zbrojnych RP jest
dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich żołnierzy”.2
Celem wychowania fizycznego w Siłach Zbrojnych RP jest oddziaływanie
w kierunku:
 świadomości (poznawanie sposobów dbałości o własną sprawność
fizyczną i zdrowie);
 potrzeb i nawyków (rozbudzenie potrzeb aktywności ruchowej,
przyswajanie nawyków dbałości o higienę i zdrowie);
 umiejętności i sprawności (opanowanie władania własnym ciałem,
kształtowanie zdolności motorycznych, poszerzanie granic tolerancji
ustroju na bodźce wysiłkowe i środowiskowe).3
Sprawność fizyczna to gotowość człowieka do podejmowania i rozwiązywania
trudnych zadań ruchowych, w różnych sytuacjach życiowych wymagających siły,
szybkości, zręczności, gibkości, zwinności i wytrzymałości, jak również nabytych
i ukształtowanych umiejętności i nawyków ruchowych opartych o odpowiednie
uzdolnienia ruchowe i stan zdrowia. Sprawność fizyczna zależy od wielu
czynników, tj. płeć, wiek, stan zdrowia, uzdolnienia i umiejętności ruchowe,
budowa ciała, sprawność aparatu ruchu, wydolność narządów, poziom rozwoju
zdolności motorycznych, tryb życia, stan psychiczny, siła woli itp. Od tych
czynników w dużym stopniu zależą możliwości szkoleniowe żołnierza
w wykonywaniu zadań służbowych.4 Szkolenie bojowe to zasadniczy dział
szkolenia wojsk. Stanowi planową działalność szkoleniową w zakresie wybranych
przedmiotów, prowadzoną w pododdziałach i szkolnictwie wojskowym w celu
przygotowania żołnierzy do wykonywania indywidualnych i zespołowych zadań na
polu walki lub operacji. Zakres przedmiotowy szkolenia bojowego pododdziałów
określają programy szkolenia.5
Zdolność operacyjna rozumiana jest jako potencjalna sprawność, możliwość
podmiotu wynikająca z jego cech i właściwości, pozwalająca na podjęcie działań
zmierzających do osiągnięcia pożądanych efektów. Komponentem zdolności
operacyjnej są m.in. zasoby osobowe i szkoleniowe. 6 Istotnym elementem
podejmowania
aktywności
fizycznej
jest
doskonalenie
mechanizmów
przystosowawczych ukierunkowanych na ich uniwersalność, zwiększenie tolerancji
wysiłkowej oraz uodpornienia się na działanie bodźców mechanicznych,
termicznych i ruchowych. Przystosowanie się do zmiennych warunków otoczenia,
sytuacji stresogennych jest kluczowym elementem odporności psychofizycznej
w gotowości bojowej wojsk.7
Coraz bardziej precyzyjne uzbrojenie, szybkie tempo działań przy
odpowiedzialności za żołnierzy i sprzęt stawiają człowieka pod działaniem silnego
stresu. Rozwój zachowań w takich warunkach, analogicznie tak jak w przypadku
rozwoju fizycznego, podlega treningom. Poddawanie się trudniejszym i bardziej
ukierunkowanym ćwiczeniom ma na celu osiągnięcie wyższej sprawności fizycznej.
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Wychowanie Fizyczne. Warszawa 2014, s. 5
Ibidem, s. 5
http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/12618?t=Zolnierz-musi-byc-sprawny (pobrano 23.01.2015 r.)
5
Ibidem
6
Decyzja nr 56/Org.P5 Ministra Obrony Narodowej z 24 grudnia 2013 r. w sprawie Organizatorów
Systemów Funkcjonalnych SZ RP
7
M. Marcinkowski, Wartości Kultury Fizycznej w środowisku wojskowym. Poznań 2001, s. 38
2
3
4
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Służby mundurowe, w tym także wojsko, zapewniające bezpieczeństwo państwa
i jego obywateli, powinny przygotowywać młodych ludzi w przemyślany
i zaplanowany sposób do trudnych warunków. W trakcie szkolenia z wychowania
fizycznego rozwijają i kształtują siłę charakteru oraz odporność na czynniki
niebezpieczne podczas pracy.8
Najlepszym sposobem na udoskonalenie cech fizycznych oraz sprawdzenie
umiejętności zawodników są organizowane od wieków zawody sportowe, również
w środowisku służb mundurowych. Przeszłość i analiza wojen potwierdzają relacje
występujące pomiędzy wartością bojową armii a sprawnością fizyczną jej żołnierzy.
Pierwszy udokumentowany system wychowania fizycznego powstał w starożytnej
Grecji. Nie zmienia to faktu, że w ciągu kilkunastu wieków ciągle doskonali
się techniki prowadzenia szkoleń. Pobudzenie świadomości znaczenia i roli
aktywności fizycznej jest cały czas aktualna. Pomimo nowoczesnych technologii na
polu walki oraz rozwoju i wyposażenia w dziedzinie sprzętu dla służb
zapewniających bezpieczeństwo państwa, najistotniejszym elementem jest
człowiek i jego umiejętności.9 W celu zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa już od
najdawniejszych czasów podejmowano różnorodne formy aktywności tak
poszczególnych jednostek, jak i całych grup społecznych. Człowiek pierwotny miał
podstawowy, stały cel do osiągnięcia – przeżyć. Na przestrzeni lat poszczególne
umiejętności zostały sklasyfikowane pod względem ich przydatności w środowisku
naturalnym. Za kolebkę ukształtowania się zorganizowanej siły zbrojnej oraz sztuki
wojennej uważa się Bliski i Daleki Wschód. Powstałe tam sztuki prowadzenia
wojen, organizacji i kierowania wojskiem stały się fundamentem tworzenia
sił zbrojnych w innych państwach.10 Przygotowane oddziały dążyły do ochrony
swojego terytorium, a niekiedy także do zdobycia nowych ziem i zajęcia nowych
miast11. Uświadomiono sobie, że sprawność fizyczna jest kluczowym czynnikiem
decydującym o przyszłej wygranej. Dla uściślenia, mówimy o czasach, w których w
czasie walki liczyły się umiejętności wojownika, a nie sprzęt, którym dysponował.
Jego siła, zwinność oraz wytrzymałość na trudy wojny oraz umiejętności
decydowały o wyniku walki. Wieloletnia nauka pozwalała nabyć utylitarne
umiejętności, które opierały się głównie na trenowaniu swojego ciała i psychiki.
W późniejszych wiekach, kiedy to nastąpił rozwój sfery wojskowej i tworzenie
stałych oddziałów wojskowych, opracowano programy kształcenia przygotowujące
młodzież do pełnienia służby wojskowej.
W okresie średniowiecza kultura fizyczna spadła do rangi przygotowań
do powołania w stan rycerski. W systemie tym zwracano szczególną uwagę
na zdolności do walki i siłę fizyczną. W przesłankach ideologii wychowania
rycerskiego ważne znaczenie miało posiadanie takich umiejętności fizycznych,
które zapewniałyby ukazanie zręczności w walce zbrojnej z wrogiem.12
W Polsce, aktywność fizyczną traktowano, jako nieodłączną część
wychowania obywatelskiego dopiero w okresie Oświecenia. Rozwój życia
społeczno-ekonomicznego postawił wychowanie fizyczne wśród innych
Z. Rydzyński, Psychiatria wojskowa. Warszawa 1987, s. 309-310
Z. Moszumański, Trening militarny żołnierza w aspekcie historycznym (w:) A. Chodała, J. Klimczak,
A. Rakowski, (red.), Trening militarny żołnierzy. Szczytno 2006, s. 9
10
Ibidem, s. 8
11
M. Marcinkowski, Wartości…, op. cit., s. 41
12
Ibidem, s. 47
8
9
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przedmiotów nauczanych w szkołach. Środowisko wojskowe również doświadczyło
przeobrażeń. Wzrost znaczenia roli piechoty i artylerii kosztem osłabienia roli jazdy
rycerskiej i pospolitego ruszenia wymogły zmiany w prowadzeniu szkoleń
wojskowych oraz stworzenie korpusu żołnierzy zawodowych. 13 Świadomość
dążenia do zbudowania jak najlepszej armii nie była adekwatna do rzeczywistej
sytuacji, jaka miała miejsce w wojsku. Brak systematycznych szkoleń zmobilizował
do potrzeby spisania tzw. obowiązków dowódczych, w których ujęto wychowanie
fizyczne podwładnych.14
Pierwsze regulaminy wojskowe zostały wydane dopiero w 1557 r. pt. Króla
Zygmunta Augusta porządek praw rycerskich wojennych. Przepisy określały
obowiązki dowódców w elementach szkolenia wojska oraz w sprawach
dyscyplinarnych. Dalszym rozwinięciem regulaminów były artykuły hetmańskie,
a następnie podsumowujące całość Artykuły wojenne hetmańskie.15 Upadek
społeczno-gospodarczy państwa pogłębił trwającą degradację armii. Po powołaniu
1764 r. Komisji Wojskowej nastąpiła widoczna, choć spóźniona reforma systemu
wojskowego. Wzorowanie się na armii pruskiej nie odzwierciedlało faktycznych
zalet żołnierza, do których należały przede wszystkim umiejętność dostosowania
się do warunków panujących w trakcie walki. Sprawność ruchowa żołnierzy
widoczna była natomiast w wymusztrowanych i jednolitych działaniach,
wykonujących ćwiczenia polowe oraz marsze. 16 Ukształtowane idee umocniły
przekonanie w okresie zaborów o wychowywaniu dzieci i młodzieży w duchu
aktywności fizycznej.17
Odrodzenie Wojska Polskiego miało miejsce po objęciu tronu przez
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zmiany wprowadzone w tym czasie dotyczyły
kontroli wojska, sądownictwa, spraw dyscyplinarnych i wyszkolenia. W trakcie
wprowadzania dalszych reform, w drugiej połowie XVIII wieku założono szlachecką
Szkołę Rycerską, utworzono Departament Wojskowy oraz Królewską Kancelarię
Wojskową, jako nowe organa zarządzające, pozbawiające hetmanów
dotychczasowej władzy nad wojskiem. Utworzono królewską szkołę artylerii
i inżynierii. Na podstawie wprowadzonych reform wydano nowe regulaminy
musztry, dotyczące usystematyzowania wyszkolenia wojska. 18
Po odzyskaniu niepodległości przez państwo Polskie uświadomiono sobie, jak
wiele pracy wymaga odbudowa Rzeczpospolitej Polskiej pod względem
przygotowania moralnego młodego pokolenia. Istota obrony ojczyzny przez
społeczeństwo obywatelskie wynikała również z niepokojącego faktu dotyczącego
sprawności fizycznej młodzieży. W okresie powoływania do wojska sprawność
fizyczna młodzieży polskiej była na bardzo niskim poziomie. 19 Inicjatywy
podejmowane w kształceniu obywateli dążyły do poszerzenia idei wychowania
fizycznego wśród dzieci i młodzieży. Po przewrocie majowym w 1926 r., gdy do
władzy doszły kręgi typowo wojskowe zaznaczył się silny nacisk na szerzenie
kultury fizycznej w środowisku zarówno cywilnym, jak i wojskowym. Dla potrzeb
13

Ibidem, s. 51
Ibidem, s. 53
Z. Moszumański, Trening…, op. cit., s. 17
16
M. Marcinkowski, Wartości…, op. cit., s. 55
17
Ibidem, s. 57
18
Z. Moszumański, Trening…, op. cit., s. 21
19
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rozwoju dziedziny wychowania fizycznego utworzono Państwowy Urząd
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, który działał w ramach
Ministerstwa Spraw Wojskowych.20 Wychowanie fizyczne zmierzało w tym okresie
do wypracowania w żołnierzach wartości duchowych i umiejętności władania
swoim ciałem. Niezbędnym elementem wychowawczym w stosunku do żołnierza
czynnego były:
 wychowanie fizyczne polegające na realizacji systemu ćwiczeń, które
rozwijały organizm żołnierza;
 wyszkolenie techniczne, które dążyło do wypracowania w żołnierzu
umiejętności posługiwania się „białą bronią” i walki wręcz, która miała być
kluczowa w przypadku bezpośredniego ataku przeciwnika;
 musztra mająca zadanie uodpornić żołnierza na szkodliwe wpływy walki
i lęk przed przeciwnikiem. Uczyła także jednoczesności wszystkich ruchów
żołnierza;
 służba rozumiana jako suma zakresów obowiązków określonych
w regulaminach. Dotyczyła rygoru wykonania obowiązków służbowych pod
groźbą sankcji;
 wyszkolenie bojowe sprowadzało się w głównej mierze do odbywania
ćwiczeń taktycznych. Warunki ćwiczeń były zbliżone do tych na polu
walki.21
Po odzyskaniu niepodległości polskie społeczeństwo znalazło się w nowej
rzeczywistości. Każda dziedzina życia społecznego wymagała dostosowania się
do realiów politycznych i społecznych. Istotnym elementem funkcjonowania
państwa było zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego wśród obywateli oraz
bezpieczeństwa narodowego. Niestabilna sytuacja międzynarodowa wymusiła
w pierwszej kolejności systematyczny proces szkolenia jednostek i instytucji
wojskowych, jako uzupełnienie i doskonalenie kadry. Wychowanie fizyczne stało
się jednym z elementów wychowania państwowego.22 Zajęcia prowadzone były
w szkołach średnich, a nauczanie dotyczyło ćwiczeń porządkowych,
kształtujących, równoważnych i stosowanych, tj. marsze, biegi, rzuty.
Uzupełnieniem aktywności były gry, zabawy, pływanie, wioślarstwo, narciarstwo i
kolarstwo.23 Zamysł niezbędnej potrzeby wychowania fizycznego młodzieży
dostrzegł Józef Piłsudski. Sprawność fizyczna młodzieży poborowej była
niepokojąca. Działania podjęte w tym celu stanowiły podstawę do budowy
społeczeństwa sprawnego fizycznie, gotowego i zdolnego bronić ojczyzny.
W praktyce ze względu na brak wykwalifikowanej kadry oraz przeznaczonego
na aktywność fizyczną czasu szkoleniowego, ruch nie odgrywał większej roli
w świadomości żołnierzy24.
System francuski wprowadzony w dwudziestoleciu międzywojennym
w ostatecznym kształcie nie sprawdził się w polskich realiach. Ogólny system
ćwiczeń opierał się na wybranych ćwiczeniach z poszczególnych zagranicznych
systemów. Podchorążowie zaczynali dzień od porannej gimnastyki, a następnie
programowych zajęć gimnastyczno-sportowych. Teoria wychowania fizycznego,
M. Marcinkowski, Wartości…, op. cit. s. 30
Z. Moszumański, Trening…, op. cit., s. 23-27
22
M. Marcinkowski, Wartości…, op. cit., s. 66
23
Ibidem, s. 65
24
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jako przedmiot została wprowadzona do szkół wojskowych w 1923 r. i poświęcono
jej 60 godzin.25 Zwiększone zainteresowanie sportem w środowisku wojskowym
w naturalny sposób zwiększyło ilość uprawianych dyscyplin. Od 1927 roku
popularną dyscypliną była hippika26 i sport strzelecki, z zainteresowaniem
uprawiano rugby, piłkę ręczną i koszykówkę. W dalszym ciągu dążenia dotyczyły
wyszkolenia fizycznego żołnierza pod kątem szybkości, siły i wytrzymałości mimo
ciągłego wyszkolenia formalnego i bojowego. 27
Pewien przełom nastąpił w 1935, w którym program wychowania fizycznego
zakładał: 65 godzin gimnastyki, 60 szermierki, 31 boksu, 22 pływania, 12
narciarstwa, 12 lekkoatletyki, 10 gier sportowych i 12 ruchowych. Liczba godzin
wychowania fizycznego wzrosła pond czterokrotnie w porównaniu do roku 1933.
Oprócz wyżej wymienionych dyscyplin aktywność fizyczna nie ograniczała się
jedynie do realizacji programów zajęć. Zawody sportowe znacząco urozmaiciły
wychowanie fizyczne w wojsku.
Należały do nich następujące konkurencje:
 wielobój oddziałowy;
 gry sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna);
 próba „Państwowej Odznaki Sportowej”28 (obowiązkowa dla wszystkich
podchorążych);
 narciarstwo.29
Dalsze zmiany w programach wychowania fizycznego odbywały się na
zasadzie wprowadzenia nowych Instrukcji. Instrukcja o szkoleniu fizycznym
żołnierzy Sił Zbrojnych PRL z roku 1981 opisywała nie tylko zestawy ćwiczeń, ale
również sposoby ich wykonywania i oceniania wyszkolenia żołnierzy. W instrukcji
czytamy: celem wyszkolenia jest:
 zapewnienie żołnierzom wszechstronnego rozwoju organizmu, dobrego
zdrowia i należytej prezencji;
 opanowanie przez żołnierzy umiejętności fizycznych i nawyków ruchowych
doskonalących sprawność bojową;
 rozwijanie u żołnierzy cech motorycznych, a także umiejętności
przystosowawczych;
 kształtowanie u żołnierzy wysokich walorów ideowych i moralnych. 30

M. Marcinkowski, Wartości…, s. 70
Tu: jazda konna, jako sport
M. Marcinkowski, Wartości…, op. cit., s. 71
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http://www.dobroni.pl/rekonstrukcje,panstwowa-odznaka-sportowa,13385 (pobrano 16.03.2015 r.)
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Spełnienie powyższych celów przyczynia się do lepszego operowania
własnym ciałem, bronią i sprzętem technicznym.
W Marynarce Wojennej ogół spraw powiązanych z wychowaniem fizycznym
spoczywał na Szefie Kierownictwa Marynarki Wojennej (KMW) w Warszawie.
Programy ćwiczeń w Marynarce Wojennej oddzielnie opracowywano dla
poszczególnych jednostek lądowych i okrętów. Wprowadzane na przestrzeni lat
Instrukcje wychowania fizycznego w coraz większym stopniu zwiększały ilość
godzin aktywności ruchowej.
Do gimnastyki zaliczano:
 ćwiczenia zabawowe;
 ćwiczenia lekkoatletyczne;
 ćwiczenia stosowane (walka na bagnety, rzut granatem, pełzanie,
wspinanie, dźwiganie);
 skoki (w dal, wzwyż, wieloskoki);
 boks, Jiu-Jiutsu;
 ćwiczenia dokładności, precyzji, siły ramion i nóg;
 ćwiczenia reakcji głosowej, wzrokowej i pamięciowej. 31
Istotną rzeczą jest fakt, że podchorążowie mieli obowiązek uczestnictwa
w regatach, trójboju lekkoatletycznym i w piłce koszykowej. 32 Programy szkolenia
Marynarki Wojennej miały swój indywidualny charakter ze względu na warunki
szkolenia, które realizowano także na okrętach podczas przebywania na morzu.
W Regulaminie Służby na Okrętach RP z 1947 roku opisano sposób prowadzenia
zajęć z wychowania fizycznego na okrętach. Oprócz porannej gimnastyki
propagowano boks i lekką atletykę w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie
zajęć. W przypadku sprzyjającej pogody przeprowadzano regaty wiosłowe
i żaglowe oraz naukę pływania. Za sport na okręcie odpowiedzialny był dowódca
okrętu, lecz często wyznaczano oficera sportowego, do którego obowiązków
należało prowadzenia i organizowanie zajęć. Wskazane było także przy każdej
możliwej okazji postoju w porcie przeprowadzić mecze piłki nożnej. Tworzono
w tym celu drużyny okrętowe, podczas których przełożeni grali z podwładnymi.
Istota wychowania fizycznego na okrętach była bardzo wysoka. Świadczyć może
o tym zapis w RSO z 1947 r., pierwszym i podstawowym warunkiem dla
rozwinięcia zamiłowania do sportów wśród załogi jest szczere zainteresowanie się
tą gałęzią służby przez oficerów. Dowódca okrętu winien pouczać podwładnych
oficerów o znaczeniu wychowania fizycznego i sportów dla służby i wymagać od
nich (…)czynnego udziału. Oficerowie winni uprzytamniać załodze, że nie ma
lepszego pola dla wzajemnego zbliżenia się przełożonych z podwładnymi, jak
boisko sportowe. Jest wysoce pożądane, żeby oficerowie należeli do okrętowych
drużyn sportowych i brali osobiście udział w treningu i zawodach. Aktywność
fizyczna na okręcie była wysoce pożądana w celu zminimalizowania negatywnych
skutków służby.33 W Regulaminie Służby na Okrętach Marynarki Wojennej PRL
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z 1989 r. znajdujemy jedynie zapis dotyczący uczestnictwa marynarzy w porannej
zaprawie fizycznej tuz po przebudzeniu, czasu wydzielonego na zajęcia sportowe
w ciągu dnia oraz organizowane regaty wiosłowe i żaglowe. Dowódca okrętu
odpowiedzialny był za przyzwyczajenie załogi do trudów służby na morzu.
Aktywność fizyczna na okrętach miała służyć podtrzymaniu odporności fizycznej
marynarzy i przeciwdziałać problemom zdrowotnym.34 Regulamin Służby na
Okręcie z 2011 roku w rozdziale 6, nadmienia o celach szkolenia, którymi są
nabycie praktyki morskiej i wykonywaniu zadań w każdych warunkach oraz
kształtowaniu odporności psychofizycznej załogi na trudy służby w morzu.
Wszelkie poziomy wyszkolenia regulują odpowiednie programy szkolenia
i dokumenty normatywne. Brakuje jednak jakiejkolwiek wzmianki o aktywności
fizycznej marynarzy na okręcie nawet w porządku dnia. W godzinach 18.00-19.50
jest czas dla załogi, który można ewentualnie wykorzystać na aktywność
fizyczną.35
Różnorodność zajęć fizycznych była w Marynarce Wojennej największa wśród
sił zbrojnych. W połowie XX wieku doskonalono systemy szkolenia, które składały
się z programowego wychowania fizycznego, sportu masowego i sportu
wyczynowego.
Program Mistrzostw Wojska Polskiego w pierwszych latach po wojnie
obejmował:
 trójbój wojskowy (100 m, skok w dal, rzut grantem);
 pływanie i skoki do wody;
 szermierkę (bagnet i szablę);
 gimnastykę;
 gry zespołowe;
 boks;
 marsz na 10 km ze strzelaniem;
 bieg przełajowy na 1000 m;
 lekkoatletykę (100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 4 x 100 m, sztafeta
olimpijska, dysk, kula, skok w dal i wzwyż). 36
Organizowane zawody łączyły w sobie dwa istotne elementy: upowszechniały
sport w siłach zbrojnych oraz były podsumowaniem procesu szkoleniowego
pododdziałów i oddziałów.37
Całokształtem współpracy w dziedzinie kultury fizycznej i w nawiązywaniu
wspólnego działania między siłami zbrojnymi całego świata zajmuje się CISM czyli
Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego powołana 18 lutego 1948 r. w Nicei.
Wojsko Polskie zostało przyjęte do CISM w 1948 roku, lecz status członka
rzeczywistego posiada od 1991 roku.38
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Wojsko Polskie posiadało sformalizowane instrukcje oraz programy
ze szkolenia fizycznego żołnierzy. Wcześniej wspomniana Instrukcja o Szkoleniu
Fizycznym żołnierzy Sił Zbrojnych PRL z 1981 roku oraz Program Ćwiczeń ze
Szkolenia Fizycznego żołnierzy Sił Zbrojnych PRL z roku 1981 stanowił podstawę
prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w jednostkach wojskowych.
Instrukcja o szkoleniu opisywała w pierwszej części cele i zadania szkolenia
fizycznego. Obowiązki dowódcy oddziału, pododdziału, kadry szkolenia fizycznego.
W części drugiej ujęto zakres szkolenia fizycznego łącznie z zajęciami
programowymi ujętymi w 11 grupach. Zaliczały się do nich: teoria szkolenia
fizycznego, atletyka terenowa i ćwiczenia w ośrodku sprawności fizycznej,
gimnastyka, walka wręcz, pływanie, sportowe gry zespołowe (piłka ręczna, piłka
siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna), marsze, narciarstwo, wspinaczka
wysokogórska, wiosłowanie i jazda konna. Instrukcja określała sposób
prowadzenia treningów w szczególnych warunkach oraz w trakcie wykonywania
zadań służbowych.39 Dokument ukazywał szczegółowo sposób prowadzenia zajęć,
formalizował wszelkie zagadnienia związane ze sportem i kontrolą oceny
szkolenia. Określał również normy właściwego ciężaru ciała żołnierzy w zależności
od grup i wysokości ciała.40
Program ćwiczeń ze szkolenia fizycznego żołnierzy w każdej z dyscyplin
sportu dzielił się na trzy zakresy. Oceniane były one trójstopniowo: dostatecznie,
dobrze, bardzo dobrze. Pierwszy zakres był najłatwiejszy do wykonania. Drugi
zakres ćwiczeń był trudniejszy od poprzedniego. Trzeci zakres był najbardziej
wymagającym fizycznie i sprawnościowo zestawem ćwiczeń na tych samych
przyrządach, co w poprzednich zakresach, jak np. drążek, skrzynia, poręcze, lecz
o znacznie skomplikowanym zaawansowaniu wykonywanych ćwiczeń. Ocena we
wszystkich trzech zakresach była identyczna. Tabela ćwiczeń i norm dla żołnierzy
zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy rezerwy, podchorążowie, kadeci
kandydaci na pilotów posiadała rozbudowany zestaw ćwiczeń oraz przyjęte normy
zaliczenia.
Program wychowania fizycznego w wojsku z roku 1981 przedstawia szeroko
rozbudowany zakres prowadzonych zajęć łącznie z ich metodyką i oceną. Ilość
ćwiczeń, ich zakres i poziom trudności w zależności od stanowiska żołnierza była
bardzo widoczna. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, obranym kierunkiem
w Siłach Zbrojnych RP była ich profesjonalizacja. Potrzeba zrównania poziomu ze
standardami natowskimi pod względem wyszkolenia żołnierzy była i jest działaniem
priorytetowym. Jednak tak ogromne działanie w skali całego państwa wymagały
wielu lat pracy. Należało dokonać pełnej weryfikacji programów szkolenia,
uzbrojenia armii oraz przygotować udział Sił Zbrojnych do misji w ramach nowych
paktów sojuszniczych. Dokumentami normatywnymi wewnętrznymi w dziedzinie
kultury fizycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej były Regulaminy Kultury
Fizycznej SZ RP pod nadzorem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz obecnie
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zmiany dotyczyły także
rekrutacji do wojska. Od żołnierza poborowego działając na podstawie ustawy
o Powszechnym Obowiązku Obrony RP z 1967 r., 41 aż do żołnierza
Instrukcja o szkoleniu fizycznym żołnierzy Sił Zbrojnych PRL. 1981, Główny Zarząd Szkolenia
Bojowego, szkol. 612/80, s. 3-4
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zawodowego.42 Zmianie podlega nie tylko prawo ustalające wytyczne do szkolenia
żołnierzy, ale także środowisko, w jakim mają oni działać. 43 Od zagrożeń
symetrycznych i wojny powszechnej nastąpił zwrot ku zagrożeniom
asymetrycznym na poziomie bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego.
Niezmienna powinna być sprawność fizyczna żołnierzy. W razie zagrożeń
przeciwdziałać może nim jedynie sprawny fizycznie, zdrowy somatycznie
i psychicznie, odpowiednio wyszkolony żołnierz. 44 Na podstawie wieloletnich
doświadczeń w zakresie przeszkolenia żołnierzy, wymagania względem żołnierzy
były wielokrotnie modyfikowane uwzględniając płeć, wiek oraz zajmowane
stanowisko. W okresie ponad dwudziestu pięciu lat budowy Sił Zbrojnych
konieczne są zmiany odpowiadające aktualnym potrzebom i wymogom otoczenia
zewnętrznego. Proces modernizacji Sił Zbrojnych nie jest zakończony, dlatego też
można jedynie wskazać kierunki rozwoju i podsumować dotychczasowe zmiany.
Zauważalny jest proces specjalizacji żołnierza. Jego indywidualne wyszkolenie
oraz działanie w różnych warunkach z najnowocześniejszym uzbrojeniem.
Dość dobrze widoczne różnice przede wszystkim w sposobie kontroli
i wymogów sprawności fizycznej, która w programie z roku 1981 była bardzo
wysoka, obecnie została zminimalizowana, a procedury uproszczono. Nie ma
rygorów np. określania właściwego ciężaru ciała żołnierza, ponieważ jest to
kwestią po części indywidualną żołnierza, a także dowódcy jednostki, który w różny
sposób podchodzi do kultury fizycznej w jednostce. Decydującym czynnikiem
realizacji wszelkich zadań z wychowania fizycznego są kadry instruktorskie,
ponieważ od ich specjalistycznego wykształcenia, poziomu zaangażowania
uzależnione są efekty w wymiarze sprawności fizycznej i rozpowszechniania
kultury fizycznej.45 Obecnie ilość ćwiczeń w procesie kształcenia uległa
zmniejszeniu, wiele ćwiczeń stosowane są fakultatywnie. O ile wcześniej
wymagane było w trakcie walki wręcz posiadanie umiejętności zadania ciosu
łopatką czy kolbą lub bagnetem,46 tak teraz zakres walki wręcz jest na wyższym
poziomie, stworzono podręczniki do walki wręcz. Proces szkolenia żołnierza
zmierza w kierunku jego specjalizacji. Dopasowanie do najnowocześniejszego
sprzętu, zadań i sytuacji powoduje powstawanie szeregu specjalistycznych szkoleń
zależnych od stanowiska docelowego. W kwestiach norm i ćwiczeń, aktualne
wymagania zostały uproszczone. Możemy jednak porównać je pod względem
ilości wydzielonych testów.
Bezpieczeństwo człowieka a zagrożenia
Bezpieczeństwo z punktu widzenia człowieka jest stanem pożądanym. Celem
jest osiągnięcie minimalnego poziomu bezpieczeństwa, który gwarantowałby
optymalne funkcjonowanie człowieka czy określonego systemu oraz w dalszej
kolejności także jego utrzymanie. Bezpieczeństwo możemy scharakteryzować jako

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z 11 września 2003 r. http://isip.sejm.gov.pl/
Download?id=WDU20031791750&type=3 (pobrano 22.03.2015 r.)
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Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Wychowanie Fizyczne. Warszawa 2014, s. 4
44
Regulamin Kultury Fizycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2011, Szkol.
842/2011, s. 4
45
A. Kula, Kultura…, op. cit., s. 99
46
Program ćwiczeń ze szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych PRL. 1981, Główny Zarząd Szkolenia
Bojowego, Szkol. 613/80 s. 34-37
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sytuację odznaczającą się brakiem ryzyka utraty czegoś cennego dla człowieka,
np. zdrowia, pracy, dóbr materialnych.47 Uściślając, bezpieczeństwo to stan
niezagrożenia w obszarze bytu człowieka i jego otoczenia. Zajmuje ono
w hierarchii potrzeb bardzo wysokie miejsce, tuż po potrzebach fizjologicznych. 48
Dbałość o bezpieczeństwo nie miałoby większego znaczenia, gdyby nie ciągłe
zagrożenia, które powodują zachwianie poczucia pewności i spokoju. Zagrożenia
możemy podzielić na zdarzenia posiadające swe źródło w przyczynach losowych,
jak również nielosowych, a wręcz celowych. Wywierają one ujemny wpływ na
środowisko wewnętrzne i zewnętrzne często prowadząc do sytuacji kryzysowych,
jeżeli nie zostały rozwiązane odpowiednio szybko. 49 Podział zagrożeń w ujęciu
bezpieczeństwa państwa możemy podzielić na zagrożenia militarne oraz
niemilitarne. Ze względu na temat pracy omówiona zostanie sfera związana
z zagrożeniami niemilitarnymi i działaniami żołnierzy Sił Zbrojnych RP w tym
obszarze.
Państwo w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli utrzymuje służby
przygotowane do stałego i szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Nie
wszystkie zagrożenia można przewidzieć i odpowiednio przygotować się do nich.
Szczególnie niebezpiecznymi są klęski żywiołowe. Ich zasięg, gwałtowność oraz
rozmiar zniszczeń często ocenić można dopiero po ich wystąpieniu. Także dopiero
wtedy wiemy, jakie siły i środki są potrzebne do szybkiego usunięcia zagrożeń.
Wprowadzenie jednostek Sił Zbrojnych w sytuacji kryzysowej może nastąpić
w trzech wariantach:
 podstawowy;
 alarmowy;
 nakazowy.50
W każdym z przypadków mobilizacja żołnierzy wymaga od nich pełnej
sprawności fizycznej i gotowości do działania (operacyjnej) ze względu na szybki
czas reakcji, jaki jest wymagany w sytuacji kryzysowej. Ze względu na
przeznaczenie oddziałów i pododdziałów SZ RP w stanach nadzwyczajnych
zwykle jest to pomoc polegająca na fizycznym wykonaniu danej czynności. Pomoc
przy
ewakuacji
ludności,
odbudowa
mostów,
umocnienie
wałów
przeciwpowodziowych. Pomoc ze strony wojska odbywa się przy wykorzystaniu
potencjału sprzętowego oraz ludzkiego, jakim dysponują jednostki.
W sytuacji niestabilności bezpieczeństwa, państwo posiada wydzielone siły
i środki przeznaczone do likwidacji i usuwania zagrożeń. Jeżeli są one
niewystarczające, możliwe jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Szereg
ustaw reguluje użycie Sił Zbrojnych jako jednostek zwartych i gotowych, których
zdolność operacyjna przewyższa możliwości pozostałych służb.
Jednym z przykładów najlepiej opisujących użycie Sił Zbrojnych są powodzie
występujące na terenie kraju dość często, w których najlepiej sprawdza się ciężki
sprzęt wojskowy np. transporter pływający PTS-M, którego ładowność w wodzie

J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrozdowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
narodowego. Warszawa 2008, http://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf, (pobrano 14.02.2015 r.)
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Piramida potrzeb wg modelu A. Maslow.
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K. Ficoń, Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe. Warszawa 2007, s. 76
50
T. Ciszewski, Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków zagrożeń
niemilitarnych. Zeszyty Naukowe WSOWL Nr 2, (160) 2011, s. 371-372
47

42
_______________________________________________________________________________

wynosi do 10 ton.51 Mimo wszechstronnego sprzętu w dyspozycji wojska, to
żołnierz wykonuje czynności ratunkowe i zabezpieczające. Działania żołnierzy
i pozostałych członków ekip ratunkowych polegają na długotrwałej walce
z żywiołem. Ratowanie życia i zdrowia ludzkiego odbywa się w niesprzyjających
warunkach. Szeroki wachlarz umiejętności sprzyja sprawnemu przeprowadzeniu
akcji. Odporność fizyczna na długotrwały wysiłek przy obciążeniu psychicznym
powinna cechować służby zmobilizowane do działań ratunkowych. Sprawność
fizyczna żołnierza, który jest wyćwiczony/wytrenowany w warunkach nietypowych
dla zwykłego człowieka tzn. poligony, zajęcia praktyczne w terenie,
przeprowadzanie akcji symulacyjnych w sytuacji zagrożenia, pozwala na
skuteczniejsze działanie w sytuacjach kryzysowych związanych z ochroną życia
i zdrowia ludności poszkodowanej.
Podsumowanie
W dobie zagrożeń asymetrycznych wzrasta potrzeba szybkiej i adekwatnej
reakcji do zaistniałego niebezpieczeństwa. Walka zwykłego człowieka z naturą
może okazać się z góry przegrana, ponieważ nie będzie on posiadał sił i środków,
aby zlikwidować zagrożenie. W takich sytuacjach, w celu szybkiego zapobieżenia
skutkom klęsk żywiołowych lub katastrof, powoływane są Siły Zbrojne, których
zadaniem jest również ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Ich
zdolności bojowe znacznie przewyższają możliwości innych służb. Pożyteczność
wojska wyraża sie poprzez ich dyspozycyjność, lokalizację, zdyscyplinowanie oraz
stałą gotowość bojową, która wraz z całym sprzętem umacnia pozycję Sił
Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym. Jednakże z możliwościami technicznymi
i sprzętowymi powinna podążać także jakość żołnierza. 52 Odporność psychiczna
na trudne warunki w sytuacjach zagrożenia wraz z wytrzymałością fizyczną na
długotrwały i zmienny wysiłek podczas niesienia pomocy poszkodowanym.
Pododdział Sił Zbrojnych RP przeznaczony do działań w sytuacjach kryzysowych
jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo – czyli żołnierz. Należy zwrócić uwagę,
że zmienność warunków działań żołnierza nie może odbyć się kosztem
zmniejszenia bezpieczeństwa w sferze zewnętrznym państwa. Wymogi stawiane
żołnierzom odnośnie ich sprawności i warunków działań mają uzasadnienie
w funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP i wykonywaniu przez nich zadań nie tylko
w kraju, lecz również poza jego granicami
Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące szkolenia z wychowania
fizycznego żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz znaczenia sprawności fizycznej
w wykonywaniu zadań bojowych i kształtowaniu bezpieczeństwa państwa.
Dokonano ogólnego porównania programów wychowania fizycznego do obecnie
obowiązujących, w celu określenia kierunków rozwoju sprawności fizycznej
żołnierzy.

51
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Summary
This article presents the issues concerning the Polish Armed Forces soldiers'
training on physical education as well as the importance of the physical fitness in
performing combat tasks and the shaping of national security. General comparison
between the physical education programs and current ones was done in order to
determine the directions of soldiers' development of physical fitness.
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Radosław HENNIG
Siły Zbrojne RP
CYBERTERRORYZM MIĘKKI (CZ. 1).
INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI I FUNDUSZY
(Al-Kaida) posługuje się Internetem przynajmniej do wstępnego
rozpoznania elementów infrastruktury amerykańskiej.
Jeżeli razem złożycie wszystkie jawne informacje,
możecie czasem otrzymać coś, co powinno być tajne.
- Richard Clarke1
Pieniądze są tlenem dla terroryzmu.
- Colin Powell2

Wstęp – miękki wymiar cyberterroryzmu.
Fakt wykorzystywania Internetu przez współczesne organizacje terrorystyczne
do rozmaitych celów nie ulega obecnie wątpliwości. Dopiero jednak zamachy
terrorystyczne z 11 września 2001 r. zmieniły punkt ciężkości w naukowej debacie
dotyczącej eksploatacji komputerów i sieci teleinformatycznych przez terrorystów.
Jeszcze w latach 90 ubiegłego wieku, specjaliści koncentrowali się głównie na
zagadnieniach korzystania z technologii informacyjnych podczas konfliktów
zbrojnych (walka informacyjna) oraz na możliwości przeprowadzenia ataków
sieciowych na elementy infrastruktury krytycznej. 3 W rozmaitych publikacjach –
zwykle alarmistycznych w swej naturze – eksperci skupiali się na potencjalnie
katastroficznych konsekwencjach udanego zamachu cyberterrorystycznego,
niemalże całkowicie pomijając solidnie udokumentowaną rolę Internetu w innych
rodzajach terrorystycznej aktywności. 4
Atak na World Trade Center stanowił punkt zwrotny w podejściu badaczy
terroryzmu do kwestii wykorzystania Internetu. W wyniku przeprowadzonego
śledztwa stwierdzono, ze Internet odgrywał znaczącą rolę w przygotowaniu
zamachu z 11 września 2001 r., zarówno w sferze planistycznej, jak
i komunikacyjnej.5 Odkrycie to było impulsem do intensywnych badań na polu
1

2

3

4

5

Przewodniczący Prezydenckiej Rady ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej USA. Oświadczenie przed
Senacką Komisją Prawną ds. Niedociągnięć Administracyjnych i Sądownictwa (U.S. Senate Judiciary
Subcommittee on Administrative Oversights and The Courts). za: D. Verton, Black Ice. Niewidzialna
groźba cyberterroryzmu. Helion 2003, s. 133
Były Sekretarz Stanu USA. U.S. Departament of Justice, Department of Justice Shuts Down Several
Financial Networks Exploited by Terrorist Groups. Speeches of Attorney General John Ashcroft
(11-07-01), www.justice.gov
M. Gercke, Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges and Legal Response. ITU
Telecommunication Development Sector, 2012, s. 34
M. Conway, Terrorist Web Sites: Their Contents, Functioning, and Effectiveness. (w:) P. Seib (red.),
Media and Conflict in the Twenty-First Century. New York 2005, s. 185
Terroryści wykorzystywali Internet do przesyłania wiadomości e-mail, za pomocą, których planowali
szczegóły zamachu. J. Adamski, Nowe technologie w służbie terrorystów. Warszawa 2007, s. 141;
T.L. Thomas, Al Qaeda and the Internet: The Danger of “Cyberplanning”. “Parameters”, Vol. 23, Is. 1,
Spring 2003, s. 112-123; M. Kopczewski, Elementy infrastruktury krytycznej państwa /organizacji/ –
jako obiekty narażone na ataki cyberterrorystyczne. Artykuł z Konferencji KZZ. Zakopane 2011,
s. 577; G. Weimann, www.terror.net. How Modern Terrorism Uses the Internet. USIP, Special Report
116, Washington, march 2004, s. 10
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wykorzystania systemów teleinformatycznych przez organizacje terrorystyczne nie
w celu przeprowadzenia cyberataków, lecz w celu organizacji i zabezpieczenia
swojej działalności.6 Jak zauważa Marco Gercke, powyższa zmiana kierunku
dyskusji miała pozytywny wpływ na badania dotyczące cyberterroryzmu, ponieważ
naświetliła obszar działalności terrorystycznej, który był wcześniej raczej
nieznany.7 Po 11 września 2001 r. stało się jasne, że wykorzystanie Internetu
przez terrorystów jest zagadnieniem znacznie bardziej złożonym, niż sądzono do
tej pory, a do głębszego zrozumienia zjawiska cyberterroryzmu należy również
stosować badania nad wszystkimi formami wykorzystania przez terrorystów
komputerów i globalnej sieci – nie tylko jako narzędzi ofensywnych cyberataków.
Innymi słowy, studiując zjawisko cyberterroryzmu nie można abstrahować od jego
‘miękkich’ objawów, a więc wszelkiego rodzaju codziennej aktywności terrorystów
w Internecie.
1. Pozyskiwanie informacji
Cyberprzestrzeń postrzegana jest jako olbrzymia cyfrowa biblioteka.8
Użytkownicy Internetu mają bezprecedensowy w historii ludzkości dostęp do
ogromnej ilości informacji, których uzyskanie było wcześniej niezwykle utrudnione,
choćby ze względu na ich rozproszenie geograficzne, jak i różnorodność form
występowania.9 Niezliczona liczba stron internetowych zapewnia dostęp do
wiedzy, która może być wykorzystana zarówno w legalnych, jak i bezprawnych
zamiarach. Marco Gercke wskazuje na dwa główne obszary wykorzystania
Internetu, jako źródła pozyskiwania przez terrorystów informacji.10
Pierwszym obszarem są wszelkie legalnie dostępne w Internecie dane, które
mogą posłużyć do rozpoznania potencjalnych obiektów ataku oraz pozwalają
zapoznać się z ich otoczeniem, a także informacje, które mogą ułatwić planowanie
i przygotowanie zamachu terrorystycznego. Źródła tych informacji mogą być
rozmaite, np. wysokiej jakości zdjęcia lotnicze i satelitarne 11 czy technologie on-line
pozwalające obserwować różne miejsca na ziemi, takie jak Google Earth czy
Np.: U. Sieber, P. Brunst, Cyberterrorism and Other Use of the Internet for Terrorist Purposes – Threat
Analysis and Evaluation of International Conventions. (w:) Council of Europe (red.), Cyberterrorism –
the use of the Internet for terrorist purposes. Strasbourg 2007; J.A. Lewis, Cyber-terrorism and
Cybersecurity. CSIS -Center for Strategic and International Studies, January 2002, http://csis.org;
S. Gordon, R. Ford, Cyberterrorism? Symantec Security Response, White Paper 2002; CS&TB,
Information Technology for Counterterrorism: Immediate Actions and Future Possibilities. The
National Academic Press, Washington 2003; OSCE, Comments on Legislative Treatment
of “Cyberterror” in Domestic Law of Individual States. Warsaw 2007; J.A. Lewis, Internet and
Terrorism. CSIS -Center for Strategic and International Studies, 2005, http://csis.org
7
M. Gercke, Understanding Cybercrime: Phenomena…, op. cit.
8
M. Ranstorp, The Virtual Sanctuary of Al-Qaeda and Terrorism in an Age of Globalisation.
(w:) J. Eriksson, G. Giacomello (red.), International Relations and Security in the Digital Age.
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Przestępczość internetowa, Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa”,
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Street View.12 Tego rodzaju usługi były jeszcze do niedawna osiągalne jedynie
w nielicznych instytucjach wojskowych, 13 natomiast obecnie są one dostępne dla
szerokiej rzeszy użytkowników Internetów. Dzięki nim można zapoznać się
z architekturą i umiejscowieniem wiele istotnych obiektów lub lokalizacji oraz
niejednokrotnie obserwować je w czasie rzeczywistym. Dla przykładu warto podać,
że poprzez wykorzystanie tego typu komercyjnych usług (Google Earth) już w 2007
roku internauci odkryli tajną jednostkę chińskiej nuklearnej łodzi podwodnej
zacumowaną w jednym z portów wojskowych. 14
Również terroryści atakujący brytyjskie bazy wojskowe w Iraku,
wykorzystywali zdjęcia lotnicze i satelitarne dostępne na Google Earth. Na
wydrukach fotografii przechwyconych przez siły koalicyjne bez trudu można było
zlokalizować poszczególne budynki wewnątrz baz wojskowych wraz z wrażliwymi
obszarami, takimi jak zgrupowania namiotów, urządzenia sanitarne czy parkingi
lekko opancerzonych pojazdów.15 Często zdarza się, że architekci zaangażowani
w budowę obiektów użyteczności publicznej publikują na swoich stronach
internetowych szczegółowe plany skonstruowanych budynków. 16 Marian
Kopczewski zauważa, że oprócz planów architektonicznych obiektów
budowlanych, istotne znacznie dla terrorystów mogą mieć np. prywatne zdjęcia
przedstawiające wizerunki osób, przypadkowo skadrowane budynki, grafiki pracy
służby ochrony czy wykazy telefonów instytucji. 17 Ponadto, jak wielu innych
użytkowników Internetu, terroryści mają dostęp nie tylko do map i diagramów
potencjalnych celów, ale również do danych ujawniających aktywność
antyterrorystyczną w obrębie interesujących ich obszarów lub obiektów. 18
Dowodem na to, że terroryści aktywnie poszukują i zbierają tego rodzaju
materiały jest np. aresztowanie w 2004 r. w Pakistanie eksperta komputerowego
Al-Kaidy, Muhammada Naeem Noor Khan’a. Na jego komputerze znaleziono
zdjęcia i plany amerykańskich budynków będących najprawdopodobniej
potencjalnymi obiektami ataków.19 W jednym z internetowych poradników Al-Kaidy
wskazano, jakiego typu informacje są szczególnie cenne dla terrorystów: „Po
12

I. Awan, Cyber Threats and Cyber Terrorism: The Internet as a tool for Extremism, (w:) idem,
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13
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(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. 74
14
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Winter 2008
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pierwsze: Informacje o personelu rządowym, oficerach i ważnych osobistościach
oraz o wszystkich sprawach z nimi związanymi (miejsce zamieszkania, miejsce
pracy, godziny wyjazdu i powrotu z pracy, ich żony i dzieci, odwiedzane miejsca
itp.) Po drugie: Informacje o strategicznych budynkach, ważnych instalacjach
i bazach wojskowych. Przekładowo mogą to być ważne ministerstwa, takie jak
Ministerstwo Obrony czy Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego, lotniska,
porty morskie, punkty kontrolne straży granicznej, ambasady czy stacje telewizyjne
i radiowe”.20
Jeden z najbardziej znanych „cyberterrorystów” – Yunis Tsouli,21 znany
w Internecie pod pseudonimem Ihrabi007 (‘Terrorysta 007’), przeszukiwał portale
społecznościowe i blogi amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Iraku,
na których umieszczali oni swoje zdjęcia na tle instalacji wojskowych, często
opatrzone stosownymi komentarzami. W marcu 2004 r., niedługo przed
aresztowaniem, Tsouli pisał na forum: „Poszukuję zdjęć żołnierzy z amerykańskich
baz wojskowych (…) To są rybki, które chciałbym złapać”.22
W 2008 r. służby bezpieczeństwa Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Stanów
Zjednoczonych zaleciły swoim żołnierzom usunięcie zdjęć oraz osobistych danych
ze stron internetowych portali społecznościowych ze względu na fakt przeglądania
tego typu witryn przez członków Al-Kaidy w poszukiwaniu wrażliwych informacji.23
Również izraelskie agencje bezpieczeństwa są przekonane, że Hezbollah
monitoruje portal Facebook pod kątem pozyskania potencjalnie przydatnych
informacji, jakie przypadkowo mogą umieścić na swoich profilach izraelscy
żołnierze.24 Jak stwierdził jeden z oficerów izraelskiego wywiadu „Facebook
to główne źródło dla terrorystów zbierających dane o naszych żołnierzach
i jednostkach wojskowych. Mamy obawy, że żołnierze, chociażby nieświadomie,
mogą umówić się na spotkanie z ‘internetowym przyjacielem’, który
w rzeczywistości okaże się być terrorystą”.25
Tak zdobyte informacje i zaaranżowane spotkania mogą zostać wykorzystane
np. do zaplanowania porwania lub morderstwa żołnierza lub jego rodziny26. Jak
wskazują przytoczone przykłady, zakres oraz charakter informacji, które można
w sposób zgodny z prawem uzyskać poprzez Internet, a następnie wykorzystać
G. Weimann, Online Training Camps for Terrorists. “inSITE”, Vol. 2, No. 9, November 2009, s. 16
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muzułmanie w Europie radykalizują się? (w:) I. Kończak, M. Woźniak (red.), Zachód a świat islamu –
Zrozumieć Innego. Łódź 2012, s. 74; K. Kęciek, Al Kaida i nowe media, “Przegląd”, 4/2008
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w działalności terrorystycznej jest bardzo szeroki i wymyka się próbom
enumeratywnej klasyfikacji.
Drugim obszarem wykorzystania Internetu do zdobycia wiedzy jest
pozyskiwanie wrażliwych i niejawnych informacji, które z różnych przyczyn nie są
dostatecznie chronione, a przez to dostępne poprzez wykorzystanie powszechnie
stosowanych wyszukiwarek internetowych.27 Przykładowo w 2006 r. amerykańskie
media doniosły, że na stronach rządowych USA opublikowano poufne informacje
mogące zostać wykorzystane do budowy broni nuklearnej. Były to kopie
dokumentów dotyczących irackiego programu nuklearnego, skonfiskowane w Iraku
przez inspektorów ONZ podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. 28 Podobny
przypadek miał miejsce w Australii, gdzie szczegółowe informacje
o prawdopodobnych obiektach ataków terrorystycznych, takie jak mapy czy zdjęcia
satelitarne zostały umieszczone na rządowych stronach internetowych. 29 Już
w styczniu 2003 r. Sekretarz Obrony USA Donald Rumsfeld ostrzegał amerykański
personel wojskowy, że zgodnie z poradnikiem szkoleniowym Al-Kaidy zdobytym
w 2003 r. na terytorium Afganistanu, „poprzez legalne wykorzystanie publicznych
źródeł informacji, możliwe jest zebranie przynajmniej osiemdziesięciu procent
informacji o przeciwniku”30 oraz że strony internetowe Departamentu Obrony
stanowią olbrzymią, powszechnie dostępną bazę danych o planach strategicznych,
realizowanych programach wojskowych i aktywności operacyjnej amerykańskich sił
zbrojnych.31
Współczesne organizacje terrorystyczne wydają się być świadome
możliwości, jakie oferuje im Internet w zakresie pozyskiwania poufnych informacji
i coraz częściej podejmują działania mające na celu zwiększenie swojej
efektywności w dziedzinie eksploracji cyberprzestrzeni. Na przykład w 2006 roku,
grupa powiązana z iracką Al-Kaidą, zwana The Jihad Media Batalion, opublikowała
26 stronicowy poradnik adresowany przede wszystkim „do muzułmańskich braci,
a do mudżahedinów w szczególności”, omawiający sposoby wykorzystania
przeglądarki Google do wyszukiwania wrażliwych informacji.32 W marcu 2008 roku
amerykański sąd skazał na 10 lat więzienia Hassan Abu-Jihad’a (ur. jako Paul R.
Hall), byłego żołnierza U.S. Navy Seal, za materialne wsparcie terroryzmu
i ujawnienie poufnych danych. Abu-Jihad wykorzystał Internet do przesłania AlKaidzie (poprzez stronę internetową wydawnictwa Azzam Publication) niejawnych
informacji dotyczących lokalizacji okrętów wojennych marynarki amerykańskiej. 33
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2. Finansowanie działalności
Finansowanie swojej działalności ma doniosłe znaczenie w długotrwałym
funkcjonowaniu każdej grupy. Loretta Napoleoni zauważa, że to ekonomia, a nie
polityka czy ideologia jest motorem napędzającym walkę zbrojną organizacji
terrorystycznych.34 W literaturze fachowej, jak i w doniesieniach medialnych często
zwraca się uwagę na niezwykle niski koszt przeprowadzania aktów
terrorystycznych. Informacje te są z reguły poparte różnorodnymi wyliczeniami,
według których szacuje się, że np. ataki z 11 września 2001 r. kosztowały około
500 tysięcy dolarów,35 a koszt samobójczego ataku bombowego na amerykański
okręt wojenny USS Cole z października 2000 r. wyniósł zaledwie 10 tysięcy
dolarów.36
Jak trafnie zauważa Sean Ashley, powyższe szacunki są jedynie czubkiem
finansowej góry lodowej, zwykle bowiem sprowadzają się do prostego zliczenia
kosztów związanych z nabyciem materiałów i urządzeń wykorzystywanych
bezpośrednio w ataku. Takie ujęcie kwestii finansowego zabezpieczenia
terroryzmu nie uwzględnia nakładów strukturalnych związanych z utrzymaniem
organizacji terrorystycznej. Sam akt fizycznej przemocy jest ostatecznym
produktem skrytego i kosztownego funkcjonowania złożonej infrastruktury
terrorystycznej. Terroryzm wymaga nieustannego zasilania finansowego do takich
działań, jak planowanie ataków terrorystycznych, rekrutacja i szkolenie nowych
członków, rozpowszechniane propagandy, utrzymania kanałów przekazywania
informacji, zabezpieczenia transportu, wsparcie sojuszniczych organizacji czy
w końcu pokrywanie wydatków na życie najbardziej aktywnych terrorystów lub ich
rodzin.37 Według międzynarodowej organizacji FATF-GAFI (Financial Action Task
Force on Money Laundering – Groupe d'action financière) zajmującej się
zwalczaniem zjawiska prania brudnych pieniędzy oraz wspierania finansowego
terrorystów, należy odróżniać bezpośrednie koszty operacyjne indywidualnych
aktów terrorystycznych od znacznie szerszego pojęcia wydatków organizacyjnych
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Terrorist Financing, Paris 29 February 2008, s. 7, www.fatf-gafi.org
37
Ibidem, Ş. Dalyan, Combating the Financing…, op. cit., s. 138. Ashley powołuje się na szacunki,
według których zaledwie 10% dochodu Al-Kaidy przeznaczane jest na działalność operacyjną,
natomiast pozostałe 90% pochłaniają koszty administracyjne i zapewnienia ciągłości funkcjonowania
organizacji. Więcej na ten temat zobacz: T.J. Biersteker, S.E. Eckert (red.), Countering the Financing
of Terrorism. Routledge, New York, 2008. Do czasu zamachu na WTC w 2001 r., CIA szacowała
roczny budżet Al-Kaidy na około 30 milionów dolarów, pozyskiwanych przede wszystkich poprzez
darowizny. Za: G. Bruno, Al-Qaeda's Financial Pressures, “Council of Foreign Relations”, February
1, 2010. Natomiast roczny budżet tak zwanego “Państwa Islamskiego” szacowany jest na
horrendalną kwotę 2 miliardów dolarów. D. Sharkov, ISIS ‘Releases 2015 Budget Projections’ of $2bn
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January 5, 2015, http://www.ibtimes.co.uk
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związanych z utrzymaniem i rozwojem zaplecza logistycznego ugrupowań
terrorystycznych.38
Podobnie jak wiele organizacji politycznych czy społecznych, grupy
terrorystyczne coraz częściej eksploatują Internet do pozyskiwania funduszy na
działalność administracyjną i operacyjną. Takie ugrupowania jak Al-Kaida,
Laszkar-i-Toiba, Hamas czy Hezbollah w szerokim zakresie korzystają z Internetu
do zdobycia i transferów funduszy napędzających ich działalność. W tym obszarze
aktywności globalna sieć internetowa posiada wiele zalet, zapewniając między
innymi nieograniczony zasięg, natychmiastowy dostęp, jak i wysoki poziom
anonimowości i bezpieczeństwa, zarówno dla nadawców jak i odbiorców środków
finansowych.39
Wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych przez
terrorystów opiera się z reguły na użyciu stron WWW, poczty e-mail, różnego typu
komunikatorów, chat-roomów czy tablic ogłoszeń. Transfer środków finansowych
realizowany jest zazwyczaj przez elektroniczne polecenia przelewu, karty
kredytowe lub alternatywne metody płatności, takie jak serwis PayPal czy Skype,40
natomiast wykorzystanie cyfrowych walut, jak np. E-gold pozwala terrorystom na
wyprowadzanie środków pieniężnych poza sektor finansowy. 41 Transakcje
przelewów mogą być również dokonywane za pomocą telefonów komórkowych,
czyli tzw. M-payments. W krajach o znikomej infrastrukturze branży walutowej, jak
na przykład w wielu państwach afrykańskich to właśnie wykorzystanie Internetu lub
telefonów komórkowych jest najłatwiejszym sposobem dokonywania operacji
pieniężnych.42 Do prania brudnych pieniędzy organizacje terrorystyczne coraz
częściej wykorzystują usługi internetowe hazardu on-line.43
W literaturze fachowej zidentyfikowano trzy zasadnicze źródła pozyskiwania
środków finansowych z wykorzystaniem Internetu:
 bezpośrednie nakłanianie do datków (direct solicitation);
 e-handel i cyberprzestępczość (exploitation of e-Commerce and online
payment tools);
 działalność organizacji charytatywnych i firm fasadowych. 44
Wyjątkowo niepokojącym zjawiskiem w świetle omawianych zagadnień jest
transformacja ugrupowań terrorystycznych w efemeryczne byty złożone
z samodzielnie utrzymujących się komórek, niepowiązanych strukturalnie,
a jedynie ideowo. Sukces amerykańskiej ‘wojny z terroryzmem’, w wyniku której
struktura Al-Kaidy poniosła ogromne straty (liczba członków zmalała z czterech
tysięcy do kilkuset, ponad 80% najbardziej znanych i wpływowych członków
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dowództwa zostało zabitych bądź złapanych, a bazy operacyjne w Afganistanie
zneutralizowane),45 miał jednak nieprzewidziane konsekwencje. Al-Kaida, której
dotychczasowe funkcjonowanie opierało się na obozach szkoleniowych, doraźnych
sojuszach politycznych i lokalnej sieci finansowania porzuciła klasyczną strukturę
hierarchiczną i ewoluowała w stronę sieci niezależnie działających komórek
organizacyjnych rozproszonych po całym świecie. 46 Jak stwierdził Rohan
Gunaratna, „terroryzm Al-Kaidy wszedł w kolejną fazę swojego cyklu życiowego:
fazę globalnego dżihadu”.47 Jednym z przejawów owej transformacji jest ewolucja
sposobów finansowania ataków terrorystycznych np. zamachy Al-Kaidy z 1998,
2000 i 2001 r. opłacone zostały w sposób bezpośredni przez centralę organizacji
w Afganistanie,48 natomiast już zamachy bombowe w Madrycie z 2004 r. czy
w Londynie z 2005 r., zostały sfinansowane całkowicie samodzielnie i to
z wykorzystaniem metod, które bardzo trudno powiązać z działalnością
terrorystyczną lub posiadających cechy poważnych przestępstw. 49 Eksperci
oceniają, że wykorzystanie przez terrorystów Internetu do gromadzenia i transferu
środków pieniężnych jest po prostu odzwierciedleniem powszechnej i globalnej
zmiany w międzynarodowym rynku finansowym, który coraz częściej opiera się na
wykorzystaniu nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych. 50 Doświadczenia
instytucji aktywnie zwalczających terroryzm wskazują, że ograniczenie
ekstremistom dostępu do źródeł finansowania jest jednym z najefektywniejszych
sposobów tłumienia zjawiska terroryzmu, jednak istota tych działań opiera się na
umiejętnym ograniczaniu im funduszy, a nie ich całkowitym odcięciu. Nadal
bowiem, ślad przepływu pieniędzy jest jednym z najważniejszych tropów
wywiadowczych i stanowi bardzo skuteczne narzędzie lokalizacji terrorystów i ich
zwolenników.51
2.1. Bezpośrednie nakłanianie do datków
Bezpośrednie nakłanianie do datków polega na umieszczaniu na stronach
internetowych ugrupowań terrorystycznych prośby o finansowe wsparcie
organizacji, wraz z załączonym numerem rachunku bankowego lub opcją wyboru
internetowej formy płatności. Dla przykładu, strona główna IRA umożliwiała
odwiedzającym przelewy środków finansowych z wykorzystaniem kart
kredytowych. Inna strona ulsterskich lojalistów akceptowała płatności poprzez
usługę PayPal, jednocześnie namawiając wszystkich tych, którzy nie czują się
komfortowo podczas składania datków pieniężnych do ofiarowywania rozmaitych
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przedmiotów, takich jak np. kamizelki kuloodporne. 52 Ważną rolę w nakłanianiu
do datków odgrywają informacje statystyczne i demograficzne zbierane za pomocą
Internetu (czerpane w czasie rejestracji użytkownika na niektórych forach
lub stronach internetowych). Służą one do identyfikacji osób o określonym
(pozytywnym) nastawieniu do idei propagowanych przez terrorystów, które są
następnie proszone o złożenie dotacji, głównie za pomocą wiadomości e-mail
wysyłanych przez grupy działające publicznie i legalnie, pozbawione oficjalnych
powiązań z organizacjami stricte terrorystycznymi. 53
W styczniu 2004 r. przed amerykańskim sądem stanął Sami Omar alHussayen, saudyjski doktorant Uniwersytetu w Idaho, oskarżony o konspiracyjną
pomoc organizacjom terrorystycznym. Prowadził on internetową zbiórkę pieniędzy,
rekrutował ochotników oraz lokalizował potencjalne cele – cywilne i wojskowe – na
Bliskim Wschodzie. Zarzucono mu również m.in. tworzenie stron internetowych,
które służyły do rozpowszechniania wiadomości pomiędzy nim a osobami
wspierającymi islamski dżihad.54 W okresie pięciu lat swojej działalności
al-Hussayen zgromadził ponad 300 000 dolarów, na szeroką skalę wykorzystując
sześć rachunków bankowych oraz przesyłanie wiadomości poprzez skrzynkę
pocztową e-mail.55
Innym przykładem nakłaniania do datków finansowych oraz rzeczowych
poprzez Internet jest sprawa Babara Ahmada, młodego Brytyjczyka, który już
w 1997 r. wykorzystywał swoją biegłość w posługiwaniu się komputerami do
wspierania działalności islamistycznych dżihady stów. 56 Aby przekonać do
ofiarowywania pieniędzy osoby odwiedzające jego stronę internetową, Babar
argumentował, że dżihad jest życiowym zobowiązaniem każdego dobrego
muzułmanina i nawet, jeżeli nie każdy może osobiście uczestniczyć w świętej
wojnie, to jednak jego religijnym obowiązkiem jest wspieranie walczących: 57
„Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jaką może zrobić muzułmanin mieszkający na
Zachodzie jest darowanie pieniędzy i zbieranie ich wśród rodziny, przyjaciół i nie
tylko (…) Każdy, kto w danej chwili, z ważnych powodów, nie może osobiście
walczyć w świętej wojnie, powinien zbierać i przekazywać na ten cel jak najwięcej
pieniędzy”.58 Babar podkreślał, że każda forma pomocy może wspierać światowy
dżihad: „Dżihad to nie tylko bojownicy strzelający z karabinów. Dżihad to olbrzymia
i skomplikowana konstrukcja. Dżihad to ci, którzy organizują broń i amunicję, to ci,
którzy przygotowują jedzenie, to ci, którzy czyszczą ubikacje, to ci, którzy opiekują
się rannymi, to ci, którzy czuwają przy odbiorniku radiowym, to ci, którzy
naprawiają samochody, to ci, którzy zbierają pieniądze oraz ci, którzy te pieniądze
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przesyłają przez cały świat. Dżihad to również ci, którzy mieszkając w krajach
zachodu kupują nam zaawansowane wyposażenie”.59
2.2. E-handel i cyberprzestępczość
Kolejnym sposobem pozyskiwania funduszy przez terrorystów jest handel
elektroniczny i cyberprzestępczość. E-handel realizowany jest zazwyczaj w formie
sklepów internetowych, za których pośrednictwem sprzedawane są książki, płyty
audio i wideo, flagi, emblematy, koszulki itp.60 Przykładowo, witryna internetowa
powiązana z organizacją 32 County Sovereignty Movement (uznawana za
polityczne skrzydło Real IRA),61 zawierała link do firmy specjalizującej się w handlu
internetowym Amazon, z prośbą o „wsparcie naszych więźniów poprzez zakupy
naszych produktów”. Poprzez realizację zakupów z wykorzystaniem tego linku,
właściciele strony otrzymywali od trzech do pięciu procent zysku ze sprzedaży. 62
Znane są również przypadki zakładania fałszywych sklepów internetowych, których
ogromną zaletą jest to, że dostęp do nich jest możliwy z dowolnego miejsca na
świecie. Udowodnienie, że wybrana transakcja finansowa nie pochodziła z umowy
kupna – sprzedaży, lecz była ukrytą formą darowizny nie jest wcale kwestią prostą,
gdyż wymaga rejestracji i zbadania każdej z nich. W praktyce dochodzeniowośledczej podjęcie takich działań stanowi duże wyzwanie, gdyż sklepy on-line mogą
funkcjonować w wielu jurysdykcjach prawnych, a do przelewów często stosowane
są anonimowe metody płatności.63
W odniesieniu do kwestii powiązań cyberprzestępców z terrorystami (na
podstawie dostępnych społeczności naukowej materiałów) można jednoznacznie
stwierdzić, że zdobywanie środków finansowych poprzez cyberprzestępczość ma
już wśród organizacji terrorystycznych wieloletnią tradycję, a najczęściej
popełnianymi przez ekstremistów przestępstwami komputerowymi są kradzieże
kart kredytowych oraz różne oszustwa finansowe, np. szwindle nigeryjskie
(advance fee fraud).64 Już w 2002 r., wiele islamistycznych organizacji
przestępczych działających w Europie i Ameryce Północnej zasilało swoje konta
pieniędzmi pochodzącymi z internetowych kradzieży kart kredytowych. 65 Zachętą
do tego typu nielegalnej działalności są m.in. dekrety religijne (fatwy), wydawane
przez ekstremistycznych liderów związanych z organizacjami terrorystycznymi,
w których interpretują oni kradzieże internetowe jako działalność usankcjonowaną
zapisami Koranu i zachęcają do nich dżihadystów na całym świecie. 66
59

Ibidem
M. Conway, Terrorist ‘Use’…, op. cit., s. 12
61
RIRA (Real Irish Republican Army) – Prawdziwa Irlandzka Armia Republikańska, radykalny,
terrorystyczny odłam IRA założony w 1997 r. przez Michaela McKevitta i jego żonę Bernadette
Sands-McKevitt
62
M. Conway, Terrorism and the Internet: New Media –New Threat. “Parliamentary Affairs”, volume 59,
issue 2, April 2006, s. 288
63
M. Gercke, Understanding Cybercrime: Phenomena…, op. cit., s. 36
64
J. Libbenga, Terrorists grow fat on e-mail scams, “The Register”, 28th September 2004
65
Oświadczenie Jean Francois Ricarda, jednego z czołowych francuskich śledczych zajmującego
się tematyką antyterrorystyczną. T.L. Thomas, Al Qaeda and the Internet: The Danger
of “Cyberplanning”. “Parameters”, Vol. 23, Is. 1, Spring 2003, s. 117; M. Conway, Terrorist ‘Use’…,
op. cit., s. 13
66
Zobacz np. fatwę Anwara al-Awlakiego ze stycznia 2011 r. opublikowaną w czwartym numerze
magazynu Inspire. E. Erez et al., Jihad, Crime and The Internet. Content Analysis of Jihadist Forum
Discussions. Report to National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, October 31, 2011,
60

55
_______________________________________________________________________________

Obecnie środowisko eksperckie dysponuje wieloma potwierdzonymi
przykładami popełniania cyberprzestępstw w celu finansowania działalności
terrorystycznej.67 Aresztowany we Francji w 2001 r. algierski terrorysta
przeszkolony przez Al-Kaidę, Kamel Daoudi, posiadał w swoim samochodzie
ponad sto fałszywych kart kredytowych.68 Terroryści odpowiedzialni za zamachy na
londyński system transportowy z 7 lipca 2005 r., część funduszy na organizacje
ataków uzyskali poprzez oszustwa z wykorzystaniem kart kredytowych.
Marokańczyk Yunis Tsouli (Ihrabii 007) wykorzystywał swoje umiejętności
informatyczne do zbierania pieniędzy na opłacanie terrorystycznych stron
propagandowych – głównie irackiej Al-Kaidy (Al Qaeda in Iraq – AQI). Wraz ze
swoim przyjacielem, Tarik al Dour, rozpoczęli skupowanie skradzionych numerów
kart kredytowych, nabywając je w Internecie na różnorodnych forach on-line, takich
jak m.in. Cardplanet.69 W momencie aresztowania zgromadzili oni już około 37
tysięcy numerów, dzięki którym wypłacono ponad 3,5 miliona dolarów. 70
Mechanizm prania tych pieniędzy polegał na przesyłaniu ich poprzez konta
cyfrowej waluty E-gold71 oraz na wykorzystaniu różnorodnych stron hazardowych
on-line, takich jak ‘absolutepoker.com’ czy ‘paradisepoker.com’. Wszystkie
wygrane były natychmiast spieniężane i przelewane elektronicznie na rachunki
bankowe utworzone wyłącznie do tego celu, dzięki czemu pieniądze wydawały się
pochodzić z legalnego źródła.72
Indonezyjski terrorysta Imam Samudra, skazany na dożywocie za
zorganizowanie zamachu bombowego w Bali w 2002 r., w którym życie straciło
202 osoby, część pieniędzy na zorganizowanie ataku (ponad 150 000 dolarów) 73
zdobył włamując się na amerykańskie konta bankowe. 74 Ponadto, już przybywając
w więzieniu, opublikował pamiętnik, w którym jeden z rozdziałów zatytułowany
został „Hakerstwo, czemu nie?”. Myślą przewodnią tego rozdziału, było nakłanianie
innych muzułmanów do przeniesienia świętej wojny w obszar cyberprzestrzeni,
głównie poprzez atakowanie amerykańskich komputerów.75 Samudra szczególną
uwagę poświęcał internetowym przestępstwom z wykorzystaniem kart płatniczych,
zwanym carding.76 Choć pod względem merytorycznym porady zawarte
s. 18; G. Weimann, Cyber Fatwas and Terrorism. „Studies in Conflict and Terrorism”, Vol. 34, Is. 10,
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w pamiętniku eksperci uznali za ‘elementarne i szczątkowe’, stanowią one symbol
przełomowej zmiany w mentalności terrorystów, którzy w celu finansowania
działalności operacyjnej skierowali swoją uwagę w stronę nowoczesnych
technologii teleinformatycznych.77 Jeszcze w 2004 r. brak było niepodważalnych
dowodów na wspieranie działalności grup terrorystycznych poprzez internetowe
oszustwa finansowe na szeroką skalę,78 natomiast już seria krwawych ataków
terrorystycznych w Mumbaju w 2008 r. w dużej mierze sfinansowana została ze
środków pochodzących z cyberprzestępczości. 79
2.3. Działalność firm fasadowych i organizacji charytatywnych
Niektóre z ugrupowań terrorystycznych zakładają fikcyjne firmy fasadowe,
funkcjonujące z reguły jako organizacje charytatywne lub pozarządowe (Non
Governmental Organization – NGO), poprzez które organizowane są zbiórki
pieniędzy on-line. Prezentując na swych stronach internetowych treści
humanitarne, przekazują część zdobytych w ten sposób funduszy dla
założycielskiej organizacji terrorystycznej. 80 Zjawisko to jest szczególnie popularne
wśród islamistycznych ugrupowań terrorystycznych, najprawdopodobniej z powodu
nakazu składania jałmużny, jakiemu podlegają praktykujący muzułmanie. 81
Dla przykładu, wsparcie finansowe ugrupowania ekstremistycznego Hamas
realizowane było za pomocą strony internetowej organizacji charytatywnej Holy
Land Foundation for Relief and Development (HLF), z siedzibą w stanie Teksas,
USA. Rząd Stanów Zjednoczonych zlikwidował HLF w grudniu 2001 r., a jej twórcy
zostali skazani na długoletnie więzienia, z wyrokiem dożywocia włącznie.82
Zlikwidowane zostały również cztery inne, pozornie charytatywne organizacje
zajmujące się zbieraniem pieniędzy za pomocą Internetu. 83 Przyczyną likwidacji
przez przestępców numerów cudzych kart płatniczych. W praktyce najczęściej polega to na
zamówieniu usług lub towarów na koszt osoby, której numery karty zostały pozyskane. Za:
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były bezpośrednie dowody wskazujące na wspieranie finansowe działań
Al-Kaidy.84
Omawiane firmy i organizacje wspierające terrorystów reklamują swoją
działalność w Internecie, a oprócz udzielania informacji i zachęcania do wpłacania
datków, umożliwiają również szybkie i sprawne dokonywanie wpłat on-line na
przygotowane wcześniej rachunki. Ich mechanizm funkcjonowania pozornie nie
różni się niczym od wielu innych ugrupowań charytatywnych, dla których
podstawowym celem jest działalność polegająca na wspieraniu biednych
i potrzebujących pomocy, edukacji analfabetów, zapewnianiu pożywienia
i schronienia bezdomnym czy pomocy medycznej chorym. Niektóre z działających
organizacji charytatywnych zostały założone wyłącznie w celu wspierania
terroryzmu, natomiast inne są jedynie infiltrowane przez sympatyków określonego
ugrupowania terrorystycznego lub sprawy politycznej, a ich wpływ na działalność
organizacji nie zawsze jest widoczny. W takich przypadkach, szczególnym
wyzwaniem, nie tylko dla organów porządkowych, ale i dla personelu tych
organizacji, jest sprawne i skuteczne monitorowanie sposobu dystrybucji funduszy
w strefach wojennych, gdzie mogą one zostać z łatwością rozprowadzane
w innych celach, niż planowane przez organizację. Kolejną trudnością, przed jaką
stają rządy państw zwalczających terroryzm jest to, że zlikwidowane lub
rozwiązane organizacje charytatywne w bardzo krótkim czasie powstają na nowo,
jedynie zmieniając swoją nazwę.85
Działalność organizacji charytatywnych i NGO stanowi poważny problem
w obszarze zwalczania źródeł finansowania terroryzmu, a coraz powszechniejsze
wykorzystanie przez nie Internetu tę sytuację komplikuje. Według paryskiej
organizacji FATF „nadużycia popełniane w organizacjach typu non-profit,
polegające
na
skrytym
przeksięgowywaniu
funduszy
ugrupowaniom
terrorystycznym, wydają się być najsłabszym ogniwem globalnej walki
z finansowaniem terroryzmu”.86
Zakończenie
Podsumowując, Internet stanowi doskonałe źródło informacji dla wszystkich
użytkowników, nie wyłączając z tego terrorystów. Coraz częściej jest on także
wykorzystywany jako narzędzie pozyskiwania funduszy. Zdaniem autora nie są to
zjawiska w jakiś sposób niezwykłe – należy je traktować jako epifenomen
gwałtownego rozwoju technologii teleinformatycznych i upowszechnienia dostępu
do globalnej sieci. Przewiduje się, że w najbliższej przyszłości stopień
pozyskiwania informacji oraz funduszy przez organizacje terrorystyczne za pomocą
Internetu będzie narastać, wraz z rozpowszechnianiem nowoczesnych rozwiązań
i usług teleinformatycznych.

Treasury Designates Benevolence International Foundation and Related Entities as Financiers
of Terrorism, Press Release, November 19, 2002; T. Pope, Islamic Charities Struggle From
Terrorism Fallout, “The NonProfit Times”, 2006, 1 August, www.thenonprofittimes.com; G. Weimann,
www.terror.net..., op. cit., s. 8, J. Luecke, Islamic group faces charges. IARA -USA accused
of violating Iraq sanctions, “Columbia Daily Tribune” 2007, 9 March
84
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86
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Streszczenie
W artykule przedstawiono kwestie związane z wykorzystaniem Internetu
przez organizacje terrorystyczne do zdobywania informacji oraz finansowania
swojej działalności. Podano liczne przykłady aktywności terrorystów w omawianym
obszarze oraz zidentyfikowano trzy zasadnicze źródła pozyskiwania środków
finansowych z wykorzystaniem Internetu. Zaproponowano ujęcie omawianych
zagadnień jako oddzielnej kategorii tzw. cyberterroryzmu miękkiego –
a więc działalności organizacji terrorystycznych nie w celu przeprowadzenia
bezpośrednich, ofensywnych cyberataków, lecz raczej w celu organizacji
i zabezpieczenia swojej codziennej działalności.
Summary
The article presents the issues related to the use of the Internet by terrorist
organizations to acquire information and to finance their activities. The paper
provides numerous examples of terrorist activity and identified three main sources
of terrorist financing on the Internet. The author proposed to approach the issues
discussed as to the separate category called soft cyberterrorism – the activities
of terrorist organizations not to carry out direct cyber attacks but rather in order
to organize and supply their routine activities.
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Bogusław JAGUSIAK
Wojskowa Akademia Techniczna
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
REPREZENTACJA INTERESÓW ZWIĄZKOWYCH W SYSTEMIE
INSTYTUCJONALNYM UNII EUROPEJSKIEJ
Problematyka
aktywności
i
reprezentacji
interesów
związkowych
w wielopoziomowym systemie politycznym Unii Europejskiej to niezwykle szeroki
temat, wymagający nie tylko podstaw teoretycznych, ale przede wszystkim nabycia
umiejętności praktycznych związanych z analizą poszczególnych przypadków.
Zachodzące procesy globalizacji i integracji stanowią dla ruchu związkowego nowe
wyzwanie, w którym następuje przemiana ich form aktywności społecznoekonomicznej. Wspólne działania związkowe przyczyniają się do rozwoju
społeczeństwa opartego na wartościach społecznych, w których istotna staje się
obrona ich praw podstawowych i usług socjalnych. Ich aktualny status
ukształtowany został w drodze ewolucji, zarówno w ramach międzynarodowych,
jak i krajowych polityk. Związki zawodowe służą ochronie interesów pracowników
najemnych wobec pracodawców, co wynika z klasycznej ich definicji ukazującej je
jako trwałe stowarzyszenia pracowników najemnych, których celem jest utrzymanie
lub poprawa warunków zatrudnienia. Określić je można również jako organizacje
społeczne zrzeszające ludzi pracy o charakterze korporacyjnym.1 Jako
samodzielne organizacje powołane są do reprezentowania i obrony praw,
interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy, w tym członków związku. Są one
najstarszym zakorzenionym w stosunkach przemysłowych przedstawicielstwem
świata pracy. Rozwój organizacji robotniczych rozwijał się od momentu tworzenia
struktur elitarnych zrzeszających najwyżej kwalifikowanych rzemieślników, poprzez
stopniowe upowszechnianie tych organizacji na pozostałe grupy pracowników.
W rezultacie działania te doprowadziły do powstania masowych trade unions.
Zwieńczeniem procesu legitymizacji związków zawodowych na płaszczyźnie
międzynarodowej uznaje się uchwalenie konwencji Międzynarodowej Organizacji
Pracy, proklamującej wolność związkową jako jeden z trzech podstawowych
elementów ukazujących prawa człowieka w aspekcie społeczno-ekonomicznym.
Międzynarodowy standard w dziedzinie swobód związkowych określają także inne
dokumenty o fundamentalnym znaczeniu wydawane pod auspicjami Organizacji
Narodów Zjednoczonych, Rady Europy oraz Wspólnoty Europejskiej.2
Również społeczno-polityczne cele związków zawodowych wymagają
pewnych zmian organizacyjnych. Trzeba tworzyć ponadzakładowe struktury
związkowe i poprawić współpracę poszczególnych związków zawodowych na
płaszczyźnie ponadnarodowej. We współczesnym państwie demokratycznym
wykazują duże zróżnicowanie modeli organizacyjnych, zasad zrzeszania się
stricte zawodowego, branżowego czy terytorialnego. Związane jest to również
z postępującym systematycznie procesem europeizacji i zdecydowanie

1
2

K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz. Warszawa 2009, s. 125-126
J. Wratny, M. Bednarski (red.), Związki zawodowe a nie związkowe przedstawicielstwa pracownicze
w gospodarce posttransformacyjnej. Warszawa 2010, s. 28
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przyspiesza to w momencie przystąpienia państwa do Unii Europejskiej. Oznacza
to, że instytucje gospodarcze i polityczne są wystarczająco dojrzałe i spełniają
standardy tej organizacji. Przedstawione procesy, w których uczestniczą
organizacje związkowe nie kończą pewnego procesu ich rzeczywistych zmian.
Pojawiają się nowe problemy związane ze współdziałaniem pracy i kapitału,
choćby na tle kryzysu gospodarczego. W wyniku konieczności dostosowania się
do wymagań prawa unijnego wydawane są akty prawne ustalające coraz to nowe
formy partycypacji przedstawicielskiej, zarówno w przedsiębiorstwach krajowych
(rady pracowników), jak i korporacjach transnarodowych (europejskie rady
zakładowe, instytucje zaangażowania pracowników w spółce europejskiej itp.). 3
Ruch związkowych w procesach tych przybiera wiele różnych form, wśród
których zasadniczym elementem pozostaje uczestnictwo reprezentacji
w międzynarodowych instytucjach dialogu społecznego i obywatelskiego. Proces
akcesji do UE stanowi wyzwanie dla związków zawodowych, ponieważ wchodzą
one w nową rzeczywistość, gdzie rozwija się autonomiczny dialog i nowe
mechanizmy kształtujące socjalne oblicze UE. Wejście państwa do UE otwiera
przed związkami zawodowymi dodatkowe narzędzia i ścieżki oddziaływania, dając
tym samym możliwości pełnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez
organy UE. Dotyczy to szczególnie problematyki socjalnej, która staje się
obszarem o rosnącym znaczeniu związanej z procesami integracyjnymi, jak
również tymi, które zachodzą w ramach Unii Europejskiej. Coraz więcej faktów
potwierdza dzisiaj tezę, że osiągnięte wyniki integracji gospodarczej już nie dają
się odizolować od innych sfer życia i dziedzin, do których można zaliczyć np.
politykę społeczną. Wspólny dorobek w tej dziedzinie jest już bardzo znaczący.
Obejmuje on zarówno wiele regulacji prawnych, deklaracji, programów socjalnych,
jak i zaawansowaną koordynację działań państw członkowskich i organizacji
związkowych w rozwiązywaniu kwestii społecznych. Polityka społeczna staje się
coraz bardziej rozległą dziedziną obok klasycznych zagadnień socjalnych
związanych z warunkami życia, pracą czy zabezpieczeniem społecznym
koncentrując się nie tylko wokół spraw zatrudnienia, ochrony pracy, ubezpieczeń
społecznych, ale także ubóstwa, wykluczenia społecznego czy dyskryminacji.
W dorobku wspólnej polityki społecznej zaczynają dominować tradycyjne kwestie
pracownicze i socjalne, które wiążą się z coraz silniejszym wpływem
kontynentalnego (korporacyjnego) modelu polityki społecznej. Postępujący proces
integracji europejskiej zwiększa współzależność organizacji związkowych w tym
zakresie i wymusza wzrost formalnych uzgodnień na płaszczyźnie unijnej,
prowadząc do kształtowania się zalążków wspólnej (common) polityki. Anioł4
ocenia, że formy współdziałania w tej płaszczyźnie nie są bowiem tak
zaawansowane, jak w innych politykach UE, ale dokonuje się tutaj ich znaczący
postęp. Wymaga to konieczności i nowych form zaangażowania się zaplecza
eksperckiego. Losy związków zawodowych związane są bowiem z presją wciąż
rosnących aspiracji i dążeń rewindykacyjnych. Nowoczesne społeczeństwa
ukierunkowane na przyszłościowe formy współpracy, a także edukacja, rozwój
przestrzeni komunikacyjnej, rosnąca intensywność kontaktów to tylko niektóre
wyzwania, przed którymi stają organizacje pracownicze. Aktywność i udział
3
4

Ibidem, s. 23
W. Anioł, Polityka socjalna Unii Europejskie. Warszawa 2003
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w systemie politycznym UE powoduje, że związki zawodowe stają się
reprezentantem interesów ekonomicznych i społecznych, widocznym głównie
w procesie decyzyjnym. Rola jaką wypełniają zwraca ich uwagę na kwestie
społeczne, zaniedbywane czy niedostrzegane na poziomie narodowym
przez instytucje państwowe. Z drugiej strony stanowią one źródło informacji
dla instytucji unijnych i znajdują swoje odzwierciedlenie w koncepcji
wielopoziomowego systemu instytucjonalnego UE (Multi – level governments).
Teoria wielopoziomowego sprawowania rządów (zarządzania) w UE przecina
tradycyjnie oddzielone dziedziny polityki wewnętrznej i międzynarodowej
i podkreśla, że różnice te są bardzo małe w kontekście integracji europejskiej.
Zmiana sytuacji geopolitycznej, jaka zaszła w Europie Środkowej i Wschodniej
na początku lat dziewięćdziesiątych dostarczyła nowych możliwości w rozwoju
badań nad ruchem związkowym. W krajach kandydujących do UE (zwłaszcza na
Bałkanach Zachodnich) niezbędne stały się celowe inicjatywy wspierające zarówno
dialog społeczny, jak i poziom zatrudnienia zgłaszane w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS). Aby je wykorzystać potrzebne były konkretne
inicjatywy współpracy partnerów społecznych oraz rządów. Jagusiak 5 twierdzi,
że transformacje systemów państw dawnego bloku wschodniego zbiegły się
z nasileniem procesu integracji państw Europy Zachodniej w ramach politycznych
i gospodarczych struktur Unii Europejskiej.6 Członkostwo w UE powoduje, że na
wiele kwestii społecznych nie można już patrzeć tylko z perspektywy krajowej.
Związki zawodowe powinny dążyć do urzeczywistnienia europejskiego modelu
społecznego, co wymaga stałego dążenia do połączenia dynamiki gospodarczej
z równowagą społeczną. Ta ostatnia składa się przede wszystkim
z odpowiedniego udziału we wspólnie osiągniętym zysku gospodarczym.
Postępujący proces politycznej i ekonomicznej unifikacji starego kontynentu
sprawił, że przystępując do analizy współczesnych procesów przemian
zachodzących w Europie nie sposób pominąć działalności ruchu związkowego.
Działalność związków zawodowych z jednej strony jest potencjalnym nośnikiem
zmian społecznych, z drugiej ze względu na wkomponowany w jego strukturę
legalizm i ekonomizm pozostaje czynnikiem stabilizującym system ekonomicznospołeczny państwa7 Pracownicze związki zawodowe rozwijały się wraz z postępem
industrializacji i masowej produkcji przemysłowej. Upowszechnieniu taśmy
produkcyjnej towarzyszyło zwiększenie się liczby członków związków zawodowych.
Oczywiście rozwój ten był niejednakowy w poszczególnych krajach, ale
towarzyszył mu jednocześnie wzrost nie tylko liczby członków związków
zawodowych, ale przede wszystkim ich uprawnień, zwłaszcza w negocjowaniu
warunków pracy i płacy, zawieraniu układów zbiorowych oraz partycypacji
w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. W kolejnych dekadach proces ten ulegał
istotnemu zahamowaniu, mówi się nawet o kryzysie związków zawodowych, choć
B. Jagusiak, Reprezentacja polskich związków zawodowych w systemie instytucjonalnym UE.
(w:) K.A. Wojtaszczyk (red.), Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej.
Warszawa 2011
6
K.A. Wojtaszczyk, Skuteczność reprezentacji interesów w systemie politycznym Unii Europejskiej.
(w:) K.A. Wojtaszczyk (red.), Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej.
Warszawa 2011, s.129-141
7
W.M. Góralski (red.), Związki zawodowe na zachodzie. Programy – struktura – działalność. Warszawa
1988, s. 14-15
5
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w dalszym ciągu pozostają one istotnym aktorem zbiorowych stosunków pracy.
Im wyższy poziom zorganizowania się, tym większe pola działań aktorskich, a tym
samym znaczniejszy zakres autentycznej władzy.
W większości krajów postkomunistycznych będących członkami Unii
Europejskiej związki zawodowe przeszły ewolucję. Zmieniały one nie tylko
strategię działania, ale również taktykę na rewindykacyjną i konfrontacyjną,
używając nie tylko związkowych, lecz także politycznych środków walki. Zmiana
celów i metod działania związków zawodowych związana była również z procesami
integracji, jaka zachodziła w Europie. Nowe państwa członkowskie, zwłaszcza
z Europy Środkowo-Wschodniej przechodziły proces transformacji ustrojowosystemowej, w którym związki zawodowe zmuszone były odpowiedzieć na pytanie
własnej tożsamości. Stare związki zawodowe musiały dokonać zasadniczych
przewartościowań i odrzucić negatywny bagaż doświadczeń z okresu
komunistycznego. Tworzące się nowe organizacje związkowe zorganizowane
na zasadach wolności związkowej musiały wypracować własne doświadczenia
i dopiero wtedy mogły uczestniczyć w budowie podstaw demokratycznego ustroju
politycznego. W krajach tych rozpoczął się proces budowy gospodarki
wolnorynkowej. Związki zawodowe kształtowały więc swoje struktury i strategie na
drodze od demokracji do kapitalizmu, jak to było w XIX wieku w krajach
zachodnich. Uczestnicząc w procesach reform politycznych i gospodarczych
określiły swoją pozycję w dłuższym okresie czasu. Przemiany gospodarcze
zapoczątkowane przez postępujące procesy integracyjne zachodzące w Europie
zmierzały do ustanowienia modelu wolnorynkowego, podobnego do istniejącego
w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich. Pomimo odmienności warunków
ewolucji w porównaniu z Zachodem związki zawodowe w krajach
postkomunistycznych mogą w dłuższej perspektywie czasu dojść do rozwiniętej
demokracji i wolnorynkowej gospodarki. Oznaczać to będzie, że:
 będą one zróżnicowane ideologicznie;
 skoncentrują swoją działalność na rewindykacyjnych środkach obrony
pracowniczych interesów;
 będą zrzeszać stosunkowo niewielki procent zatrudnionych (kurczenie
i ograniczenie ciężkich gałęzi przemysłu);
 staną się ważnym partnerem społecznym kształtującym stosunki pracy
i politykę społeczną w negocjacjach z pracodawcami i państwem. 8
Związki zawodowe na Zachodzie przeszły drogę od swych korzeni jako
branżowych związków pracowników wykwalifikowanych w stronę promowania
interesów szerokiej klasy społecznej. Z drugiej strony odżywiające związki
zawodowe Europy Wschodniej przez długi okres czasu koncentrowały się na
zabezpieczeniu interesów jedynie wykwalifikowanych pracowników. Ważną rolę
odegrała tutaj Unia Europejska. O ile bowiem reformatorzy i związkowcy mogli
życzyć sobie zaniku związków, o tyle integracja z Unią zagwarantowała to, że
upadek ten nie nastąpi. UE w sposób oczywisty i otwarty określa związki
zawodowe jako kluczowy element europejskiej ekonomii politycznej i zarazem
zasadniczy czynnik ustroju „partnerstwa społecznego”, do którego zobowiązują

8

M. Seweryński, Dylematy i perspektywy związków zawodowych w krajach poskomunistycznych.
„Przegląd Socjologiczny”. Łódź 1994, T. 43, s. 119-131
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europejskie reguły.9 Unijny program pomocowy PHARE sfinansował np. projekt
„Dialog społeczny” instruujący o zasadach zachodnioeuropejskiego partnerstwa
społecznego w krajach postkomunistycznych szkoląc związkowców do
społecznego uczestnictwa.10 Reprezentacja więc interesów związkowych w Unii
Europejskiej jest istotnym i kontrowersyjnym przedmiotem, zarówno z perspektywy
teoretycznej, jak i praktycznej. Wynika to również z form i możliwości, poprzez
które związki zawodowe osiągają wspólne porozumienia. W każdym bowiem
państwie członkowskim modele współpracy organizacji związkowych kształtowane
były poprzez uwarunkowania historyczne, gospodarcze, społeczne, polityczne czy
kulturowe. Istotna pozostaje także kwestia gęstości organizacyjnej w państwach
członkowskich UE, która zmalała we wszystkich państwach europejskich i wydaje
się to być tendencją długookresową. Spadek liczby członków związków
zawodowych w Europie związany jest z kilkoma istotnymi kwestiami, do których
można zaliczyć to, że:
 rozwój związków i ich schyłek wynikają przede wszystkim ze zmian
struktury sektorowej systemu gospodarczego (np. spadku znaczenia
przemysłu i wzrastającej roli prywatnych podmiotów świadczących usługi);
 zmian struktury siły roboczej;
 postępująca globalizacja gospodarcza sprawia, że związki zawodowe mają
mniejsze możliwości wywierania nacisku przy negocjowaniu porozumień,
a tym samym są mniej atrakcyjne dla pracowników; 11
 poziom uzwiązkowienia wykazuje zależności od faz cyklu koniunktury;
 w większości państw UE zagrożenia dla związków zawodowych stwarzają
zmiany demograficzne oraz trudny proces zatrudniania osób młodych.
Stosunki między organizacjami związkowymi a instytucjami UE mają wymiar
instytucjonalny poprzez regulacje prawne i zwyczajowe oraz strukturalne, a także
wyodrębnienie grupowych interesów i ich zorganizowane reprezentacje. Wpływ na
przyspieszenie tych zmian ma rozwijająca się integracja w ramach UE,
postępująca globalizacja oraz kryzys gospodarczy. Kulminacja tych elementów
wpływać będzie na zmiany w stopniu i skali wykorzystania alternatywnych metod
rozwiązywania sporów. Jednocześnie wzrastać będzie instytucjonalizacja
alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 12 Wprowadzenie demokracji
i gospodarki kapitalistycznej w istotny sposób wpłynęło na konieczność
przedefiniowania swojej roli przez związki zawodowe w nowym systemie. Zmieniło
się bowiem ich otoczenie, reguły gry, a także zaplecze społeczne, czyli grupy,
spośród których rekrutowali się członkowie oraz społeczne oczekiwania i postawy.
Szczególnie trudny jest proces osiągnięcia konwergencji płac i warunków pracy na

D. Ost, Koniec komunizmu: Dziedzictwo i przyszłość związków zawodowych w Europie Wschodniej.
„Krytyka Polityczna” nr 14 (2007/2008), (tłum. Michał Sutowski), s.157-166
10
M. Pliszkiewicz, Trójstronność w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. (w:) Syndykalizm
współczesny i jego przyszłość. Łódź 1996
11
Pozytywną korzyścią globalizacji może być to, że dzięki niej działają mechanizmy zapewniające
ubezpieczenie od gwałtownych zmian sił rynkowych.
12
K. Kloc, Rozwiązywanie sporów zbiorowych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem
roli alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (koncyliacji, mediacji i arbitrażu). Pracodawcy RP.
Warszawa 2012, s.3
9
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obszarze całej Europy oraz element walki z trwałym dumpingiem socjalnym
w starych krajach UE.13
Na szczeblu europejskim związki zawodowe reprezentowane są przez
Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC – European Trade
Unions Confederation). Powstała ona w 1973 roku i zrzesza obecnie około 60
milionów członków, skupionych w 85 krajowych centralach związkowych
zrzeszonych w EKZZ, pochodzących z 36 krajów Europy. Europejska
Konfederacja Związków Zawodowych jest partnerem społecznym ze strony
pracowników na poziomie europejskim. Naczelnym jej celem jest promowanie
europejskiego modelu społecznego oraz praca nad rozwojem pokoju i stabilizacji
zjednoczonej Europy, prowadząc konsultacje pracownicze, negocjacje zbiorowe
oraz dialog społeczny. EKZZ w swoich zamierzeniach ukierunkowana jest na
działania i wyzwania związane z rozwojem ekonomicznym, wydajnością i jakością
pracy, tak aby osiągnąć pełny stopień zatrudnienia oraz postęp społeczny. W tym
kontekście związki zawodowe będą musiały stawić czoła wyzwaniom zarówno
w skali makro, jak i mikro, które bezpośrednio dotyczą polityki rynku pracy.
Działania takie prowadzić będą do stabilizacji ekonomii oraz osiągnięcia rozwoju
bezpiecznego dla środowiska, a także wysokiego stopnia zatrudnienia. Widoczne
jest to w programie pracy Europejskich Partnerów Społecznych, który zakłada
pewną liczbę nowych inicjatyw np.:
 wspólną debatę nad strategią lizbońską po roku 2010; również
w kontekście obecnego kryzysu ekonomicznego i finansowego;
 rozwój wspólnego podejścia do aspektu społecznego oraz aspektu
zatrudnienia i konsekwencji polityki zmiany sytuacji z zamiarem
zmaksymalizowania możliwości oraz zminimalizowania negatywnych
efektów, a także z zamiarem identyfikacji możliwości wspólnych działań;
 wspólne monitorowanie wdrożenia powszechnych zasad modelu
elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa społecznego, szczególnie
w celu oszacowania roli oraz zaangażowania partnerów społecznych
w rozwój i w celu nakreślenia wspólnych lekcji;
 wspólne rozwiązywanie zagadnień mobilności, migracji ekonomicznej oraz
przyczynianie się do integracji pracowników sezonowych na rynku pracy
oraz w miejscu pracy celem identyfikacji możliwych działań wspólnych.
Założenia programu oparte będą na pracach, które zmierzać będą do analizy
wyzwań na ryku pracy, w których płaszczyzny ekonomiczna i społeczna będą
sprzyjać budowie dialogu społecznego w państwach członkowskich Unii
Europejskiej oraz krajach kandydujących. 14 Działania te uosabiają ideę
społeczeństwa łączącego zrównoważony wzrost gospodarczy z nieustannie
podnoszonymi standardami życia i pracy, włączając w to pełne zatrudnienie,
ochronę społeczną, równość szans, dobrą jakość pracy, włączenie społeczne oraz
otwarty i demokratyczny proces podejmowania decyzji w celu promowania
innowacyjności, produktywności, konkurencyjności i wzrostu w Europie. Trzeba
również stwierdzić, że EKZZ walczy o jednoznaczne nadanie wyższości prawom
H. Kohl, Wolność związkowa, prawa pracowników i dialog społeczny w Europie ŚrodkowoWschodniej i na Bałkanach Zachodnich. Berlin 2009, s. 4-19
14
Program Pracy Europejskich Partnerów Społecznych na lata 2009-2010; resourcecentre.etuc.org/…/
Joint_Social_Dialogue_Work_Programme_2009-2010
13
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pracowniczym nad swobodami wspólnego rynku poprzez zakotwiczenie ich
w uzupełniającym Protokole Postępu Społecznego w Traktacie lizbońskim.
Europejskie związki zawodowe muszą mieć w tym zasadniczy udział poprzez
pełnienie funkcji gwaranta i filaru zagrożonej w czasach kryzysu sprawiedliwości
społecznej, jak i wymagań społecznej gospodarki rynkowej. Możliwość ich
skutecznego działania bywa jednak w praktyce zbyt często ograniczana,
szczególnie w postsocjalistycznych krajach Europy Środkowo- i PołudniowoWschodniej. W ostatnim czasie widać wyraźniej, że między związkami
zawodowymi z krajów członkowskich UE pojawiają się obszary konfliktowe, które
wymagają dyskusji. Niektóre z tych obszarów, a w szczególności te, które dotyczą
wpływu na sytuacje pracowników w UE zostały określone w stanowiskach EKZZ.
Spadek liczby członków związków zawodowych obserwowany w przytłaczającej większości państw UE rozpoczął się w latach osiemdziesiątych XX
wieku i ciągle postępuje, podobnie jak rozdrobnienie ruchu związkowego.
Zasadniczą część przyczyn tego stanu rzeczy posiada charakter
ogólnocywilizacyjny. Procesy te są związane z przekształceniami stosunków
zatrudnienia polegającymi m.in. na coraz szerszym zastępowaniu „klasycznej”
umowy o pracę umowami nietypowymi (np. telepraca, pracę tymczasową, formy
leasingu pracowników, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy). Z drugiej
strony analizując struktury zatrudnienia we wszystkich krajach UE można
stwierdzić, że rozwiązania w postaci elastycznych form zatrudnienia mogą
stanowić źródło dobrych praktyk i pozytywnie wpłynąć na aktywizację
zatrudnienia.15 Z obserwacji wynika jednak, że stopień uzwiązkowienia
ustabilizował się na poziomie ok. 24% i w większości państw członkowskich UE
pozostaje znacznie niższy w sektorze prywatnym niż w publicznym. 16
Tabela nr 1: Poziom uzwiązkowienia w 28 krajach członkowskich UE
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sedlak & Sedlak na podstawie danych
z worker-participation.eu. J.Visser, ICTWSS: Database on Institiutionalc Characteristics of
Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts in 34 countries between
1960/2007, wersja 4 kwiecień 2013: http://www.uva-aias.net/208

A. Berezka, Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Szczecin 2012 nr 28, s.102
16
Zob. Stosunki pracy w Europie w 2012 r. Urząd publikacji Unii Europejskiej. Luksemburg 2013, s. 5
15
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Przeniesienie działalności na poziom unijny związane jest z kilkoma
elementami. Zaliczyć można do niej proces stałego pogłębiania się procesów
integracji europejskiej, która powoduje przenoszenie szeregu kompetencji
związkowych z poziomu krajowego na arenę europejską. Proces europeizacji
działalności związkowej wzmacnia zainteresowanie krajowych organizacji
związkowych, szczególnie w zakresie dotyczącym procesów decyzyjnych
w systemie instytucjonalnym w UE. Pozycja związków zawodowych i ich prawne
usankcjonowanie w europejskich procesach politycznych spowodowane jest
swoistym sceptycyzmem wobec możliwości zdefiniowania pojęcia dobra
wspólnego na tle interesów jednostkowych. Istotnym elementem pozostaje także
rozwój rynku europejskiego, który był jedną z głównych sił napędowych wzrostu
gospodarczego w Unii Europejskiej i wspólnotowych polityk regulacyjnych, który
stwarza zapotrzebowanie na partnerów socjalnych. Związane jest to także
z mechanizmami decyzyjnymi związanymi zwłaszcza z Komisją Europejską, która
sprzyja formowaniu się reprezentacji na poziomie europejskim. Szczególnie istotną
formą współpracy między Komisją Europejską a przedstawicielami grup interesu
pozostają formy dialogu społecznego o zasięgu wspólnotowym (unijnym). 17
Unia Europejska pozostaje bardzo zróżnicowana pod względem form i możliwości,
w których pracodawcy i pracownicy osiągają wspólne porozumienie. Relacje te są
jednym z kluczowych fundamentów funkcjonowania europejskiego rynku pracy.
Schemat nr 1: Organizacja i działalność grup interesu na poziomie europejskim
System polityczny Unii Europejskiej
(ogólne i specyficzne pole polityk)
Logika

wpływu

Organizacja reprezentacji
Interesów na poziomie
europejskim

Krajowe organizacje
interesów

Europejska logika
członkostwa
w specyficznym
obszarze polityki
branż itd.

Krajowe organizacje
interesów

Krajowa
logika
wpływu

Krajowa
logika
członkostwa

Krajowa
logika
członkostwa

Krajowa
logika
wpływu

System
polityczny

Społeczne
interesy

Interesy
społeczne

System
polityczny

Kraj A

Kraj B

Źródło: Na podstawie: B. Kohler-Koch, T. Conelmann, M. Knodt, Europäische
Integration – Europäisches Regieren. Wiesbaden 2004, s.238, (w:) K.A. Wojtaszczyk (red.),
Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej. Katedra Europeistyki.
Warszawa 2011, s. 28; K.A. Wojtaszczyk, Skuteczność reprezentacji interesów w systemie
politycznym Unii Europejskiej. (w:) K.A. Wojtaszczyk, (red.), Efektywność reprezentacji
interesów Polski w Unii Europejskiej. Warszawa 2011, s. 9
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K.A. Wojtaszczyk, Skuteczność reprezentacji interesów w systemie politycznym Unii Europejskiej.
(w:) Wojtaszczyk K.A., (red.), Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej.
Warszawa 2011, s. 7-14
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Mówiąc o ruchu związkowym trzeba brać pod uwagę również kontekst
międzynarodowy. Dzisiaj nabiera on szczególnego znaczenia ze względu na
postępujące procesy integracyjne zachodzące zwłaszcza w Europie. Rola
i znaczenie związków zawodowych w systemie instytucjonalnym UE nie od razu
stała się faktem. Różne były drogi dochodzenia do tego, co mamy obecnie.
Pierwsza to ewolucja poglądów na temat skuteczności funkcjonowania organizacji,
a zwłaszcza roli pracowników i motywów ich zachowania. Druga to ewolucja
stosunków społecznych wynikająca z presji wywieranej przez pracowników i ich
organizacje, głównie związki zawodowe. Presja ta zyskała szczególnego
znaczenia wraz ze zmianami w procesach wytwarzania, rozwojem nowoczesnej
techniki i technologii i zwiększaniem się liczby pracowników o wysokich
kwalifikacjach zawodowych. Trzecia to działania międzynarodowe, czyli tworzenie
nowego ładu społeczno-ekonomicznego, w którym ważne miejsce zajmują właśnie
standardy międzynarodowe18 Jednym z największych form zjednoczonego
kontynentu pod auspicjami UE pozostaje Europejski Model Socjalny (ESM –
European Social Model), który jest gwarancją bezpieczeństwa socjalnego, który
odnosi się do idei państwa opiekuńczego. ESM nie jest jednolitą koncepcją, ale
zespołem wartości, dokonań i aspiracji, które są różne w poszczególnych
państwach Europy pod względem formy i stopnia realizacji. Kluczową rolę
odgrywają w nim „partnerzy społeczni”, a więc związki zawodowe i inne
organizacje promujące prawa pracowników.19 Wyraźny problem, jaki jawi się
w zakresie przyjętych rozwiązań dotyczy odpowiedniego poziomu zabezpieczenia
społecznego, a także próby i ujednolicenia standardów socjalnych polityki
społecznej w poszczególnych krajach członkowskich.20
Kolejnym osiągnięciem jest Europejski Model Społeczny (EMS), który
u podstaw swojej działalności posiada silne przekonanie, że obywatele, poza
obowiązkami i prawami cywilno-politycznymi, mają też prawa pracownicze
i socjalne. EMS wyraża podstawowe wartości, do których należy zaliczyć:
solidarność i wolność, a w wymiarze instrumentalnym zrównoważoną politykę
społeczno-gospodarczą. W tym celu potrzebny jest więc dialog oraz wypracowanie
programu współpracy między związkami zawodowymi i socjalnymi organizacjami
obywatelskimi, aby w sposób skoordynowany zajmować wyraźne stanowiska
w sprawach bieżącej polityki społecznej i odnośnie jej szerzej zakrojonych reform.
Realizacja tych celów powinna się odbywać zarówno na poziomie krajowym, jak
i europejskim.
Duże znaczenie i wpływ na proces podejmowania decyzji w UE, w którym
uczestniczą związki zawodowe ma lobbing. Unia Europejska, jako organizacja
o wielonarodowym charakterze oraz o otwartym procesie tworzenia polityki,
w którym wielką rolę odgrywają narodowe elity polityczno-administracyjne, zdaje
się być idealnym obszarem dla rozwijania lobbingu. Partnerzy społeczni na
poziomie UE stosują zintensyfikowany lobbing w ramach instytucji powołanych
przez KE. Ważną instytucją, w której pozycja związków zawodowych jest prawnie
L. Gilejko, R. Towalski, Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja. Warszawa 2002,
s. 15
19
A. Giddens, Europa w epoce globalnej. Warszawa 2009, s. 16
20
J. Płachecki, Europejski model socjalny i poziomu dochodów ludności jako determinanty rozwoju
regionalnego w Unii Europejskiej: Irlandia, Polska, Mazowsze. Rocznik Żyrardowski, Tom IX/2011,
s. 55
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usankcjonowana pozostaje Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES).
Mimo, że opinie nie są wiążące dla Rady UE w procesie legislacyjnym, to jednak
muszą być wysłuchane. Stwarza to dla lobbysty możliwość zaprezentowania
określonego stanowiska.21
Z aktywnością grup interesu można się spotkać na każdym poziomie
hierarchii struktur instytucji unijnych. Jest to formuła tzw. lobbingu
zinstytucjonalizowanego, który ukierunkowany jest na przekazywanie informacji
oraz wyrażanie własnych opinii na poziomie średniego szczebla decyzyjnego
w strukturach KE.
Schemat nr 2: Lobbing w Unii Europejskiej

Źródło: Na podstawie: M. Kurtyka, Lobbing w Komisji Europejskiej. Materiały
przygotowane w ramach Programu Studiów Europejskich. Warszawa 1997, (w:) M. Menes,
Reprezentacja interesów branżowych na szczeblu Unii Europejskiej – rola partnerów
społecznych. Warszawa, luty 2012; M. Menes, Reprezentacja interesów branżowych na
szczeblu Unii Europejskiej – rola partnerów społecznych. Warszawa, luty 2012, s. 14

Innymi formułami stosowanymi przez partnerów społecznych jest lobbing
pozainstytucjonalny, określany często mianem kampanii lobbingowej. Partnerzy
społeczni w swoich działaniach lobbingowych nauczyli się korzystać
z dobrodziejstw funduszy europejskich. W gąszczu organizacji oraz instytucji
pamiętać należy również o szczególnej roli, jaką daje partnerom społecznym ich
status zapisany w traktacie Amsterdamskim oraz Traktacie o Funkcjonowaniu UE
(art. 154). Stały i prawnie umocowany dostęp do instytucji decyzyjnych KE to
najlepsze wyjście do działania dla poszczególnych branż w celu obrony sowich
interesów.22

U. Kurczewska, M. Molęda-Zdziech, Lobbing w Unii Europejskiej – zarys problematyki. Studia
Europejskie, nr 2/1999, s. 65
22
M. Menes, Reprezentacja interesów branżowych na szczeblu Unii Europejskiej – rola partnerów
społecznych. Warszawa, luty 2012, s. 14-19
21
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Wnioski
Na płaszczyźnie europejskiej działalność związków zawodowych poszukuje
nowych, bardziej efektywnych rozwiązań, chociaż ich podstawowa idea pozostaje
niezmieniona. Procesy europeizacji związków zawodowych dokonujące się
w systemie instytucjonalnym UE charakteryzują się zakresem określonych celów,
pewną autonomią działania i kategorii członkostwa. Choć posiadają one
pluralistyczny charakter i reprezentują wszystkich ludzi pracy na poziomie
europejskim, to jednak istnieje poważna debata nad zbieżnością podejmowanych
przez nie decyzji. Sposób funkcjonowania reprezentacji interesów związkowych
w systemie instytucjonalnym UE jest zróżnicowany zarówno ze względu na
podmiot decyzyjny, jak i stawiane cele. Wyróżnić można tutaj dwa modele
uczestnictwa, które sprowadzić można tylko do konsultacji, albo do daleko idącego
uprzedmiotowienia w procesach podejmowania rozstrzygnięć. Pierwszy wiąże się
z udziałem selektywnym i ad hoc. Bywa zależny od posiadanych przez
reprezentację związkową jakości informacji (np. ekspertyz) i wiąże się z wpływem
na jakościowe poprawienie polityk unijnych. Drugi model uczestnictwa wiąże się
z prawną reglamentacją, zinstytucjonalizowanym dostępem i wpływem na unijne
procesy decyzyjne. Ocena skuteczność reprezentacji interesów związkowych
w systemie instytucjonalnym UE nie może być ani prosta, ani jednoznaczna. Musi
być ona dokonywana z uwzględnieniem celów strategicznych mieszczących się
w ramach wyznaczanych logika członkostwa oraz wpływu. Logika członkostwa
wiąże się z zaspokajaniem potrzeb członkowskich organizacji związkowych,
pozostając niejednokrotnie w naturalnym konflikcie z logiką wpływu, której celem
jest dążenie do kontaktów z poszczególnymi unijnymi instytucjami. Skuteczność
powinna więc odnosić się do umiejętności wywierania wpływu na instytucjonalnych
parterów poprzez gwarancję legitymizacji działań zarówno własnych struktur
członkowskich, jak i innych partnerów obecnych w sieci powiązań. Możliwość
uzyskania dostępu do procesu decyzyjnego w wielopoziomowym systemie
politycznym Unii Europejskiej staje się efektywna wówczas, jeżeli reprezentacje
związkowe będą posiadały odpowiednią wspierająca je infrastrukturę.23 Związki
zawodowe muszą być postrzegane jako pełnoprawny partner i muszą uczestniczyć
w procedurach podejmowania decyzji na płaszczyźnie unijnej. Obowiązująca
w Unii Nowa Europejska Karta Socjalna, która została przyjęta w 1996 roku
(weszła w życie 1 lipca 1999) reguluje prawa pracownicze i społeczne. Związki
zawodowe są więc kluczowymi uczestnikami budowy Europy opartej na pokoju
i solidarności. Muszą być postrzegane jako pełnoprawni partnerzy, ponieważ
integracja europejska podnosi poziom konwergencji wspólnych problemów, na
które związki zawodowe muszą zareagować nowym sposobem koordynowania
zarówno centralnych, jak i niecentralnych metod realizacji.24
W obliczu dokonujących się procesów integracyjnych, szczególnie
gospodarczych, będzie dokonywać się zapewne konsolidacja ruchu związkowego.
Wymaga tego polityka rewindykacyjna związków, która tym bardziej jest skuteczna,
im więcej ma zwolenników w różnych nurtach związkowych. Zapewnienie silnego
K.A. Wojtaszczyk, Skuteczność reprezentacji interesów w systemie politycznym Unii Europejskiej.
(w:) K.A. Wojtaszczyk (red.), Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskie.
Warszawa 2011, s.15-16
24
B. Jagusiak, Stanowisko związków zawodowych w procesie integracji europejskiej. (w:) B. Jagusiak
(red.), Polityczno-gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej. Warszawa 2007, s. 148
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poparcia dla związkowych rewindykacji będzie wymagać zmian w stosunkach
wewnątrz związków. Powinny one polegać na łączeniu się związków drobnych
w większe oraz na przekazywaniu szerszych uprawnień negocjacyjnych wyższym
organom związków i centralom międzyzwiązkowych. 25 Aby zatrzymać aktualny pęd
do wzajemnego obniżania standardów pracy w Europie, a także zrównoważyć jego
skutki, potrzeba jest większej solidarności międzypaństwowej w kierunku ochrony
wolności związkowej. Należy to do priorytetowych zadań zrzeszeń związkowych
na poziomie europejskim. Zalicza się do tego także wspólną obronę przed
restrykcyjną integracją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w krajowe prawo
pracy oraz prawo do strajku na niekorzyść zatrudnionych (sprawy Laval,
Viking, Rüffert, Luxemburg). Działania te powinny zmierzać także w kierunku
ustalenia niezbędnej wykładni prawa przyznającej socjalnym prawom
podstawowym priorytet przed prawem nieograniczonej wolności przedsiębiorców
w prawie wspólnotowym.26
Streszczenie
Reprezentacja interesów związkowych w Unii Europejskiej jest istotnym
i kontrowersyjnym przedmiotem badań, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak
i praktycznej. W systemie instytucjonalnym UE, tak w sensie horyzontalnym, jak
i wertykalnym występują nie tylko państwa, instytucje unijne czy partie polityczne,
ale także grupy interesu (nacisku) o zasięgu ponadnarodowym, w tym związki
zawodowe, które podlegają procesom europeizacji. Działają one zazwyczaj
poprzez prowadzenie lobbingu, który często przybiera charakter nieformalny
o szerokim zakresie oddziaływania, dialog społeczny oraz poprzez instytucje,
których są członkami. Rozwój rynku europejskiego i pogłębianie procesów
integracyjnych stworzyło zapotrzebowanie na partnerów socjalnych i doprowadziło
do przenoszenia szeregu kompetencji z poziomu krajowego na arenę europejską.
W procesach tych uczestniczą także polskie związki zawodowe, a ich skuteczność
odnosi się do umiejętności wywierania wpływu na instytucjonalnych partnerów
zorganizowanych w sieci wzajemnych powiązań. W ten sposób są w stanie
uzyskać dostęp do procesu decyzyjnego w wielopoziomowym systemie
politycznym Unii Europejskiej.
Summary
The representation of the trade unions’ interests in the European Union is an
essential, yet controversial research area because of its theoretical and practical
issues. In the institutional system of the EU, both in its horizontal and vertical
dimensions, there are not only the state and EU institutions or political parties, but
also other varied actors like interest groups (lobbies) of the international range,
including the trade unions in a process of internationalization. They usually act
through lobbying, quite often informal and of the wide scope social dialog, as well
as through the institutions they are the part of. Development of the European
market and deepening of the integration processes created a need for the new
social partners and lead to moving of the array of competencies from the state
M. Seweryński, Dylematy i perspektywy związków zawodowych w krajach poskomunistycznych.
„Przegląd Socjologiczny”. Łódź 1994, T. 43, s. 129
26
H. Kohl, Wolność związkowa, prawa pracowników i dialog społeczny w Europie ŚrodkowoWschodniej i na Bałkanach Zachodnich. Berlin 2009, s. 22
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level to the European level. In those process Polish trade unions are also taking
part and its influence must be based on the ability of influencing its institutional
partners organized in the net of common interests. Through this, they are able to
get an access to the decision process in this multilevel political system of the
European Union.
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WSPÓŁPRACA SIŁ ZBROJNYCH RP Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
LOKALNEJ W ZAKRESIE REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
Wstęp
Aktualne zagrożenia powodowane przez zjawiska naturalne oraz wywoływane
przez celowe działanie człowieka, a także będące rezultatem błędu ludzkiego
wymagają podejmowania działań w ramach szeroko pojętego systemu reagowania
kryzysowego. Dlatego też, w celu właściwego przygotowania państwa oraz jego
struktur do funkcjonowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń, niezbędnym jest
podejmowanie przez administrację publiczną właściwych decyzji w zakresie
przygotowania i koordynowania sił i środków przeznaczonych do reagowania
kryzysowego. Nawet najbogatsze państwa nie posiadają możliwości do
utrzymywania wystarczającej ilości wyspecjalizowanych podmiotów ratowniczych
w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. W przypadku
wystąpienia zagrożeń na dużą skalę, podjęcie skutecznej akcji ratowniczej
wymaga zaangażowania wszystkich uczestników systemu zarządzania
kryzysowego, w tym także Sił Zbrojnych RP. Wojsko jest elementem potencjału
bezpieczeństwa narodowego, dla którego doskonalenie i rozwój krajowego
systemu zarządzania kryzysowego jest jednym z celów strategicznych.
System zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są jednym z kluczowych podsystemów
wykonawczych będących w dyspozycji państwa i przeznaczonych do wykonywania
zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie kryzysowe
jest istotnym zadaniem wykonywanym przez Siły Zbrojne w celu udzielenia
pomocy władzom państwowym oraz administracji publicznej przeciwko
zagrożeniom, a także likwidacji ich ewentualnych skutków. Siły Zbrojne, realizując
zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, mają bezpośredni wpływ na poziom
bezpieczeństwa narodowego.1
System Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej (RON) stanowi
integralną część Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego. W obszarze
zarządzania kryzysowego, Siły Zbrojne RP spełniają rolę pomocniczą oraz
wspierającą struktury cywilne w sytuacjach, gdy ich siły i środki zostały
wyczerpane. Rola ta polega na utrzymywaniu zdolności oraz wydzieleniu
odpowiednich sił w celu pomocy społeczeństwu, władzom państwowym
i administracji publicznej na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
Pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP podczas realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego powinny uczestniczyć stosownie do ich przygotowania
specjalistycznego.

1

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2014, s. 13
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Do zadań Sił Zbrojnych RP w zakresie reagowania kryzysowego należy: 2
 współudział w monitorowaniu zagrożeń;
 wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na
obszarze występowania zagrożeń;
 wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych;
 ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia;
 wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do
czasowego przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych
miejscach;
 współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania
zagrożeń;
 izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji
ratowniczej;
 wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy
zagrożonych obiektach budowlanych i zabytkach;
 prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu
technicznego lub materiałów wybuchowych będących w zasobach Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie,
z wykorzystaniem sił i środków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
 likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych;
 usuwanie skażeń promieniotwórczych;
 wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury
technicznej;
 współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych;
 udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych.
W związku z reformą systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi oraz
obowiązywaniem nowych i znowelizowanych aktów prawnych określających
miejsce, rolę, organizację oraz zadania systemów resortowych, od 1 stycznia
2014r. w Systemie Zarządzania Kryzysowego RON zostały wprowadzone zmiany.
Nową strukturę organizacyjną, zadania i zasady funkcjonowania Systemu
Zarządzania Kryzysowego w resorcie obrony narodowej, określa Decyzja Ministra
Obrony Narodowej z 16 stycznia 2014 r. w sprawie Systemu Zarządzania
Kryzysowego resortu obrony narodowej. Na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007
r. o zarządzaniu kryzysowym, w decyzji zostały usankcjonowane powołane
i funkcjonujące organy: Zespół Zarządzania Kryzysowego MON, Centrum
Zarządzania Kryzysowego MON oraz centra zarządzania kryzysowego Służby
Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Rolę resortowego
centrum zarządzania kryzysowego przejęło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił
Zbrojnych (DO RSZ), w związku z czym utrzymywanie w systemie elementu, jakim
był Sztab Kryzysowy MON okazało się niezasadne. Zrezygnowano również
z utrzymywania, aktywowanych doraźnie Grup Reagowania Kryzysowego
i Zespołów Operacyjnych, a ich kompetencje przekazano właściwym organom
2

Ustawa z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym. art. 25
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dowodzenia szczebla strategicznego, operacyjnego i taktycznego. Projektując
nową strukturę systemu, uwzględniono również dotychczasowe doświadczenia
i wnioski z działań Systemu Zarządzania Kryzysowego RON w czasie reagowania
kryzysowego
na
terenie
kraju
oraz
doświadczenia
z
krajowych
i międzynarodowych ćwiczeń.
Obecnie w skład Systemu Zarządzania Kryzysowego RON wchodzą:
 Zespół Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej;
 Zespół Łącznikowy Ministerstwa Obrony Narodowej;
 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (pełniące funkcje Centrum
Zarządzania Kryzysowego MON);
 Centrum Zarządzania Kryzysowego Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 Centrum Zarządzania Kryzysowego Służby Wywiadu Wojskowego;
 organy dowodzenia dowództw, komend, sztabów, inspektoratów,
związków taktycznych, baz oraz jednostek wojskowych, wydzielające siły
i środki na potrzeby realizacji zadań zarządzania kryzysowego;
 siły i środki resortu obrony narodowej wydzielane do realizacji zadań
zarządzania kryzysowego.3
Systemem Zarządzania Kryzysowego RON kieruje Minister Obrony
Narodowej, a jego organem opiniodawczo-doradczym jest Zespół Zarządzania
Kryzysowego MON (ZZK MON). W celu przeciwdziałania zagrożeniom
kryzysowym, decyzję o użyciu sił i środków Systemu podejmuje Minister Obrony
Narodowej posiłkując się opinią ZZK MON i DO RSZ. Do podjęcia decyzji o użyciu
sił i środków ujętych w resortowym planie zarządzania kryzysowego w celu
udzielenia wsparcia administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych, Ministra
Obrony Narodowej może upoważnić Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił
Zbrojnych.
W skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego MON wchodzą:4
1. Przewodniczący – Minister Obrony Narodowej,
2. Zastępcy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Dowódca
Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych,
3. Sekretarz – Zastępca Szefa Sztabu do Spraw Operacyjnych Dowództwa
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
4. Członkowie:
 Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
 Podsekretarze stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
 Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej;
 Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;
 Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
 Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
 Dowódca Garnizonu Warszawa.
Organizację, skład, miejsce i tryb pracy zespołu, zostały określone przez
Ministra Obrony Narodowej w zarządzeniu nr. 1/MON z 16 stycznia 2014 roku.
Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie Systemu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony
narodowej z 3 stycznia 2014 r.
4
Zarządzenie Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z 16 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji, składu
oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej
3
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Obsługę zespołu pod względem merytorycznym zapewnia Dowództwo
Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które od 01 stycznia 2014r. pełni funkcję
Centrum Zarządzania Kryzysowego MON. DO RSZ jest głównym organem
dowodzenia odpowiedzialnym za kierowanie Siłami Zbrojnymi, przekazanymi
w jego podporządkowanie zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej.
Odpowiada za planowanie i dowodzenie wojskami i przydzielonymi elementami
pozamilitarnymi
w operacjach
połączonych,
pokojowych,
ratowniczych,
humanitarnych oraz działaniach prowadzonych w celu zapobiegania aktom terroru
lub usuwania ich skutków, a także dowodzenie siłami wydzielonymi do wsparcia
administracji rządowej i samorządowej w przypadku wystąpienia niemilitarnych
sytuacji kryzysowych.5
Do zadań Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych należy:
 planowanie, koordynowanie i realizacja w resorcie obrony narodowej
przedsięwzięć realizowanych przez Siły Zbrojne w ramach zarządzania
kryzysowego;
 opracowanie
i
aktualizowanie
resortowego
planu
zarządzania
kryzysowego;
 organizowanie oraz utrzymywanie w gotowości do działania podległych
elementów systemu;
 przedkładanie Ministrowi Obrony Narodowej rekomendacji w sprawie
użycia sił i środków Systemu do przeciwdziałania zagrożeniom
kryzysowym lub usuwania ich skutków;
 po
uzyskaniu
akceptacji
Ministra
Obrony
Narodowej
dla
rekomendowanego wariantu działania, aktywowanie sił i środków resortu
obrony narodowej, wydzielonych zgodnie z resortowym planem
zarządzania kryzysowego do realizacji zadań zarządzania kryzysowego;
 monitorowanie oraz koordynowanie działań sił i środków resortu obrony
narodowej wydzielonych do realizacji zarządzania kryzysowego;
 dowodzenie w sytuacjach kryzysowych: podległymi siłami i środkami Sił
Zbrojnych, przejętymi w podporządkowanie siłami i środkami resortu
obrony narodowej, wydzielonymi do realizacji zadań zarządzania
kryzysowego, WZZ;
 uruchamianie i koordynowanie wdrażania w resorcie obrony narodowej
przedsięwzięć i procedur wynikających z krajowego systemu zarządzania
kryzysowego i Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NATO Crisis
Response System);
 współdziałanie w ramach zarządzania kryzysowego z:
 elementami Systemu;
 krajowymi Organami, do których zakresu działania należą sprawy
związane z zarządzaniem kryzysowym i zapewnieniem bezpieczeństwa
narodowego;
 cywilnymi i wojskowymi strukturami NATO i Unii Europejskiej;

5

http://do.wp.mil.pl/info/zadania/ (pobrano 3.05.2015 r.)
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 identyfikowanie i zgłaszanie potrzeb operacyjnych w celu pozyskiwania
i rozwijania zdolności Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań zarządzania
kryzysowego.6
Kolejnymi elementami Systemu Zarządzania Kryzysowego RON są szefowie
wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wojskowi komendanci uzupełnień, czyli
terenowe organy wykonawcze Ministra Obrony Narodowej. Decyzja Ministra
Obrony Narodowej nr. 426/MON z 29 października 2014 r. wprowadziła zmianę
bezpośredniego
podporządkowania
wojewódzkich
sztabów
wojskowych
i podległych im w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend
uzupełnień. Od 1 stycznia 2015r. terenowe organy administracji wojskowej
podlegają Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wchodzącego
w skład urzędu MON. Decyzja dostosowuje podporządkowanie tych organów
do ogólnych zasad funkcjonowania administracji publicznej w państwie, które
są podporządkowane właściwemu ministrowi, umożliwia również zachowanie
spójności systemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej
z systemem krajowym oraz skraca proces decyzyjny. 7
Do zadań szefów wojewódzkich sztabów wojskowych należy m.in.:
koordynacja rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby
zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji
poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także
udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie.
Z kolei jednym z zadań wojskowych komendantów uzupełnień jest udział
w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego
zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień. 8
Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych są odpowiedzialni również
za współdziałanie z wojewodą w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw
związanych z bezpieczeństwem narodowym, a w szczególności informowanie DO
RSZ o zgłoszonych przez wojewodę potrzebach dotyczących użycia sił i środków
resortu obrony narodowej do realizacji zadań zarządzania kryzysowego na terenie
województwa.
Pod koniec każdego roku w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił
Zbrojnych „DO RSZ” (wcześniej w Sztabie Generalnym) jest opracowywany Plan
Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej, który jest zasadniczym
dokumentem wykorzystywanym przez wojsko podczas niemilitarnych sytuacji
kryzysowych. Plan określa m.in.: podstawy prawne funkcjonowania systemu,
rejestr zagrożeń, sposób realizacji zadań, a także załączniki zawierające ilościowe
zestawienia sił i środków przewidzianych do użycia w trakcie reagowania
kryzysowego. Plan Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej zawiera
570 stron i jest dokumentem uzgadnianym z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
Ostatnia edycja planu odbyła się 6 listopada 2014r.
Aktywacja Systemu Zarządzania Kryzysowego RON następuje w momencie
narastania kryzysu, jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest
niemożliwe lub może okazać się niewystarczające. Na podstawie przepisów
ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Minister Obrony Narodowej może przekazać
Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie Systemu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony
narodowej z 3 stycznia 2014 r.
7
http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_1205.html (pobrano 3.05.2015 r.)
8
Ustawa z 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP. art. 14
6
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(na wniosek wojewody) do dyspozycji wojewody pododdziały lub oddziały Sił
Zbrojnych RP, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego, zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania
kryzysowego. Wniosek wojewody jest przekazywany poprzez Szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Jednakże w przypadku powstania sytuacji
kryzysowej zagrażającej życiu i mieniu, dowódca (szef, komendant) na podstawie
decyzji ministra Obrony Narodowej może podjąć działania zmierzające do
uruchomienia sił i środków do działania.
Po uruchomieniu Systemu Zarządzania RON, w celu przeciwdziałania
zaistniałym zagrożeniom, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych zgodnie z Planem
Zarządzania Kryzysowego RON, podejmuje decyzję o utworzeniu Wojskowych
Zgrupowań Zadaniowych. Skład i zadania dla zespołów zadaniowych określa
Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych. W celu minimalizacji skutków ataków
terrorystycznych lub sabotażowych, Prezes Rady Ministrów, ministrowie
i kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie mogą wprowadzić odpowiedni
stopień alarmowy. Stopnie alarmowe są wprowadzane w drodze zarządzenia
i mają na celu skoordynowanie działań zarówno instytucji i organów krajowych, jak
i państw-członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).
Stopnie alarmowe są wprowadzane w następujących sytuacjach:
 Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj
i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter
ogólnego ostrzeżenia, a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia
przedsięwzięć zawartych w wyższych stopniach alarmowych. Wszystkie
organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia tego
stanu alarmowego na czas nieograniczony.
 Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień
ten
jest
wprowadzany
w przypadku
zaistnienia
zwiększonego
i przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem
sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia
do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności
do bieżącego działania.
 Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE według terminologii NATO) ma
zastosowanie w przypadku, jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie,
potwierdzające cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku
uzyskania informacji o osobach (grupach) przygotowujących działania
terrorystyczne lub sabotażowe, albo też wystąpiły zdarzenia o charakterze
terrorystycznym lub sabotażowym godzące w bezpieczeństwo innych
państw i stwarzające potencjalne zagrożenie dla Polski. Wprowadzenie
przedsięwzięć tego stopnia na dłuższy czas może spowodować
utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
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 Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA według terminologii NATO)
ma zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze
terrorystycznym
lub
sabotażowym,
powodującego
zagrożenie
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych
państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo też wysokiego
prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium RP.9
Analiza technicznego i osobowe zaangażowania Sił Zbrojnych RP
w usuwanie skutków zagrożeń kryzysowych
Obecna rzeczywistość, która nas otacza obfituje w liczne sytuacje, które
wpływają na poziom bezpieczeństwa obywateli oraz zaburzają ich codzienne
życie. Sytuacje te każdorazowo wymagają podjęcia stosownych działań w celu
usunięcia zagrożeń i przywrócenia pożądanego stanu bezpieczeństwa. Bez
wątpienia zarządzanie kryzysowe jest odpowiedzią na tego typu zdarzenia.
Wyraża się ono w realizowaniu przez liczne służby, straże, inspekcje, agencje
i organy administracji publicznej szeregu zadań nałożonych na te służby, jako na
podmioty będące podmiotami wykonawczymi krajowego systemu zarządzania
kryzysowego. Wieloaspektowość oraz dynamika zachodzących w środowisku
zmian, wpływających na poziom bezpieczeństwa, wymuszają niejako, aby
realizowane w ramach zarządzania kryzysowego zadania były wykonywane
poprzez włączanie, w miarę rozwoju i nasilania się sytuacji kryzysowej kolejnych
podmiotów systemu, w tym także oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych.
Tabela nr 1: Typowe okresy występowania zagrożeń naturalnych

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia okresowe występujące
w Polsce, Warszawa 2010, s. 39

W celu uzyskania odpowiedzi na jedno z pytań problemowych postawionych
w niemniejszym materiale, a mianowicie: Czy Siły Zbrojne dysponują odpowiednimi
siłami i środkami, aby skutecznie wspomagać administrację lokalną we wszystkich
9

http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/poziom-zagrozenia/858,Poziom-zagrozenia-terrorystycznego-wRP.html (pobrano 3.05.2015 r.)
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rodzajach zagrożeń, dokonano analizy sił i środków technicznych, jakimi dysponuje
wojsko na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Według Planu Zarządzania Kryzysowego MON, władze cywilne w sytuacjach
kryzysowych mogą liczyć na wsparcie ze strony wojska przy udziale: 9513
żołnierzy, 1279 pojazdów, 307 jednostek sprzętu specjalistycznego, w tym: 86
łodzi, 38 śmigłowców, 4 samoloty, 4 PTS.
Siły i środki SZ RP wydzielone do wsparcia organów administracji publicznej
w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych wydzielone są z: Wojsk Lądowych,
Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych, Dowództwa Garnizonu
Warszawa, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Inspektoratu Wsparcia SZ,
Żandarmerii Wojskowej. Obecnie do zwalczania sytuacji kryzysowych
przeznaczono następujące środki techniczne, które wyszczególniono w tabeli 2.

Wojska
Lądowe

Siły
Powietrzne

Marynarka
Wojenna

Wojska
Specjalne

Inspektorat
Wsparcia SZ
RP

PTS

40

16

-

3

-

21

-

-

-

Koparka

64

50

3

1

-

9

-

-

-

Spycharka

77

56

6

3

-

12

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

5

-

-

-

-

5

-

-

-

18

11

-

-

-

7

-

-

-

86

48

-

7

3

32

-

-

-

Cysterna na
wodę
Kuchnia
polowa
Elektrownia
pol.
Łódź

Inspektorat
Wojskowej
Służby
Zdrowia
Komenda
Główna
Żandarmerii
Wojskowej
Dowództwo
Garnizonu
Warszawa

Siły Zbrojne
RP

Tabela nr 2: Zestawienie sprzętu technicznego SZ RP do wsparcia organów
administracji w sytuacjach kryzysowych

Zestaw
n-p
Samochód
c-t
Samochód
o-t

78

48

1

1

-

28

-

-

-

748

511

29

37

-

135

-

-

25

294

192

9

13

27

52

-

-

-

Sanitarka

27

16

-

3

4

5

7

-

1

Autobus

27

-

7

2

2

6

-

10

29/0

5/1

4/3

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

Śmigłowce/s
38/4
amoloty
Okręty

4

Źródło: Użycie Sił Zbrojnych RP dla wsparcia administracji publicznej w sytuacjach
kryzysowych. Warszawa 2013
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Siły Zbrojne RP, oprócz wsparcia technicznego i osobowego, świadczą także
innego rodzaju pomoc w ramach reagowania kryzysowego. Pomoc ta polega
na dostarczaniu poszkodowanym żywności, środków higieny, leków, wody pitnej,
itp. W ramach tej pomocy, której łączna suma wydatków wyniosła 15 116 088 zł SZ
RP przekazały powodzianom: produkty do przygotowania posiłków – 525,508 ton,
żywność przeznaczona do bezpośredniego spożycia – 277,297 ton, przedmioty
zaopatrzenia mundurowego – 280 455 szt. środki higieny – 10, 90 ton, pralki
automatyczne – 300 szt.

Podsumowując powyższe rozważania, stwierdzić należy, dla przykładu, że
w roku 2012 w ramach wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, Siły
Zbrojne RP utrzymywały w gotowości około 10tys. żołnierzy, którzy mieli do
dyspozycji odpowiedni sprzęt ratowniczy i jednostki sprzętu specjalistycznego.
Zaangażowanie SZ RP w wykonywanie działań z zakresu zarządzania
kryzysowego widoczne jest w uzyskanych efektach.
Podsumowanie
Podsumowując przeprowadzone w artykule analizy aktów prawnych i literatury
przedmiotu oraz studium przypadków, można sformułować następujące wnioski:
 Istniejący system dokumentów normatywnych, regulujący zasady udziału
wojska w sytuacjach kryzysowych, umożliwia Siłom Zbrojnym skuteczne
reagowanie w przypadku wystąpienia szerokiego spektrum zagrożeń.
Dokumenty normatywne bardzo wyraźnie stanowią, iż w trakcie
reagowania kryzysowego wojsko spełnia funkcję pomocniczą, a wiodącą
rolę pełni jednostka administracji cywilnej.

86
_______________________________________________________________________________

 Siły Zbrojne powinny być angażowane w momencie wyczerpania sił
i środków będących w dyspozycji administracji cywilnej. Niedomaganiem
istniejącego systemu prawnego jest to, iż nie pozwala on w pełni
wykorzystać potencjału Wojsk Specjalnych na wypadek wystąpienia
zagrożeń terrorystycznych. Bardzo dobrze wyszkolone oraz posiadające
olbrzymie doświadczenie wojskowe jednostki specjalne, zobligowane są
działać na zasadach przepisów dotyczących Policji oraz nie mogą być
w pełni samodzielne w trakcie planowania oraz przyprowadzania operacji
na terenie kraju.
 W trakcie przeprowadzania operacji reagowania kryzysowego w ostatnich
latach, Siły Zbrojne RP niejednokrotnie udowodniły, że wykonując
skomplikowane działania wspierające operacje kryzysowe, skutecznie
przyczyniają się do pomocy społeczeństwu polskiemu w przypadku
wystąpienia różnych zagrożeń. Podczas wspierania administracji cywilnej,
wojsko utrzymywało pełną sprawność bojową wszystkich systemów
dowodzenia i kierowania oraz realizowało bieżące zadania szkoleniowe
w wymiarze sojuszniczym i krajowym, a także utrzymywało w odwodzie
znaczną rezerwę sił w gotowości do natychmiastowego użycia. 10
 W latach 2010-2014 w systemie całodobowym sprawnie funkcjonowały
grupy oraz sztaby kryzysowe, od szczebla Ministerstwa Obrony i Sztabu
Generalnego WP, poprzez rodzaje sił zbrojnych, w tym zwłaszcza Wojska
Lądowe i Inspektorat Wsparcia SZ RP, a zakończywszy na poziomie
Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, dywizji i brygad. Ponadto, żołnierze
dysponowali i w profesjonalny sposób posługiwali się sprzętem
specjalistycznym, w wielu przypadkach niedostępnym dla cywilnych
podmiotów ratowniczych. Niejednokrotnie to właśnie użycie wojskowych
pododdziałów oraz będącego w ich dyspozycji wyposażenia przesądzało
o skutecznym przeprowadzeniu operacji kryzysowej.
 Po przeprowadzeniu analizy studium przypadków można stwierdzić, że
podczas współpracy pomiędzy administracją lokalną a wydzielonymi
elementami z Sił Zbrojnych RP wynikały pewne niedomagania.
Sporadycznie występowały sytuacje polegające na niezrozumieniu przez
urzędników specyfiki działania oraz zakresu przygotowania pododdziałów
do wykonywania zadań. Skutkiem tych nieporozumień było kierowanie
żołnierzy w miejsca, gdzie okazywali się nieprzydatni lub do działań,
w których nie mogli w pełni wykorzystać posiadanego potencjału.
 Zmiany wprowadzone w Systemie Zarządzania Kryzysowego resortu
obrony narodowej wprowadzone z dniem 01.01.2014r., powinny przyczynić się do
jeszcze sprawniejszego wykorzystania sił i środków wydzielonych do reagowania
przeciwko szerokiemu spektrum sytuacji kryzysowych, poprzez zcentralizowanie
ośrodka dowodzenia oraz zwiększoną kompatybilność z systemem cywilnym.
Projektując nową strukturę uwzględniono konieczność dostosowania systemu
zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej do uwarunkowań określonych
w ustawie z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz doświadczenia
i wnioski wynikające z działań na terenie kraju. W wyniku przeprowadzonych
10

http://finanse.wp.pl/kat,1033743,title,SG-WP-podsumowanie-udzialu-wojska-w-walce-z-powodzia-ko
munikat,wid,12382876,wiadomosc.html?ticaid=115025&_ticrsn=3 (pobrano 8.06. 2015 r.)
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zmian, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pełni wiodącą rolę
w Systemie Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej. Wydarzenia
najbliższych lat ostatecznie zweryfikują przygotowanie nowej wojskowej struktury
zarządzania kryzysowego, wraz z jej elementami do przeciwdziałania
zagrożeniom.
Streszczenie
Siły Zbrojne RP są kluczowym elementem Systemu Bezpieczeństwa
Narodowego, dla których zadaniem strategicznym jest utrzymywanie zdolności do
skutecznego reagowania przeciwko militarnym zagrożeniom zewnętrznym.
W sferze niemilitarnej do głównych zadań wojska należy wspieranie administracji
cywilnej w działaniach przeciwko zagrożeniom wewnętrznym. Armia posiada
potencjał, który może być skutecznie wykorzystywany do pomocy społeczeństwu
polskiemu. W celu podjęcia efektywnych działań z zakresu reagowania
kryzysowego, muszą być określone struktury, procedury działania oraz zasady
współpracy pomiędzy Siłami Zbrojnymi i Administracją cywilną.
Summary
Polish Armed Forces are key element of National Defence System for
sustaining the ability to respond effectively reaction against external military
threats. In the non-military area the main tasks of forces include supporting the civil
administration in activities against internal threats. The army has a potential which
can be effectively used to help Polish society. In order to take effective action in the
field of crisis response must be specified structures, procedures and the rules
of cooperation between the Armed Forces and the Civil Administration must
be established.
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ŹRÓDŁA INFORMACJI W OBSZARZE BHP – UJĘCIE
MIĘDZYNARODOWE
Wstęp
Praca jest nieodłączną częścią życia dorosłego człowieka. W pracy przeciętny
Europejczyk spędza rocznie 1904 godziny (dane Eurostat 2012). 1 Tygodniowy
czas pracy obywateli UE jest dość zróżnicowany i wynosi odpowiednio od 31,6
godziny (Niderlandy) do 40,6 godziny (Grecja). 2 Średnio mieszkańcy UE spędzają
w pracy 36,5 godziny. Wobec tak zarysowanej rzeczywistości nie dziwi fakt, że
głównym celem polityki UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest
poprawa warunków pracy mieszkańców UE poprzez zmniejszenie liczby
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. O konieczności zapewnienia
bezpiecznych warunków pracy stanowi Artykuł 153 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej3 (poprzednio Artykuł 137 Traktatu Wspólnoty Europejskiej), będący
jednocześnie podstawą prawną dla dyrektyw UE w obszarze bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w miejscu pracy.4 Natomiast, zgodnie z treścią Artykułu
151 Traktatu o Unii Europejskiej,5 państwa członkowskie zobowiązane są do
aktywnego działania na rzecz „promowania zatrudnienia” oraz „poprawy warunków
życia i pracy”, tak aby „umożliwić ich wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem
postępu”.
Bezpieczeństwo i higiena pracy to stan, w którym pracownik jest w pełni
chroniony przed zagrożeniami, które występują na danym stanowisku pracy. To
pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, o czym stanowi artykuł 66 Konstytucji RP: „Każdy
ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego
prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.” Ustawą, która wdraża
obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy jest Kodeks
Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy zostały zdefiniowane w Systemie
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania. Zgodnie z zapisem
1

2

3

4

5

Eurostat, Number of hours actually worked and paid per employee – NACE Rev. 2 [lc_nnum2_r2], rok
2012 Należy wziąć pod uwagę, że rzeczywisty czas pracy może różnić się od ustawowego (o którym
mowa w treści artykułu). W krajach członkowskich Unii Europejskiej tygodniowy, standardowy czas
pracy wynika z przepisów prawa bądź z porozumień między pracodawcami a związkami
zawodowymi.
Eurostat, Average number of actual weekly hours of work in main job, by sex, professional status, fulltime/part-time and occupation (hours) [lfsa_ewhais], rok 2014
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C326/47, Art. 153, (dawny art. 137
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) opublikowany w Dz. Urz. UE 2006 C 321 E)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, https://osha.europa.eu/pl/legislation/direc
tives/directives-intro
Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2010 C83/3, Art. 151, (dawny art. 136 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) opublikowany w Dz. Urz. UE 2006 C 321 E),
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:PL:PDF
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w punkcie 3.2 niniejszej normy,6 bezpieczeństwo i higienę pracy definiujemy jako
stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający
wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi
w środowisku pracy. Natomiast zagrożeniem występującym w środowisku pracy
według literatury jest potencjalne źródło obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu. 7
Wspomniana już wyżej norma PN-N-18001:2004 definiuje zagrożenie nieco
dokładniej, a mianowicie w punkcie 3.3 odnajdujemy zapis: „stan środowiska pracy
mogący spowodować wypadek lub chorobę”.
W klasycznym podejściu do BHP przyjmuje się, że system regulacji prawnych
sprawuje jedyną kontrolę nad wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.
Natomiast nowe podejście jest znacznie bardziej holistyczne i zintegrowane.
Podkreśla się, że prawodawstwo, chociaż jest istotne i znaczące, powinno być
wsparte następującymi działaniami:8
 poprawa warunków zdrowia i bezpieczeństwa;
 ocena ryzyka;
 polityka prewencyjna;
 zapewnienie systemu informacji i szkoleń dla pracowników;
 konsultacje z pracownikami (dialog pracowniczy), bezpośrednie włączenie
pracowników w działania z zakresu BHP;
 współpraca różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy.
Dane statystyczne jednoznacznie wskazują, że kraje członkowskie Unii
Europejskiej powinny lepiej egzekwować przepisy w zakresie BHP oraz wzmocnić
współpracę w celu zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy. Na
konferencji prasowej komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor stwierdził, że „Ludzie
mają prawo do wykonywania pracy, nie ryzykując przy tym swojego zdrowia
i bezpieczeństwa. W UE co roku dochodzi do ponad trzech milionów poważnych
wypadków przy pracy. 4 tys. pracowników traci w nich życie”.9
6 czerwca 2014 roku Komisja Europejska przedstawiła nowe ramy
strategiczne Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata
2014-2020. Określają one najważniejsze wyzwania i cele strategiczne w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazują działania i instrumenty do ich
wykonania.10 W nowych ramach strategicznych dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy na lata 2014-2020 Komisja Europejska skupia się przede wszystkim
na trzech głównych działaniach:11
 poprawie stanu wdrażania w poszczególnych krajach członkowskich
istniejących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności
w sektorze MŚP;
PN-N 18001 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania, PKN, 2004, s 5-7
E. Bladocha, A. Skaba, Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka na stanowisku pracy: magazynier
tektury falistej. (w:) Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe. H. Lisiak (red.). Poznań
2013, s. 277-285
8
S. Ovacilli, OHS In the World, Ankara, May 2010 www.oicvet.org/files/pilot-OHS_in_the_World.ppt
9
Gazeta Wyborcza, 06.06.2014, http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16109216,KE__kraje_czlonkowsk
ie_powinny_lepiej_egzekwowac_przepisy.html
10
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://www.frp.lodz.pl/osha/info/osha0077
11
Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategicznych ram UE dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020, COM(2014) 332 final, Bruksela 6 sierpnia 2014;
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=pl
6
7
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 skuteczniejszemu zapobieganiu chorobom związanym z pracą, eliminując
istniejące i nowe zagrożenia;
 nadaniu większej rangi procesowi starzenia się europejskiej siły roboczej.
Uzyskanie wymiernych rezultatów w odniesieniu do przedstawionych powyżej
postulatów odbywać się będzie poprzez realizację siedmiu podstawowych celów
strategicznych, tj.:12
 wsparcie procesu dalszego ujednolicenia krajowych strategii na rzecz
bezpieczeństwa i higieny pracy;
 zapewnienie praktycznego wsparcia mikro i małym przedsiębiorstwom,
mającego na celu pomoc w lepszym przestrzeganiu przepisów BHP;
 poprawa w zakresie egzekwowania przepisów BHP przez państwa
członkowskie;
 uproszczenie istniejących przepisów;
 odniesienie się do problemu starzenia się europejskiej siły roboczej;
 usprawnienie procesu gromadzenia danych statystycznych i opracowania
baz danych;
 wzmocnienie współpracy z organizacjami międzynarodowymi, lepsza
koordynacja działań o zasięgu ponadnarodowym.
Realizacja w/w działań ma zostać osiągnięta za pomocą następujących
instrumentów:
 dialog społeczny;
 zwiększenie świadomości;
 egzekwowanie przepisów UE;
 synergia z innymi obszarami polityki;
 fundusze UE, m.in. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz program
na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).
Jednym z takich instrumentów jest, powołana w komunikacie Komisji
Europejskiej, internetowa, interaktywna
aplikacja Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy OiRA (ang. Online Interactive Risk
Assessment), pozwalająca na ocenę ryzyka na stanowisku pracy. OiRA to jedno
z kluczowych narzędzi we wdrażaniu ram strategicznych BHP.
Inspirację do podjęcia omawianej
w niniejszym artykule tematyki stanowiły dla Autorki dwa, spośród siedmiu
podnoszonych na poziomie Komisji Europejskiej, celów strategicznych, tj. kwestia
związana z gromadzeniem
danych statystycznych oraz współpraca
międzynarodową w zakresie BHP. W związku z tym, celem niniejszego
opracowania jest omówienie najważniejszych źródeł informacji na temat
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników w Unii Europejskiej. Szczególny
nacisk Autorka kładzie na prezentację wybranych organizacji międzynarodowych
silnie zaangażowanych w działania zmierzające do poprawy warunków pracy
mieszkańców UE. W artykule zostaną również omówione paneuropejskie badania

12

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategicznych ram UE dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020. COM(2014) 332 final, Bruksela 6 sierpnia 2014;
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=pl
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ankietowe dostarczające unikatowych danych w obszarze warunków pracy
obywateli Europy.
Artykuł składa się z czterech części głównych: wprowadzenia, informacji
na temat BHP – instytucje i badania, BHP w liczbach oraz zakończenia.
Najbardziej rozbudowany jest rozdział 2 złożony z następujących elementów
składowych: źródła danych na temat BHP, w kolejnym podrozdziale
zaprezentowane są badania empiryczne o zasięgu ogólnoeuropejskim, a ostatni
element stanowi omówienie organizacji zaangażowanych w problematykę BHP.
Informacje na temat BHP – instytucje i badania
Źródła danych w obszarze BHP
Dane liczbowe nie dają całościowego spojrzenia na omawiany problem, ale
niewątpliwie są niezbędnym, istotnym elementem każdej analizy z zakresu
bezpieczeństwa i zdrowia. Ponadto należy mieć na uwadze, że Europejski Urząd
Statystyczny (EUROSTAT) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do jak
najpełniejszych danych z zakresu BHP w poszczególnych krajach. Nie jest
to proste zadanie, gdyż system bezpieczeństwa i higieny pracy bardzo różni się
pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskim UE.
Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) oraz Dyrekcja Generalna ds.
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Komisji Europejskiej koordynują wspólnie prace
nad projektem ESAW (ang. European Statistics on Accidents at Work). Głównym
zadaniem projektu jest ujednolicenie na poziomie krajów członkowskich UE zasad
rejestrowania wypadków przy pracy oraz zbierania i przechowywania danych na
ich temat. Urząd Statystyczny Unii Europejskiej zbiera, opracowuje i publikuje dane
dotyczące najbardziej zagrożonych grup pracujących oraz przyczyn i kosztów
wypadków przy pracy. Ujednolicony system pozyskiwania danych i późniejszej ich
prezentacji pozwala na prowadzenie analiz porównawczych pomiędzy państwami
członkowskimi.
Działania organizacji międzynarodowych w obszarze zdrowia psychicznego
pracownika, w tym wpływu, jakie na nie wywiera miejsce pracy, są
odzwierciedleniem sytuacji zdrowotnej społeczeństw na świecie. I tak, szacunki
Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że liczba osób z problemami
psychicznymi i neurologicznymi znacząco wzrośnie, do roku 2020 14,6%
wszystkich chorych na świecie, będą to osoby cierpiące na choroby psychiczne lub
neurologiczne. WHO podaje, że aż 400 milionów ludzi na świecie cierpi na choroby
psychiczne lub z powodu zaburzeń psychospołecznych. W samej Unii Europejskiej
problem ten dotyczy 50 milionów obywateli (11% ogółu społeczeństwa).
Kontynuując, WHO ocenia, że do roku 2020 obciążenia z tytułu utraconych lat
pracy z powodu chorób psychicznych i neurologicznych wyrażone za pomocą
miary DALY13 (utracone lata skorygowane o niepełnosprawność – ang. Disability

13

Miara DALY pozwala na oszacowanie liczby utraconych lat z powodu choroby, niepełnosprawności
lub zgonu, przy uwzględnieniu zarówno długości życia, jak i jego jakości. Miara ta umożliwia
oszacowanie całości obciążenia, jakie ponosi chory, nie pozwala jednak na wyznaczenie wielkości
kosztów pośrednich rozumianych jako strata produkcji. (na podstawie Metodyka pomiaru kosztów
pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia, EY, Warszawa 2013, s. 30) http://www.ey.com/
Publication/vwLUAssets/Raport_Metodyka_pomiaru_kosztow_posrednich_17.09/$FILE/Raport_Meto
dyka%20pomiaru%20kosztow %20posrednich_17.09.pdf
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Adjusted Life Years) osiągną poziom 15%.14 Oszacowano, że w rozwiniętym
świecie do roku 2020 depresja stanie się najbardziej powszechną chorobą oraz
drugą najczęstszą przyczyną niepełnosprawności, ustępując jedynie miejsca
niedokrwiennej chorobie serca.15 W związku z powyższym rośnie zainteresowanie
organizacji międzynarodowych zdrowiem psychicznym pracowników i jego
wpływem na efektywność i jakość wykonywanej pracy. Dawno minął czas,
w którym obowiązki pracodawcy w zakresie BHP ograniczały się do technicznego
bezpieczeństwa w miejscu pracy. Już w latach 70 XX wieku zaczęto zwracać
uwagę, że pracownikowi należy zapewnić odpowiedni komfort pracy.
Konsekwencją zmieniających się trendów były m.in. konwencja nr 155 z zakresu
bezpieczeństwa, zdrowia pracownika i środowiska pracy oraz zalecenie nr 164
z 1981 roku Międzynarodowej Organizacji Pracy. Z Artykułu 5 w/w konwencji
wynika, że pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia działań prewencyjnych,
tak w odniesieniu do zapobiegania wypadkom przy pracy. jak i zapewnienia
ochrony zdrowia pracowników oraz dostosowania procesów pracy do fizycznych
i psychicznych możliwości pracowników. 16
Mając na względzie ujęcie ilościowe BHP, należy zwrócić uwagę na
następujące fakty:17
 Eurostat podaje, że każdego roku umiera na terenie UE 5720 osób
w wyniku wypadków przy pracy;
 ponadto Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) wskazuje, że 159,500
pracowników umiera rocznie w UE z powodu chorób zawodowych;
 odwołując się do podanych powyżej wartości należy przyjąć, że w UE co
3,5 minuty umiera ktoś z przyczyn wynikających z wykonywanej pracy.
Wymiar ogólnoświatowy danych statystycznych jest jeszcze bardziej
zatrważający. Według szacunków MOP, każdego roku na świecie ma miejsce 337
milionów wypadków przy pracy, z czego 358,000 to wypadki śmiertelne. Ponadto
aż 1,95 miliona osób umiera z tytułu chorób zawodowych. 18
Zestawienie źródeł danych statystycznych w obszarze BHP zostało
przedstawione na rys. nr 1.

14

Ministerial Round Tables 2001, 54th World Health Assembly, Mental Health. A Call for Action
by World Health Ministers, World Health Organization, Geneva, 2001, s. 16 http://www.who.int/
mental_health/advocacy/en/Call_for_Action_MoH_Intro.pdf
15
C.J.L. Murray, A.D. Lopez, The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of Mortality
and Disability from Diseases, Injuries and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020. Geneva,
Switzerland;World Health Organization, 1996
16
http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/osiem-na-dziesiec-osob-uwaza-ze-poziom-stresu-w-pracyciagle-wzrasta
17
S. Ovacilli, OHS In the World, Ankara, May 2010, www.oicvet.org/files/pilot-OHS_in_the_World.ppt
18
Ibidem
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Rysunek nr 1: Źródła danych statystycznych w obszarze BHP

Statystyki krajowe

Warunki pracy wartości absolutne
oraz wskaźniki

Urząd Statystyczny
Unii Europejskiej
Eurostat

Źródła danych
statystycznych w
zakresie BHP

Statystyki
międzynarodwe

Międzynarodowa
Organizacja Pracy
ILO

Światowa Organizacja
Zdrowia
WHO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl/bdl, http://epp.eurostat.ec.
europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/, http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statistical
data?_afrLoop=219669369794698#%40%3F_afrLoop%3D219669369794698%26_adf.ctrlstate%3D1avkch2e93_89

W literaturze przedmiotu w odniesieniu do ilościowego ujęcia wypadków przy
pracy wyróżnia się podział na dwie podstawowe grupy wskaźników:
 wskaźniki częstości;
 wskaźniki ciężkości.19
Podstawę obliczeń dla wskaźników częstości zawsze stanowi liczba
wypadków lub poszkodowanych. Najprostszym wskaźnikiem jest liczba wypadków
lub poszkodowanych w wypadkach, które miały miejsce w określonym odcinku
czasu (rok, kwartał, miesiąc). Nie zawsze jednak sama liczba wypadków w pełni
odzwierciedla stan bezpieczeństwa w badanym obszarze. Dlatego w zależności od
przedmiotu analizy stosuje się:20

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Metodyka statystycznych analiz
wypadków przy pracy. Warszawa 2007, s. 9
20
Centralny Instytut Ochrony Pracy, http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=
true&_pageLabel=P1300014891342873732332&html_tresc_root_id=1197&html_tresc_id=1199&htm_
klucz=1197&html_klucz_spis=103
19

95
_______________________________________________________________________________

 wskaźniki częstości wypadków (wskaźnik wypadkowości);
 wskaźnik ciężkości wypadków;
 wskaźnik absencji wypadkowej.
Wskaźnik
częstości
wypadków
określa,
jaka
liczba
wypadków
(poszkodowanych) przypada na daną jednostkę. Jednostka dobierana jest
w zależności od czynnika, który różnicuje populacje, w których wypadkowość jest
porównywana. Najczęściej stosowany jest wskaźnik wypadkowości, który podaje
jaka liczba wypadków przypada na wskazaną liczbę pracujących (np. na 1000
osób pracujących). Liczy się go według wzoru:
𝑊𝑤 =

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑤𝑦𝑝𝑎𝑑𝑘ó𝑤 𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑑𝑎𝑛𝑦𝑚 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠𝑖𝑒 𝑐𝑧𝑎𝑠𝑢
∗ 1000
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑢𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ

Wskaźnik ten jest używany m.in. w opracowaniach GUS i nazywany jest
wskaźnikiem wypadkowości.
Wśród innych stosowanych wskaźników częstości wypadków można
wymienić, np. liczbę wypadków przypadających na 1 milion przepracowanych
roboczogodzin, czy też liczbę wypadków śmiertelnych przypadających na 1 milion
ton wydobytych (w górnictwie). Wskaźniki te podają stosunek wypadków lub osób
poszkodowanych w wypadkach przy pracy do np. liczby przepracowanych
roboczogodzin, liczby przepracowanych dni, wielkości produkcji itp.
Wskaźnik ciężkości wypadków21 opisuje rożne skutki wypadków, zarówno
zdrowotne, jak i ekonomiczne. Absencja w pracy, określona przez liczbę dni
niezdolności do wykonywania pracy, określa jak poważne skutki miał wypadek dla
zdrowia poszkodowanego.
Dla oceny ciężkości wypadków należy wyznaczyć średnią absencję
wypadkową, która określi średnią liczbę dni niezdolności do pracy jaka przypada
na jeden wypadek. Wskaźnik ten pokazuje z jak poważnymi wypadki przy pracy
mamy do czynienia. Jednocześnie pozwala na wyodrębnienie populacji, w których
zdarza się więcej wypadków, ale o mniejszych konsekwencjach dla zdrowia od
takich, w których zdarza się mniej wypadków, ale skutkujących dłuższą absencją.
𝑊𝑐 =

Łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑛𝑖 𝑛𝑖𝑒𝑧𝑑𝑜𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑝𝑜𝑠𝑧𝑘𝑜𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑤𝑦𝑝𝑎𝑑𝑘𝑎𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑧𝑦 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑧𝑘𝑜𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑤𝑦𝑝𝑎𝑑𝑘𝑎𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑧𝑦 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦

Z oczywistych powodów nie bierze się pod uwagę wypadków śmiertelnych.
Na wyróżnienie zasługuje również jeszcze jeden wskaźnik ciężkości,
tj. wskaźnik umieralności w wyniku wypadków przy pracy, który podaje jaka liczba
wypadków śmiertelnych przypada na 1000 wypadków ogółem.
𝑊𝑐 =

Łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑤𝑦𝑝𝑎𝑑𝑘ó𝑤 ś𝑚𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑙𝑛𝑦𝑐ℎ
𝑥 1000
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑤𝑦𝑝𝑎𝑑𝑘ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑦 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑜𝑔ół𝑒𝑚

Zestawienie wskaźników stosowanych
międzynarodowych zawiera rys. nr 2.

21

w

analizach

krajowych

oraz

K. Nowacki, T. Lis, K. Łakomy, T. Małysa, Bezpieczeństwo pracy kobiet w zakładach przemysłowych.
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, s. 489-490
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Rysunek nr 2: Wskaźniki w obszarze BHP

Statystyki krajowe - wybrane wskaźniki
• poszkodowani w wypadkach przy pracy wg sektorów własności, płci, sekcji PKD 2004 oraz 2007,
skutków wypadków;
• przyczyny wypadków przy pracy wg PKD 2004 oraz 2007;
• stwierdzone choroby zawodowe;
• wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego powodujące wypadki przy pracy wg PKD
2004 oraz 2007;
• wydarzenia powodujące urazy;
• wydarzenia powodujące wypadki przy pracy wg miejsca, rodzaju i PKD 2004;
• zagrożenia związane z czynnikami mechanicznymi;
• zagrożenia związane z uciążliwością pracy;
• zagrożenia związane ze środowiskiem pracy;
• zatrudnieni w warunkach zagrożenia wg grup i nasilenia;
• wskaźniki kosztowe.

Statystyki międzynarodowe - Eurostat i ILO (wspólnie)
• wypadki przy pracy według płci i wieku, czasu absencji, wielkości przedsiębiorstwa;
• wypadki przy pracy według ISCO (International Standard Classification of Occupations) i statusu
zatrudnienia;
• wypadki przy pracy według części ciała i ciężkości odniesionych obrażeń;
• wypadki przy pracy w zależności od rodzaju urazu i jego ciężkości;
• osoby zgłaszające wypadki przy pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy według płci, wieku
i wykształcenia [%];
• osoby zgłaszające, że ich przypadkowe urazy w pracy lub w trakcie pracy skutkowały
zwolnieniem lekarskim w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według płci, wieku i wykształcenia [%];
• osoby zgłaszające, że ich przypadkowe urazy w pracy lub w trakcie pracy skutkowały
zwolnieniem lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy w UE
i poszczególnych krajach [%];
• osoby zgłaszające wypadek przy pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy według płci, wieku
i sektorów działalności [%];
• osoby zgłaszające, że ich przypadkowe urazy w pracy lub w trakcie pracy skutkowały
zwolnieniem lekarskim w ciągu ostatnich 12 miesięcy według płci, wieku i sektorów działalności
[%];
• osoby zgłaszające wypadek przy pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy według płci, wieku,
zawodu, wieku, statusu zawodowego, wielkości przedsiębiorstwa, czasu pracy [%].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny oraz Eurostat
i ILO

Opisane na rysunku wskaźniki można obliczać dla wszystkich wypadków
łącznie albo tylko dla wypadków ciężkich (wskaźniki częstości można wyznaczyć
również dla wypadków śmiertelnych). Wskaźniki obliczane dla różnych populacji
(np. sekcje gospodarki narodowej, grupy wiekowe, zawody itp.) pozwalają
zidentyfikować grupy, dla których wypadki zdarzają się najczęściej lub są
najgroźniejsze. Dzięki temu możliwe jest bardziej efektywne dostosowanie
instrumentów wsparcia, mające odzwierciedlenie w realnych potrzebach
poszczególnych grup. Kontynuując, działania profilaktyczne mogą zostać
ukierunkowane na grupy najwyższego ryzyka.
Badania o zasięgu paneuropejskim
Jak już było wspomniane powyżej, dane statystyczne nie są w stanie
dostarczyć pełnego obrazu sytuacji na temat warunków pracy mieszkańców UE.
Stąd istnieje potrzeba prowadzenia dalszych analiz w tym zakresie. Ważnym

97
_______________________________________________________________________________

źródłem informacji są w tym zakresie paneuropejskie badania ankietowe. (zob.
rys. nr 3)
Rysunek nr 3: Badania ankietowe o zasięgu ogólnoeuropejskim

Europejskie Badanie Warunków Pracy
EWCS (ang. European Working Conditions
Survey)

Badania ankietowe o zasięgu
ogólnoeuropejskim

Europejskie Badanie Przedsiębiorstw na Temat
Nowych i Pojawiających się Zagrożeń
ESENER (ang. Enterprise survey on new and
emerging risks)

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
(BAEL)
Ad hoc moduł: Wypadki przy pracy i problemy
zdrowotne związane z pracą
EU LFS - ad hoc module (ang. Labour Force
Survey)
Ad hoc module: Accidents at work and workrelated health problems

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Parlament Europejski, Komisja Budżetowa,
Projekt Opinii Komisji Budżetowej dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego
dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie, (COM(2013)0155 – C7-0086/2013 –
2013/0084(COD)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&refere
nce=PE-513.063&format=PDF&language=PL&secondRef=01

Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) stanowi punkt odniesienia
dla gromadzenia danych statystycznych odnoszących się do rynku pracy
w Europie.
Główną część BAEL uzupełnia moduł ad hoc poświęcony tematowi, który jest
co roku inny; wypadkom przy pracy i innym problemom zdrowotnym związanym
z pracą był poświęcony moduł w roku 2007 oraz 2013. Według Komisji
Europejskiej (Eurostat) o ile zasadnicza część badania jest w równym stopniu
interesująca na poziomie krajowym, jak i europejskim, zmieniające się co roku
moduły ad hoc służą przede wszystkim uzyskaniu wskaźników niezbędnych do
realizacji inicjatyw politycznych o specyficznym charakterze europejskim, takich jak
europejska strategia zatrudnienia czy „Europa 2020”.
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Tabela nr 1: Najważniejsze informacje dotyczące Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności – ad hoc moduł – Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą –
edycja 2007
Oryginalny tytuł
badania

EU LFS (ang. Labour Force Survey) – ad hoc module
Ad hoc module: Accidents at work and work-related
health problems
Przedmiot badania
warunki pracy i problemy zdrowotne związane z pracą
Zakres zbieranych
• wypadki przy pracy
informacji
• problemy zdrowotne związane z pracą
• narażenie na czynniki szkodliwe
Próba badawcza
492 000-654 000 (w zależności od wybranej części modułu)
Metoda badania
wywiady bezpośrednie lub telefoniczne w zależności od kraju
Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Venema, S. van den Heuvel,
G. Geuskens, Health and safety at work – Results of the Labour Force Survey 2007 ad hoc
module on accidents at work and work-related health problems, TNO-report, 2009

Europejskie Badanie Warunków Pracy (EWCS) związane jest z pozyskaniem
porównywanych danych z zakresu warunków pracy w krajach europejskich.
Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy22 począwszy od
roku 1990, co 5 lat przeprowadza badania warunków pracy, które dostarczają
szczegółowych informacji w obszarach tematycznych powiązanych z pracą. Do tej
pory odbyło się pięć edycji tego badania, dzięki temu możliwe jest zaobserwowanie
i przeanalizowanie długofalowych trendów. Prace terenowe w ramach piątego
EWCS były prowadzone od stycznia do czerwca 2010 r. W 27 państwach
członkowskich UE, Norwegii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republice
Macedonii, Turcji, Albanii, Czarnogórze i Kosowie przeprowadzono wywiady
z blisko 44 000 pracowników.
Cele badania:
 ocena i ilościowa prezentacja w sposób ujednolicony warunków pracy,
zarówno pracowników, jak i osób pracujących na własny rachunek w całej
Europie;
 analiza zależności między różnymi aspektami warunków pracy;
 określenie obaw i grup ryzyka, a także postępów i zmian;
 monitorowanie tendencji poprzez zapewnienie jednolitych wskaźników
oceny wybranych zagadnień;
 wsparcie rozwoju polityki europejskiej.
Obszary tematyczne 5-tej edycji EWCS
 Kontekst pracy;
 Czas pracy;
 Natężenie pracy;
 Czynniki fizyczne;
 Czynniki kognitywne;
 Czynniki psychospołeczne;
 Zdrowie i dobre samopoczucie;
 Umiejętność szkolenia i perspektywy rozwoju zawodowego;
 Organizacja pracy;
22

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, www.eurofund.europa.eu
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 Relacje społeczne;
 Satysfakcja z pracy;
 Równowaga
między życiem
zawodowym
bezpieczeństwo zawodowe;
 Przemoc, napastowanie, dyskryminacja.

a

osobistym

oraz

Tabela nr 2: Najważniejsze informacje związane z Europejskim Badaniem Warunków
Pracy – edycja 2010
Oryginalny tytuł
badania
Przedmiot badania
Zakres zbieranych
informacji

European Working Conditions Survey

warunki pracy
• organizacja pracy;
• fizyczne i psychospołeczne czynniki środowiska pracy;
• zdrowie i dobre samopoczucie oraz satysfakcja z pracy;
• umiejętności, szkolenia i perspektywy rozwoju zawodowego;
• relacje społeczne, przemoc i dyskryminacja.
Próba badawcza
43816
Metoda badania
wywiady bezpośrednie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie 5th European Working Conditions Survey,
2010. Technical Report, Gallup Europe, European Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions, 2010

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się
zagrożeń pomaga uzupełnić istotną lukę w informacjach na temat bezpieczeństwa
i higieny pracy. Przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
ogólnoeuropejskie badanie przedsiębiorstw (ESENER) miało na celu wsparcie
przedsiębiorstw w bardziej efektywnym działaniu na rzecz ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa oraz dobrostanu pracowników. 23
W ramach ESENER bada się praktyczne aspekty odnoszące się do
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Europie. Przedmiotem tego
badania jest przede wszystkim zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi,
przyczyny i przeszkody dotyczące działania oraz zaangażowanie pracowników
w zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Badanie ESENER zrealizowane
przez EU-OSHA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy) dostarcza
cennych informacji na temat skuteczności polityki dotyczącej zdrowia
i bezpieczeństwa oraz stanowi przydatny przewodnik dla decydentów.
Obszary analizy:
 Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem;
 Zarządzanie „nowymi” zagrożeniami psychospołecznymi;
 Przyczyny i przeszkody – czynniki motywujące kadrę kierowniczą do
podejmowania działań oraz główne przeszkody;
 Udział pracowników – wdrożenie rozwiązań oraz skutki podjętego
działania.
Spośród wielu zagrożeń w miejscu pracy, badanie koncentruje się szczególnie
na rosnącym – i stosunkowo nowym − obszarze zagrożeń psychospołecznych.
Zagrożenia te, związane ze sposobem planowania, organizacji pracy i zarządzania
23

A. Młodzka-Stybel, ESENER – Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych zagrożeń
w miejscu pracy. Bezpieczeństwo Pracy. BP 12/2010, s. 5, http://archiwum.ciop.pl/44829
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nią oraz ekonomicznym i społecznym kontekstem pracy, mogą prowadzić do
podwyższonego poziomu stresu i do poważnego pogorszenia zdrowia
psychicznego i fizycznego.
Tabela nr 3: Najważniejsze informacje związane z Europejskim Badaniem
Przedsiębiorstw na Temat Nowych i Pojawiających się Zagrożeń – edycja 2009
Oryginalny tytuł
badania
Przedmiot badania
Zakres zbieranych
informacji

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych
i pojawiających się zagrożeń
współczesna problematyka bezpieczeństwa pracy
 zarządzanie bezpieczeństwem pracy (ogólne zagadnienia
związane z zarządzaniem bhp, oceną ryzyka zawodowego,
kontrolą stanowisk pracy)
 zarządzanie w aspekcie zagrożeń psychospołecznych
w środowisku pracy
 przyczyny i przeszkody związanych z podejmowaniem
w przedsiębiorstwie kwestii związanych z zarządzaniem bhp
i ryzykiem psychospołecznym
 partycypacja
pracowników
(konsultacje,
formalne
przedstawicielstwo)
Próba badawcza
28 649 przedstawicieli kadry kierowniczej
7226 przedstawicieli służb BHP
Metoda badania
wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Europejskie badanie przedsiębiorstw na
temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) – Streszczenie wyników, European
Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities, 2010, http://osha.europa.eu/pl/publications/reports/en_esener1summary.pdf

Organizacje międzynarodowe24
Wśród
najważniejszych
organizacji o
zasięgu
międzynarodowym
zaangażowanych w problematykę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy
wymienić należy:
 Światowa Organizacja Zdrowia – WHO – World Health Organisation;
 Panamerykańska Organizacja Zdrowia – Pan-American Health
Organisation (PAHO);
 Organizacja Państw Amerykańskich – Organisation of American States
(OAS);
 Międzynarodowa Organizacja Pracy – ILO – International Labour Office;
 Iberoamerykańska
Organizacja
Bezpieczeństwa
Społecznego
–
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS); Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS);
 Stowarzyszenie Ameryki Łacińskiej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy –
La Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(ALASEHT) – The Latin America Association for Safety and Health at
Work.

24

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, https://www.osha.europa.eu/pl/organisations
/key _actors/list_eu_institutions#International Organisations
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Ze względu na kontekst europejski promowany w niniejszym artykule oraz dla
potrzeb realizacji postawionych we wstępnie opracowania celów, autorka
zdecydowała się przybliżyć czytelnikowi dwie organizacje międzynarodowe,
tj. WHO oraz ILO. Natomiast prezentacja głównych graczy na arenie
międzynarodowej zaangażowanych w problematykę bezpieczeństwa i higieny
pracy została rozszerzona o Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy (EU-OSHA). Szerzej zostały omówione kompetencje wybranych
organizacji z punktu widzenia ich zaangażowania w problematykę bezpieczeństwa
i warunków pracy.
Rysunek nr 4: Organizacje międzynarodowe zaangażowane w problematykę BHP

Organizacje
międzynarodowe
zaangażowane
w problematykę
BHP

MOP

Międzynarodowa Organizacja Pracy,
MOP (ang. International Labour
Organization – ILO)

WHO

Światowa Organizacja Zdrowia,
WHO (ang. World Health Organization)

EUOSHA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy, EU-OSHA (ang.
European Agency for Health and Safety at
Work)

Źródło: Opracowanie własne

Międzynarodowa Organizacja Pracy, MOP25 (ang. International Labour
Organization – ILO) – została założona 28 czerwca 1919 roku jako autonomiczna
organizacja stowarzyszona z Ligą Narodów.26 Miała za zadanie doprowadzić
rządy, przedsiębiorców i związki zawodowe do wspólnego działania na rzecz
sprawiedliwości społecznej i lepszych warunków życia na całym świecie. 27
MOP jest to trójstronna organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United
Nations), która zajmuje się problemami pracowniczymi. Chociaż MOP jest
organizacją międzyrządową, to w pracach wszystkich jej organów, w tym także
w procesie podejmowania decyzji, obok przedstawicieli rządów, uczestniczą
przedstawiciele pracodawców i pracowników. 28 Podejmuje międzynarodowe
inicjatywy – na zasadzie wspólnego działania przedstawicieli rządów, organizacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=657
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Międzynarodowa Organizacja Pracy. 90 lat istnienia.
Informator, Warszawa 2009, s. 7, http://www.dialog.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public /Broszury/Mied
zynarodowa%20Organizacja%20Pracy%20-%2090%20lat%20istnienia.pdf
27
Międzynarodowa Organizacja Pracy, http://www.mop.pl/html/index1.html#info_o_mop/historia
_mop.html
28
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Międzynarodowa Organizacja Pracy. 90 lat istnienia.
Informator, Warszawa 2009, s. 8, http://www.dialog.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/Broszury/
Miedzynarodowa%20Organizacja%20Pracy%20-%2090%20lat%20istnienia.pdf
25
26
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pracodawców i pracowników – w celu polepszenia warunków pracy i życia
pracujących,
zmniejszenia
bezrobocia,
zagwarantowania
pracującym
odpowiednich zarobków, likwidacji dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia
i szkolenia, ochrony pracy dzieci, młodzieży i kobiet, ochrony pracowników
w przypadku ich chorób i schorzeń zawodowych, uznania zasady swobodnego
stowarzyszania się, organizowania kształcenia zawodowego i technicznego.29
Międzynarodowa Organizacja Pracy powstała jako odpowiedź na wyzwania,
które stanęły przed społecznością międzynarodową w zakresie pracy. Praca dla
każdego, warunki pracy, bezpieczeństwo w pracy, edukacja powszechna,
ubezpieczenia społeczne, wolność zrzeszania się oraz likwidacja wszelkich
patologii w pracy to główne obszary aktywności MOP. 30
MOP koncentruje swoją działalność na ustanawianiu standardów pracy
w formie konwencji i zaleceń, których celem jest poprawa i ochrona warunków
pracy i życia mas pracujących oraz kontrolowanie ich realizacji przez państwa,
które je ratyfikowały. Dostarcza również na szeroką skalę pomocy technicznej
w różnych dziedzinach. Programy MOP skupione są na wspieraniu realizacji
4 celów strategicznych MOP:
 promocji Fundamentalnych Zasad i Praw w Pracy;
 zwiększaniu szans na zatrudnienie;
 zwiększaniu efektywności zabezpieczenia społecznego;
 wzmocnienia dialogu społecznego.
Światowa Organizacja Zdrowia, WHO31 (ang. World Health Organization)
z siedzibą w Genewie, jest to organizacja działająca w ramach ONZ, zajmująca się
ochroną zdrowia. W 1946 r. ONZ zwołała Międzynarodową Konferencję Zdrowia
w Nowym Jorku, gdzie 61 krajów ratyfikowało konwencję WHO. W roku 1948
powstanie WHO zostało ratyfikowane przez 88 członków. 32
Do głównych zadań WHO należy:
 podejmowanie działań na rzecz zwiększenia współpracy między
państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób
zakaźnych;
 ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności;
 zapewnienie opieki medycznej ludności świata;
 zmniejszenie umieralności niemowląt.
WHO jest zaangażowana również w działania na rzecz zdrowia pracownika.
WHO, wspólnie z 60. światowym zgromadzeniem zdrowia, przygotowało światowy
plan działania na rzecz zdrowia pracownika. Cele określone w dokumencie
dotyczą ochrony i promocji zdrowia w miejscu pracy, poprawy realizacji
i dostępności usług medycyny pracy, włączenia zagadnienia zdrowia pracownika
do innych głównych zasad.
WHO kładzie nacisk na starania uważając, że zarówno pomiędzy, jak
i w obrębie krajów istnieją ogromne luki w obszarze niebezpieczeństw, na jakie
narażony jest pracownik w związku z wykonywaną pracą. Jak podaje Światowa
Organizacja Zdrowia, mniejsza część kadry pracowniczej ma dostęp do usług
29

http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=657
Międzynarodowa Organizacja Pracy, http://www.mop.pl/html/index1.html
31
Światowa Organizacja Zdrowia, http://www.who.int/about/en/
32
Biuro Światowej Organizacja Zdrowia w Polsce, http://www.who.un.org.pl/
30
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medycyny pracy. Plan działania WHO skupia się na aspektach odnoszących się do
zdrowia pracownika, tym samym podejmuje następujące zagadnienia:
 zapobieganie niebezpieczeństwom związanym z pracą;
 obrona i promocja zdrowia w pracy oraz warunków zatrudnienia;
 lepsza reakcja ze strony systemu zdrowia względem zdrowia pracownika.33
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, EU-OSHA34 (ang.
European Agency for Safety and Health at Work) została powołana przez Unię
Europejską w 1996 roku. Celem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy jest uczynienie Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej wydajnym
miejscem pracy. EU-OSHA dąży do poprawy warunków pracy w Europie poprzez
promocję kultury zapobiegania ryzyka.
Do głównych zadań EU-OSHA należy:
 zwiększenie poziomu świadomości na temat zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników, m.in. poprzez kampanię Zdrowe i Bezpieczne Miejsce
Pracy;35
 rozpowszechnianie
informacji
na
temat
znaczenia
zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników dla stabilności społecznej oraz wzrostu
gospodarczego w Europie;
 projektowanie i opracowywanie praktycznych instrumentów dla sektora
MŚP pozwalających na oceny ryzyka w miejscu pracy;
 umożliwienie MŚP dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie
BHP;
 współpraca z rządami, organizacjami pracodawców i pracowników,
organami i sieciami UE oraz prywatnymi przedsiębiorstwami;
 identyfikacja i ocena nowych i pojawiających się zagrożeń w miejscu pracy;
 podejmowanie działań służących promowaniu kwestii związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy w innych obszarach polityki, takich jak
edukacja, zdrowie publiczne i badania.
EU-OSHA stoi na stanowisku, że dobry poziom ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa służy przedsiębiorstwu.
BHP w liczbach – statystyki międzynarodowe
Do tradycyjnych miar bezpieczeństwa i higieny pracy należą wskaźniki
wypadków przy pracy i wskaźniki chorób zawodowych. Obliczane są najczęściej
jako liczba tych zdarzeń przypadająca na określoną liczbę osób pracujących albo
przepracowanych roboczogodzin. Wskaźniki te są powszechnie wykorzystywane
w ocenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiąc często
jedyne jej kryterium. Ich wspólną cechą jest to, że sygnalizują występowanie
problemów poprzez ich skutki, nie identyfikując jednak ich przyczyn.36
W roku 2012 na terenie UE miało miejsce 2,49 mln poważnych wypadków
przy pracy ze skutkiem absencji przekraczającej 3 dni. Chociaż to nadal
The Sixtieth World Health Assembly Workers’ health: global plan of action. WHA60.26, 23 maja 2007,
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R26-en.pdf
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, https://osha.europa.eu/pl
35
https://osha.europa.eu/pl/campaigns/index_html
36
Z. Pawłowska, Jak oceniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny
pracy, „Bezpieczeństwo Pracy – nauka i praktyka”, 2/2006, s. 5-7, Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy
33

34
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zatrważająca liczba, to jednak liczba osób poszkodowanych w wyniku wypadków
przy pracy zmniejszyła się o 8,7% w roku 2012 w stosunku do roku 2011 (dane dla
UE-28 odnotowano jedynie dla dwóch ostatnich lat). Niemniej jednak patrząc na
wartości dla UE-15, trend malejący utrzymuje się od roku 2008. Generalnie
w państwach członkowskich maleje liczba poważnych wypadków przy pracy,
wyjątek stanowią Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Rumunia oraz Bułgaria – zatem
kraje, których akces do UE nastąpił nie wcześniej jak w roku 2004. 37 (tabela nr 4)
Zgodnie z definicją,38 jaką podaje Eurostat (na potrzeby ESAW) wypadek przy
pracy to jednoznaczne i nieprzewidziane zdarzenie prowadzące do urazu
fizycznego, nawet jeśli w jego wyniku poszkodowany nie przebywał na zwolnieniu.
Przy czym, należy pamiętać, że rejestrowaniu podlegają wypadki, których skutkiem
jest absencja w pracy dłuższa niż 3 dni.
Tabela nr 4: Poważne wypadki przy pracy w UE w latach 2008-2012
Obszar
UE-28
UE-15
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niderlandy
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia

37

2008
b/d
2 875 027
66 528
64 752
2 437
b/d
2 127
89 549
47 876
6 567
44 737
523 230
b/d
590 989
12 967
2 650
7 056
1 352
2 791
127 200
781 673
78 816
145 666
4 040
10 598
17 314

2011
2 724 546
2 556 047
58 253
55 315
1 748
10 875
1 747
37 036
34 333
5 145
40 302
483 476
12 617
363 510
11 101
2 155
6 320
1 050
2 121
119 941
747 560
69 352
121 730
2 810
7 734
12 449

2012
i2012/2011 i2012/2008
2 487 794 0,913
b/d
2 322 907 0,909 0,808
56 299
0,966 0,846
49 546
0,896 0,765
1 768
1,011 0,725
8 844
0,813
b/d
1 511
0,865 0,710
36 013
0,972 0,402
34 245
0,997 0,715
4 993
0,970 0,760
34 821
0,864 0,778
461 376
0,954 0,882
11 926
0,945
b/d
281 045
0,773 0,476
9 794
0,882 0,755
2 303
1,069 0,869
6 299
0,997 0,893
1 213
1,155 0,897
2 190
1,033 0,785
116 029
0,967 0,912
709 940
0,950 0,908
67 472
0,973 0,856
109 511
0,900 0,752
2 889
1,028 0,715
7 469
0,966 0,705
11 505
0,924 0,664

ir
b/d
0,948
0,959
0,935
0,923
b/d
0,918
0,796
0,920
0,934
0,939
0,969
b/d
0,830
0,932
0,966
0,972
0,973
0,941
0,977
0,976
0,962
0,931
0,920
0,916
0,903

Health and safety at work statistics http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained
/index.php/Health_and_safety_at_work_statistics
38
Definicja jaką odnajdujemy w Eurostat na potrzeby badania EU-LFS ad-hoc moduł jest zbieżna z tą
stosowaną w Europejskiej Statystyce Wypadków przy Pracy. (wypadek przy pracy to jednoznaczne
zdarzenie prowadzące do urazu fizycznego lub psychicznego w wyniku wykonywanej pracy).
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Obszar
2008
2011
2012
i2012/2011 i2012/2008
ir
24 732
24 089
24 864
1,032 1,005
1,001
Szwecja
19 291
14 277
16 717
1,171 0,867
0,965
Węgry
183 598
156 416
143 171
0,915 0,780
0,940
Wielka Brytania
399 689
321 084
274 040
0,853 0,686
0,910
Włochy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Accidents at work by sex and age (NACE
Rev. 2, A, C-N) [hsw_mi01]

Podobnie zmniejszeniu uległa liczba wypadków śmiertelnych, jakie
zarejestrowano na terenie UE – odpowiednio 3515 ofiar wypadków przy pracy
w roku 2012 wobec 3691 w roku 2011. W przypadku tego wskaźnika trend
spadkowy nie jest aż tak wyraźny w poszczególnych krajach członkowskich. Na 28
państw, w 14 odnotowano wzrost osób, które straciły życie w wyniku wypadków
przy pracy. W niektórych Krakach wzrosty były znaczące, na Malcie 40%,
w Chorwacji 35,1%, na Słowacji 32,4%, w Austrii 29,2%, na Łotwie i Litwie
odpowiednio 13,8% oraz 12,2%. W Polsce liczba wypadków śmiertelnych spadła
o 11,9% w roku 2012 w stosunku do roku 2011 i o 33% w porównaniu z danymi dla
roku 2008. (tabela nr 5)
Wypadek śmiertelny, jak podaje Eurostat, to wypadek przy pracy, w wyniku
którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie roku czasu od dnia wypadku.
Tabela nr 5: Wypadki śmiertelne w pracy w UE w latach 2008-2012
Obszar
UE-28
UE-15
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niderlandy
Niemcy
Polska
Portugalia
Ruminia

2008
b/d
2 742
167
90
137
b/d
12
162
38
16
25
259
b/d
496
47
71
9
40
2
95
578
452
208
450

2011
3 691
2 588
106
66
84
37
5
134
41
16
29
501
34
336
47
49
10
29
1
37
469
344
180
273

2012
3 515
2 468
137
46
90
50
7
104
43
11
32
524
37
273
42
55
13
33
7
31
473
303
162
257

i2012/2011
95,2%
95,4%
129,2%
69,7%
107,1%
135,1%
140,0%
77,6%
104,9%
68,8%
110,3%
104,6%
108,8%
81,3%
89,4%
112,2%
130,0%
113,8%
700,0%
83,8%
100,9%
88,1%
90,0%
94,1%

i2012/2008
b/d
90,0%
82,0%
51,1%
65,7%
b/d
58,3%
64,2%
113,2%
68,8%
128,0%
202,3%
b/d
55,0%
89,4%
77,5%
144,4%
82,5%
350,0%
32,6%
81,8%
67,0%
77,9%
57,1%

ir
b/d
97,4%
95,2%
84,6%
90,0%
b/d
87,4%
89,5%
103,1%
91,1%
106,4%
119,3%
b/d
86,1%
97,2%
93,8%
109,6%
95,3%
136,8%
75,6%
95,1%
90,5%
93,9%
86,9%
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89,2%
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Źródło: Oopracowanie własne na podstawie Accidents at work by sex and age (NACE
Rev. 2, A, C-N) [hsw_mi01]

Prezentowane statystyki pokazują znaczącą poprawę w obszarze warunków
pracy na terenie UE. W stosunku do roku 2011 liczba poważnych wypadków przy
pracy spadła o blisko 8,7%, a liczba wypadków śmiertelnych uległa zmniejszeniu
o niespełna 5% (dane dla UE-28). Wnioski płynące z analizy są jeszcze bardziej
optymistyczne, jeśli spojrzymy na dane dla UE-27. W roku 2008 w porównaniu
do roku 2011 na terenie UE miało miejsce około 550.000 więcej wypadków
przy pracy, natomiast liczba wypadków śmiertelnych była wyższa o blisko 850
zdarzeń.
Eurostat, w swoich opracowaniach, dostarcza informacji o wypadkach przy
pracy za pomocą dwóch wskaźników, tj.: liczba wypadków i wskaźnik
wypadkowości definiowany jako liczba wypadków przypadająca na 100 000
pracujących. Pierwszy z nich został omówiony i zaprezentowany w układzie
tabelarycznym powyżej.
Do oceny wypadkowości w poszczególnych krajach członkowskich
UE należy podchodzić z dużą ostrożnością. Należy mieć na uwadze,
że wskaźniki liczone dla różnych państw nie mogą być ze sobą bezpośrednio
porównywane. Wynika to przede wszystkim z tego, że różny jest procent
zgłaszania wypadków przy pracy, co jest konsekwencją obowiązującego w danym
kraju systemu zgłaszania wypadków przy pracy. W związku z tym Eurostat
koryguje otrzymywane dane, między innymi uwzględniając udział poszczególnych
sekcji gospodarki w całej gospodarce narodowej, poddając uzyskane dane
standaryzacji.
Konsekwentnie są gałęzie przemysłu, w których częstość wypadków jest
większa niż w innych. Zatem gospodarki, w których występuje znaczący udział
gałęzi szczególnie narażonych na wystąpienie wypadków przy pracy mają
znacznie wyższy wskaźnik wypadkowości liczony dla całego kraju. Aby
uniknąć tego typu przekłamań przy porównywaniu wskaźników dla różnych państw
stosuje się standaryzację wskaźnika wypadkowości, która polega na nadaniu
każdej sekcji na poziomie krajowym tej samej wagi, jaką ma ona w całej Unii
Europejskiej.
Rysunek nr 5 ilustruje wartości wskaźnika wypadkowości dla poszczególnych
państw członkowskich w latach 2011 oraz 2012. Z przedstawionych danych
wynika, że najwyższy w UE standaryzowany wskaźnik wypadkowości występuje
w Portugalii, a następnie w Hiszpanii, Francji oraz Niemczech. Z drugiej strony
najniższym wskaźnikiem wypadkowości mogą się poszczycić Rumunia i Bułgaria.
Gdzie leży fenomen tych najlepszych? W sprawnie funkcjonującym systemie
BHP, czy może w ułomności administracyjnej i słabej rejestracji zdarzeń
wypadkowych w miejscu pracy? To pytanie autorka pozostawia czytelnikowi
do własnej refleksji.
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Rysunek nr 5: Standaryzowany wskaźnik wypadków przy pracy w UE w latach 20112012 (na podstawie Eurostat)
Włochy

1 717,22
920,87

Wielka Brytania
Węgry

537,79
895,78

Szwecja
Słowenia

1 792,6

Słowacja
Rumunia

368,63
58,69
3 701,21

Portugalia
602,43

Polska

2 630,27

Niemcy

2 275,34

Niderlandy

2 071,13

Malta
Łotwa

101,29
2 426,5

Luksemburg
Litwa

247,92
817,82

Irlandia

2 952,64

Hiszpania
546,11

Grecja

2 694,72

Francja
2 145,85

Finlandia
1 016,61

Estonia

1 977,86

Dania
895,24

Czechy

627,5

Cypr

806,26

Chorwacja
Bułgaria

76,22

2012

Belgia

1 825,72

Austria

1 886,3
2 014,7

UE-15
1 626,86

UE-28
0,00

2011

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

4 000,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat Accidents at work by sex and age
(NACE Rev. 2, A, C-N) [hsw_mi01]

Men are considerably more likely than women to have an accident or to die
at work. Almost four out of every five (79.0%) serious accidents at work and 19 out
of every 20 (95.9%) fatal accidents at work in the EU-28 in 2011 involved men.
Zakończenie
Bezpieczeństwo i higiena pracy to z jednej strony zbiór przepisów, jak i zasad
dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a z drugiej osobna
dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. BHP
odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy
w higienicznych warunkach.
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Polityka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to nie tylko akty prawne,
w postaci ustaw i rozporządzeń – oczywiście są one ważne i muszą mieć
zastosowanie w miejscu pracy. Niemniej jednak z punktu widzenia osiągnięcia
satysfakcjonującej poprawy warunków pracy, w tym zmniejszenia wypadków przy
pracy i zachorowań na choroby zawodowe, ważne jest, aby system prawny został
wzmocniony dodatkowymi instrumentami, tj. dialog społeczny, katalog dobrych
praktyk, podnoszenie świadomości, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw,
zachęty o charakterze ekonomicznym, integracja problematyki BHP z innymi
obszarami.39
W roku 2012 na terenie Unii Europejskiej (UE-28) miały miejsce 2.487.794
poważne wypadki przy pracy, czyli takie, które skutkowały absencją w pracy
przekraczającą 3 dni. Ponadto, w tym samym czasie doszło do 3515 wypadków
śmiertelnych.
Bez względu na kompetencje poszczególnych organizacji w zakresie
gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych, w tym danych dotyczących
BHP, ważne jest usprawnienie procesu rejestracji wypadków przy pracy na
poziomie krajowym. Należy pamiętać, że porównywanie danych z różnych krajów
jest nadal mało efektywne. To w głównej mierze konsekwencja różnic w zakresie
informacji, jakie w poszczególnych krajach są rejestrowane w odniesieniu do
wypadków przy pracy.40
Działania organizacji międzynarodowych, zorientowane na poprawę
warunków pracy i promocję bezpiecznego oraz higienicznego miejsca pracy,
muszą być wsparte skutecznym systemem zbierania i przechowywania danych na
temat wypadków przy pracy. Dzięki temu kontrola skuteczności w poszczególnych
krajach członkowskich obowiązujących i nowowprowadzanych przepisów
w zakresie BHP będzie efektywna, a opracowywane instrumenty dadzą realne
rezultaty w postaci zmniejszającego się poziomu wypadkowości w miejscach
pracy.
Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie najważniejszych źródeł informacji na temat
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników w Unii Europejskiej. Szczególny
nacisk Autorka kładzie na prezentację wybranych organizacji międzynarodowych
silnie zaangażowanych w działania zmierzające do poprawy warunków pracy
mieszkańców UE. W artykule zostaną również omówione paneuropejskie badania
ankietowe dostarczające unikatowych danych w obszarze warunków pracy
obywateli Europy.
Artykuł składa się z czterech części głównych: tj. wprowadzenia, informacji na
temat BHP – instytucje i badania, BHP w liczbach oraz zakończenia.
Autorka wykazała, że zaangażowanie instytucji międzynarodowych
w problematykę BHP jest cały czas bardzo duże, a nowe i pojawiające się
zagrożenia w miejscu pracy wymagają ciągłego gromadzenia danych
statystycznych i prowadzenia badań ankietowych.

39
40

https://osha.europa.eu/pl/organisations/osh_strategies
http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P13000148913428
73732332&html_tresc_root_id=1197&html_tresc_id=1199&html_klucz=1197&html_klucz_spis=103
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Summery
The aim of the paper is to elaborate the main sources of information in the
field of occupational health and safety of workers in the EU. The emphasis is
placed on the presentation of selected international organizations with a strong
involvement in the activities aimed at improvement of working conditions of EU
citizens. In the article European surveys that provide unique information and fill
a very important gap in the field of health and safety at work are discussed.
The article consists of 4 main parts: introduction, information in the field
of OHS – institutions and surveys, OHS in numbers and conclusions.
The Author has proven that international institutions contribution to the OHS
problems is still very strong, and new and emerging risks in the working places
require continuous statistical data gathering and conducting empirical surveys.
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BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
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Wojciech GIZICKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
AKTYWNOŚĆ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I MOTYWACJE PROOBRONNE
MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ LEGII AKADEMICKIEJ KUL
Takie będą Rzeczypospolite
jakie ich młodzieży chowanie…

Wprowadzenie
Od kilku lat wzrasta zainteresowanie młodzieży formacjami mundurowymi.
Jest to z pewnością wynikiem atrakcyjności pracy w tego rodzaju służbach,
stabilizacją zatrudnienia i wynagrodzenia oraz przywilejami z tym związanymi.
Jakkolwiek jednak wydaje się, że u znacznej części młodych ludzi istnieją
motywacje pozamaterialne. Postawy patriotyczne, proobronne, budowanie
tożsamości i duma narodowa są częstymi argumentami podawanymi w przypadku
dyskusji przy okazji wyjaśniania fenomenu zainteresowania bezpieczeństwem
i służbą dla Ojczyzny. Świętowanie rocznic narodowych, wydarzenia z udziałem
wojska, pamięć o ważnych datach z dziejów Polski gromadzą szeroką rzeszę
dzieci i młodzieży. Daje to nadzieję na kształtowanie właściwych postaw
obywatelskich w dorosłym życiu. Nie jest to już z pewnością jedynie moda, ale
coraz częściej rzeczywista potrzeba.
Celem artykułu jest przybliżenie istoty działań formacji proobronnych oraz
analiza postrzegania i motywacji proobronnych młodzieży. Zasadnicza cześć
badań oparta jest na opiniach zebranych wśród młodzieży zaangażowanej
w działalność Legii Akademickiej KUL. W kontekście problemu badawczego
pojawia się kilka zasadniczych pytań: jakie cele przyświecają organizacjom
proobronnym? Jakie motywacje towarzyszą aktywnej działalności w analizowanych
formacjach? Jaki jest odbiór
zasadniczych problemów dotyczących
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego?
Legia Akademicka KUL jako przykład ochotniczej formacji proobronnej
Ochotnicze formacje proobronne mają w Polsce długą tradycję. Zaczęły się
dynamicznie rozwijać zwłaszcza po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
w 1918 r. Wzrost postaw patriotycznych, obronnych i związanych z odbudową siły
państwa, ugruntowania jego pozycji, szerokie wsparcie instytucji wojskowych oraz
edukacja dla bezpieczeństwa stanowiły najważniejsze cele tego typu organizacji. 1
Ich aktywność w okresie międzywojennym była stosunkowo duża, a w czasie
wojny część z nich stanowiło ważną część walki wyzwoleńczej. Poważne
załamanie działalnością tego rodzaju był okres PRL. Pozorna aktywność
obywatelska, w tym proobronna była podporządkowana ideologii sukcesu

1

Zob. m.in. A. Cwer, Wychowanie proobronne młodzieży szkół średnich w Polsce w okresie
dwudziestolecia międzywojennego. „PO-OC w szkole”, nr 2/1998; J. Kęsik, Naród pod bronią.
Społeczeństwa w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939. Wrocław 1998; J.S. Kardas,
Edukacja obronna w Polsce. Warszawa 1999; A. Skrabacz, Istota funkcjonowania organizacji
proobronnych w aspekcie historycznym. „Zeszyt Problemowy”, nr 4/2000
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socjalistycznego państwa i musiała współgrać z formacjami w innych państwach
bloku wschodniego.
Dynamiczne odrodzenie idei działalności obywatelskiej, w tym w ramach
formacji proobronnych, ma miejsce od 1989 r. Dzięki zmianom systemowym,
uzyskaniu podmiotowości i realnego wpływu na podejmowane decyzje,
społeczeństwo zaczęło organizować różne formy aktywności. Organizacje
pozarządowe coraz wyraźniej wkraczały w przestrzeń publiczną i stanowią
współcześnie trwały element państwa. Nie jest to wciąż poziom zadowalający,
zwłaszcza w kontekście systematycznego działania, jakkolwiek jednak trudno
lekceważyć i nie doceniać ich wpływu na wiele przestrzeni społecznopolitycznych.2
Początki działalności Legii Akademickiej datowane są na 1918 rok. Formacja
została powołana niemal jednocześnie w największych ośrodkach akademickich
rodzącej się II RP, w tym w Lublinie. Odegrała ona istotną rolę w kształtowaniu się
świadomości narodowej w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości.
W okresie międzywojennym działalność LA była kilkukrotnie zawieszana
i wznawiana. II wojna światowa i okres PRL spowodował faktyczne zaprzestanie
działalności. Możliwość odrodzenia się aktywności proobronnej wśród studentów
stałą się faktem w III RP. Proces ten był jednak długi. Legia Akademicka KUL
została utworzona w KUL 26 marca 2004 roku.3 W ciągu dekady swojej
działalności wpisała się na trwałe w aktywność studencką Uniwersytetu. Legioniści
pełnią asystę przy wszystkich najważniejszych uroczystościach Uczelni, angażują
się w projekty naukowe, promocyjne i organizacyjne. Zasadnicza działalność
związana jest jednak z założeniami zawartymi w statucie stowarzyszenia.
Najważniejsze z nich skupione są wokół:
 aktywności na rzecz wsparcia niepodległości RP;
 wychowania obywatelskiego w duchu wartości chrześcijańskich
i patriotycznych;
 przygotowania wojskowego i proobronnego, w tym wzmacniania
sprawności fizycznej;
 współpracy z instytucjami mundurowymi i paramilitarnymi.
Główna działalność praktyczna skupia się na organizowaniu szeregu szkoleń.
Znaczna ich część odbywa się w ważnych jednostkach wojskowych. 4 Kadrę
szkoleniową stanowią oficerowie wojska polskiego, czynni i byli żołnierze, w tym
jednostek specjalnych i uczestnicy misji zagranicznych. W 2014 roku Legia
Akademicka KUL wraz z innymi podmiotami działającymi na rzecz obrony
terytorialnej i cywilnej rozpoczęła projekt pod nazwą Obrona Terytorialna
J. Marczak (red.), Za Samoorganizacją społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa powszechnego.
Samoobrona powszechna III Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2000; P. Frączak, Trzeci sektor
w III Rzeczypospolitej. Warszawa 2002; W. Kitler, Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce. Warszawa
2002; A. Skrabacz, K. Teresiak, Udział organizacji pozarządowych w realizacji misji i celów obrony
narodowej Polski. Warszawa 2005; A. Skrabacz, Organizacje pozarządowe wobec wyzwań
i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku. Inowrocław 2006
3
Cennym opracowaniem ilustrującym aktywność organizacji proobronnych na Lubelszczyźnie jest
praca U. Lulkiewicz, Tożsamość młodzieżowych organizacji proobronnych (na przykładzie
województwa lubelskiego). Lublin 2007, (niepublikowana praca doktorska)
4
Są to m.in. Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła Ofierska Wojsk Lądowych we
Wrocławiu.
2
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Województwa Lubelskiego (OTWL). Celem tej aktywności jest udzielanie wsparcia
jednostkom samorządu terytorialnego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej
lub zagrożenia konfliktem zbrojnym. Część szkoleń w ramach tego projektu jest
wzorowana na Gwardii Narodowej funkcjonującej w USA, a patronat nad
poszczególnymi wydarzeniami sprawuje także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Legia Akademicka KUL z uwagi na swoją aktywność i poważne podejście do
założonych celów została jednym z filarów projektu MON i Ministra Tomasza
Siemoniaka, związanego z próbą utworzenia systemu obrony terytorialnej Polski.5
Potrzeba efektywnego funkcjonowania takiego systemu jest bezpośrednio
związana z wyzwaniami, jakie przynosi rzeczywistość międzynarodowa, w tym
szczególnie konflikt na Ukrainie. W tym kontekście analizowana jednostka
w styczniu 2015 roku była wizytowana przez pełnomocnika MON gen. prof.
Bogusława Packa. Jej celem było stwierdzenie poziomu przygotowania formacji do
wyzwań związanych z przygotowywanym projektem.
Praktyczne formy aktywności szkoleniowej LA KUL koncentrują się na
4 szczegółowych obszarach. Są to:
 medycyna pola walki;
 systemy dowodzenia i łączności;
 sztuki walki;
 strzelectwo i wiedza o broni.
Propozycje te są bezpośrednio związane z przygotowaniem legionistów do
zadań w czasie działań w sytuacji kryzysowej lub wystąpienia konfliktu zbrojnego.
Znajomość zagadnień w każdym w wymienionych obszarów może decydować
o przewadze i sukcesie na polu walki.
Motywacje do działania i percepcja bezpieczeństwa członków Legii
Akademickiej KUL
Kluczowym zagadnieniem przy dokonywaniu analizy działalności organizacji
pozarządowych jest poznanie motywacji osób zaangażowanych. W perspektywie
przedmiotu działań badanych w niniejszym tekście formacji proobronnych jest
to zagadnienie szczególnie ciekawe i ważne. Służba wojskowa była jeszcze do
niedawna traktowana przez młodzież jako nieatrakcyjna i niepotrzebnie zajmująca
czas. Stąd też istotne jest poznanie opinii młodych osób zaangażowanych
w zupełnie dobrowolną formę aktywności paramilitarnej.
Analiza materiału własnego oparta jest o dane pochodzące z badania
ankietowego 86 uczestników szkolenia unitarnego LA KUL, przeprowadzonego
i opracowanego na przełomie 2013 i 2014 r. Ankieta składała się z 15 pytań
dotyczących motywacji do działania w formacji proobronnej oraz opinii
o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym. 6
Na strukturę demograficzną badanej grupy składały się takie cechy, jak płeć,
wiek, profil edukacji oraz miejsce pochodzenia. Zdecydowaną część członków
5

6

Stowarzyszenie Instruktorów Legii Akademickiej zostało członkiem Federacji Organizacji
Proobronnych, stowarzyszenia które zostało zawiązane 21 marca 2015 r. w Warszawie. Celem
Federacji będzie integracja formacji proobronnych w Polsce i możliwie szerokie włączenie ich
w system bezpieczeństwa państwa. Szereg bieżących informacji na temat aktywności LA KUL można
znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia: www.legiaakademicka.pl
Jest to część przygotowań do szerszego opracowania badań członków organizacji proobronnych,
które autor podejmuje w ramach działalności naukowej.
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działań LA KUL stanowią mężczyźni (74.1%, przy 25.9% badanych kobiet). Biorąc
jednak pod uwagę informacje zebrane podczas spotkań z kadrą kierowniczą
formacji można stwierdzić, że systematyczne wzrasta liczba kobiet
zaangażowanych w działalność proobronną, w tym LA KUL. Wśród zbadanych
członków szkolenia dominowała młodzież do 18 roku życia (57%) oraz studenci
(33.7%). Pozostała część uczestników to młodzież powyżej 24 roku życia, tj. 8.1%.
Osoby te stanowiły trzon kadry kierowniczej i szkoleniowej. W przypadku profilu
edukacyjnego dominowali uczniowie i studenci kierunków społecznohumanistycznych – 41.7%. Uczestnicy szkolenia pochodzili w większości (41.9%)
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych (miasta do 20 tyś mieszkańców).
Pierwsze i zasadnicze pytanie zadane uczestnikom szkolenia dotyczyło
powodów zaangażowania w działalność Legii Akademickiej KUL. Spośród sześciu
propozycji najczęściej pojawiała się odpowiedź wskazująca na zasadność realizacji
idei patriotycznych i niepodległościowych (51.6%). Drugą istotną statystycznie
motywacją była osobista chęć wsparcia procesów związanych z bezpieczeństwem
państwa (46.8%). Warty podkreślenia jest fakt, że badani sporadycznie wskazywali
na motywacje „towarzysko-zabawowe”. Analizując to pytanie można stwierdzić
z dużą odpowiedzialnością, że wskazywane powody własnego zaangażowania
pokrywają się w zasadniczym stopniu z celami zawartymi w statucie LA KUL.
Wykres nr 1: Motywacje zaangażowania w działalność pro obronną

realizacja idei niepodległościowych i
patriotycznych

51,6%

osobiste wsparcie procesów na rzecz
państwa

46,8%

podnoszenie sprawności fizycznej

37,1%

zaangażowanie w poważną działalność
społeczną

32,3%

przeżycie przygody
nawiązywanie nowych znajomości

16,1%
11,3%

inne 4,8%
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Źródło: Opracowanie własne (procenty nie sumują się do 100, gdyż ankietowani mogli
wskazać 2 opcje)

Dokonując analizy pytania dotyczącego motywacji do działania
w organizacjach paramilitarnych można wskazać, że młodzież do 18 roku życia
częściej
podkreśla
swoje
przywiązanie
do
idei
patriotycznych
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i niepodległościowych.7 Wraz z wiekiem rośnie przekonanie o konieczności
pragmatycznego podejścia do bezpieczeństwa, związanego z bezpośrednim,
osobistym udziałem w różnorakich działaniach na rzecz bezpieczeństwa państwa
(tab. 1). Jak się wydaje nie musi to wynikać tylko z pobudek patriotycznych, choć
oczywiście obecnych we wskazaniach, ale także np. z uwarunkowań
geopolitycznych i sytuacji międzynarodowej.
Tabela nr 1: Powody zaangażowania w działalność proobronną a wiek respondentów
wiek
Jakie są najważniejsze powody Pani/Pana
zaangażowania w działalność Legii Akademickiej?
do 18 lat
powyżej 18 lat
osobiste wsparcie procesów na rzecz bezpieczeństwa
38,8%
52,8%
państwa
realizacja idei niepodległościowych i patriotycznych
51,0%
38,9%
zaangażowanie w poważną działalność społeczną
24,5%
33,3%
podnoszenie sprawności fizycznej
32,7%
19,4%
nawiązywanie nowych znajomości
8,2%
11,1%
przeżycie przygody
16,3%
11,1%
inne
2,0%
5,6%
Źródło: Opracowanie własne (procenty nie sumują się do 100, gdyż ankietowani mogli
wskazać 2 opcje)

Kolejne pytanie dotyczyło opinii na temat zasadności zajęć w zakresie
szkolenia z podstaw obronności w programie studiów wyższych. Uzyskane
odpowiedzi wskazują na zasadność takiego założenia (90.7% odpowiedzi
twierdzących). Koresponduje to z założeniami zawartymi w strategicznych
dokumentach dotyczących bezpieczeństwa Polski. Bardzo wyraźnie przewija się
tam kwestia upowszechniania problematyki bezpieczeństwa oraz włączania w tę
problematykę szerokiego grona obywateli, w tym od najmłodszych lat. Kwesta
umiejętnego zachowania się w sytuacji zagrożenia jest kluczowa dla jego
zażegnania oraz zapewnienia sobie bezpieczeństwa.
Jak wskazano na początku artykułu, jedną z głównych motywacji aktywnego
działania w organizacjach proobronnych może być chęć związania swojej
zawodowej przyszłości z wojskiem lub służbami mundurowymi. Na zadane pytanie
o taką ewentualność twierdząco odpowiedziało 82.5% respondentów. Widać więc
wyraźnie, że teza wskazująca na atrakcyjność instytucji zajmujących się
bezpieczeństwem jest zasadna. Ponadto ważnym argumentem wskazywanym
w wielu badaniach jest wciąż duży prestiż społeczny tych formacji, zwłaszcza
wojska i policji.8 Przekonanie to jest częściej podzielane zwłaszcza
w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych. Służby mundurowe są tam
często jedną z niewielu instytucji dających gwarancję stabilnego zatrudnienia
i prowadzenia spokojnego życia zawodowego, stanowiącego podstawy finansowej
niezależności (tab. 2).

7

8

M. Piejko, Wielka moda na strzelanie. Gazeta Polska, 22 września 2014, s. 11; G. Szymanik,
Obywatelu powołaj się sam: Szymanik chwyta za broń. Gazeta Wyborcza, 11 grudnia 2014 r., s. 6-8
Zob. komunikat z badań CBOS z 25 września 2014 r. pt. „Oceny instytucji publicznych”. Dobrze pracę
wojska ocenia 67%, a policji 66% badanych Polaków.
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Tabela nr 2: Plany związania pracy zawodowej ze służbami mundurowymi a wielkość
miejscowości pochodzenia
Miejsce pochodzenia
Czy wiąże Pani/Pan swoją
przyszłość z pracą
miejscowość
miejscowość powyżej
w ramach służb
do 20 tys.
20 tys. mieszkańców
mundurowych?
mieszkańców
tak
88,9%
71,1%
nie
2,8%
15,8%
trudno powiedzieć
8,3%
13,2%
Ogółem
100,0%
100,0%
Źródło: Opracowanie własne

Ogółem
79,7%
9,5%
10,8%
100,0%

Mało optymistyczne są wskazania dotyczące oceny Polski jako państwa
bezpiecznego. Większość badanych osób wskazała (53.5%), że Polska nie jest
obecnie państwem bezpiecznym. Jak się wydaje wpływ na taką ocenę miały
zarówno uwarunkowania zewnętrzne, jak i wewnętrzne. W okresie prowadzenia
badań coraz wyraźniej niepokojąco rozwijała się sytuacja na Ukrainie. Ponadto
bardzo negatywny przebieg przybrały zdarzenia na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza
w Syrii i Afryce Północnej. W wymiarze wewnętrznym stosunkowo wolno
przebiegała modernizacja wojska polskiego, zarówno w aspekcie kadrowym, jak
i sprzętowym. Znacznie bardziej krytyczni w kwestii oceny bezpieczeństwa Polski
byli mężczyźni (57.1% negatywnych opinii). Znamienne jest jednak to, że połowa
z badanych kobiet i jedna piąta ankietowanych mężczyzn nie potrafiła
jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Być może wynika to ze stosunkowo
młodego wieku badanych i braku precyzyjnej oceny m.in. uwarunkowań
zewnętrznych oraz dużej dynamiki zjawisk w najbliższym i dalszym otoczeniu
Polski.
Bardzo ciekawe, inspirujące badawczo i organizacyjnie, okazały się
odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazań na podstawę działań obronnych, jakie
powinny obwiązywać w Polsce. Wśród uczestników szkolenia LA KUL panowało
zdecydowane przekonanie o konieczności wzmacniania własnego potencjału
obronnego (53.5% odpowiedzi). Na drugim miejscu wskazywano zasadność
udziału w sojuszach militarnych (24.4% odpowiedzi). Analiza tego pytania również
potwierdza ostatnie deklaracje i decyzje podejmowane na poziomie wykonawczym.
Rząd w 2014 roku podjął decyzję o podniesieniu do 2% PKB wydatki na
obronność. W przypadku zagrożenia zewnętrznego zasadnicze znaczenie będą
miały własne możliwości przeciwstawienia się agresorowi, odparcia ataku i dania
szansy na wsparcie sojusznicze, które wymaga przecież czasu na zorganizowanie
i skuteczne użycie.
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Wykres nr 2: Podstawa działań obronnych Polski
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Źródło: Opracowanie własne

Z pytaniem o podstawy działań obronnych koresponduje kolejne, dotyczące
struktury sił zbrojnych. W przypadku wskazania na ich specyfikę wewnętrzną
dominuje pogląd o zasadności połączenia armii zawodowej z formacjami
ochotniczymi (46.5%). Mimo to, istotną liczbę zwolenników ma armia oparta
o obowiązkowy pobór. Na taką koniczność wskazała ponad 1/3 badanych.
Zwolennikiem armii w pełni zawodowej był jedynie co piąty badany. Stąd też
zasadne wydaje się pytanie o współczesny kształt wojska polskiego. Wyzwania
stojące przed państwem w kontekście zwłaszcza konfliktu na Ukrainie uzasadniają
potrzebę konstruktywnej dyskusji o powrocie do częściowej/czasowej powszechnej
mobilizacji lub stworzenia większej możliwości przeszkolenia wojskowego dla dużej
rzeszy ochotników.9 Zwolennikami armii pochodzącej z obowiązkowego poboru są
znacznie częściej osoby pochodzące z małych miejscowości (tab.3).
Wykres nr 3: Struktura sił zbrojnych w Polsce

Źródło: Opracowanie własne
9

M. Domagalski, Będzie zaciąg do armii terytorialnej? Rzeczpospolita, 13 marca 2014, s. A6;
M. Kozubal, Karabin dla ochotnika i rezerwisty. Rzeczpospolita, 2 grudnia 2014, s. A7; Zaczniemy
szkolić ochotników: z Tomaszem Siemoniakiem, wicepremierem i ministrem obrony, rozmawia
Łukasz Warzecha. w Sieci, 6 listopada 2014, s. 22-24
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Tabela nr 3: Struktura sił zbrojnych w Polsce a miejscowość pochodzenia
Jaki kształt według
Pani/Pana powinny
przybrać siły zbrojne
w Polsce?
armia w pełni zawodowa
armia zawodowa z
ochotniczymi siłami rezerwy
(np. NSR)
armia z obowiązkowego
poboru
Ogółem
Źródło: Opracowanie własne

Miejsce pochodzenia
miejscowość
miejscowość
do 20 tys.
powyżej 20 tys.
mieszkańców
mieszkańców
19,4%
15,8%

Ogółem
17,6%

36,1%

57,9%

47,3%

44,4%

26,3%

35,1%

100,0%

100,0%

100,0%

Jednym z argumentów na rzecz profesjonalizacji i podniesienia jakości armii
jest udział żołnierzy w wojskowych misjach zagranicznych. Pytanie o zasadność
takiego wykorzystania wojska zostało również zadane legionistom. Ponad 2/3
z nich uznało, że wysyłanie żołnierzy poza granice Polski jest uzasadnione. Należy
jednak podkreślić, że prawie 20% badanych nie potrafiło jednoznacznie
sprecyzować swojej opinii.
Niezmiennie dyskusyjnym problemem w Polsce jest kwestia priorytetów
w obszarze strategicznego partnerstwa. Niestety pojawiają się opozycyjne wobec
siebie opcje: europejska (UE) i transatlantycka (NATO/USA). Należy jednak
stwierdzić, że bezpieczeństwo międzynarodowe wymaga zgodnej współpracy
partnerów po obu stronach Atlantyku. W przypadku Polski jest to również
konieczne. Choć tradycyjnie już, nie bez istotnych argumentów potwierdzających
taki wybór, bazujemy na silnym wsparciu Stanów Zjednoczonych. Nie wyklucza to
jednak współpracy w ramach UE. Stąd też nie mogą dziwić wskazania badanej
młodzieży w kolejnym pytaniu, dotyczącym głównego partnera Polski w obszarze
bezpieczeństwa. Zwolenników partnerstwa z USA (34.9%) i UE (33.7%) jest niemal
tyle samo.
Wykres nr 4: Podstawowe podmioty partnerstwa strategicznego Polski

Źródło: Opracowanie własne
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Nie sposób jednak obronić tezy, że Europa dysponuje współcześnie dużymi
możliwościami wspólnotowymi w zakresie obrony. Coraz wyraźniej widać, że jako
wspólnota polityczna w zasadzie nie istnieje. Ciężar działań w imieniu Europy
podejmują wciąż największe państwa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania.
Uwidaczniają to zarówno konflikt na Ukrainie, jak i działania wobec Państwa
Islamskiego (ISIS). Stąd też nie ma na dzisiaj alternatywy dla ścisłej współpracy
ze Stanami Zjednoczonymi.
Istotne statystycznie w przypadku tego pytania jest wskazanie na oparcie
bezpieczeństwa na sojuszu z Rosją (11.6% badanych). Wydaje się, że część
z respondentów próbuje wkomponować to państwo w system bezpieczeństwa
międzynarodowego. Byłaby to oczywiście pożądana perspektywa, jakkolwiek
biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia na Ukrainie, bardzo odległa i trudna do
sfinalizowania.
Ostatnie zadane pytanie dotyczyło wskazania na główne zagrożenia dla
bezpieczeństwa Polski. Spośród sześciu możliwości, zarówno o militarnym, jak
i niemilitarnym charakterze, najczęściej wskazywano konflikty z państwami
sąsiedzkimi (44.6%). Z dużą dozą prawdopodobieństwa należy założyć, że
chodziło o możliwość otwartej konfrontacji z Rosją. Z pewnością niekorzystne są
także trudne relacje z Białorusią oraz kryzys w relacjach z Litwą, związany
z mniejszością polską. Ponadto znaczną ilość wskazań miały zagrożenia związane
z atakami terrorystycznymi (43.1%). Jest to uzasadnione w kontekście wzrastającej
aktywności organizacji terrorystycznych w Europie, zwłaszcza w państwach
zaangażowanych w ich zwalczanie.
Wykres nr 5: Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

kryzysy/konflikty z państwami sąsziedzkimi

44,6%

ataki terrorystyczne

43,1%

powszechny konflikt zbrojny

35,4%

kryzysy ekonomiczne

kryzysy społeczne

klęski i katastrofy naturalne

30,8%

27,7%

15,4%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Źródło: Opracowanie własne (procenty nie sumują się do 100, gdyż ankietowani mogli
wskazać 2 opcje)
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Biorąc pod uwagę płeć ankietowanych można wskazać na ciekawą zależność.
Wśród mężczyzn dominuje wyraźnie pogląd o zagrożeniu wynikającym ze strony
państw sąsiedzkich. Jednak na uwagę zasługuje przewaga wskazań w większości
podanych alternatyw wśród kobiet. W trzech przypadkach są one znaczące. Być
może należy to wiązać z naturalną, wrodzoną u kobiet troską o funkcjonowanie
w warunkach zwiększonego poczucia bezpieczeństwa. Stąd też wskazania te mają
uwrażliwić na skuteczne eliminowanie lub minimalizowanie tych zagrożeń.
Tabela nr 4: Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski a płeć respondentów
Jakie są według Pani/Pana
Płeć
główne zagrożenia dla
kobieta
mężczyzna
Ogółem
bezpieczeństwa Polski?
powszechny konflikt zbrojny
40,9%
31,7%
34,1%
ataki terrorystyczne
40,9%
33,3%
35,3%
kryzysy/konflikty z państwami
36,4%
49,2%
45,9%
sąsiedzkimi
kryzysy społeczne
18,2%
20,6%
20,0%
kryzysy ekonomiczne
31,8%
22,2%
24,7%
klęski i katastrofy naturalne
13,6%
12,7%
12,9%
inne
0,0%
3,2%
2,4%
Źródło: Opracowanie własne (procenty nie sumują się do 100, gdyż ankietowani mogli
wskazać 2 opcje)

Wnioski
Przedstawiona analiza działań na rzecz bezpieczeństwa podejmowana
w ramach Legii Akademickiej KUL pozwala stwierdzić, że założone cele statutowe
są konsekwentnie realizowane w praktyce. Wielość i dynamika szkoleń,
podnoszenia własnych umiejętności młodzieży zaangażowanej w działalność LA
KUL, umiejętność współdziałania w zespole oraz wspieranie działań proobronnych
na poziomie lokalnym i ogólnopolskim świadczy o dobrym przygotowaniu do
podejmowanie odpowiedzialnych zadań, zwłaszcza w kontekście przygotowywanej
koncepcji systemu obrony terytorialnej w Polski.
Deklarowane odpowiedzi na zadane pytania badawcze również pozwalają na
podkreślenie daleko idącego i trwałego zainteresowania problematyką proobronną
i bezpieczeństwa. Wykorzystanie potencjału tkwiącego w zaangażowanej
młodzieży, z jej jednoznacznie patriotycznymi motywacjami, będzie z pewnością
służyło bezpieczeństwu państwa.
Streszczenie
Polskie organizacje paramilitarne są bardzo popularne i szczególnie aktywne
od 1990 roku. Ich struktura organizacyjna, szkolenia i funkcje są porównywalne
z tymi, które cechują profesjonalne wojsko, ale formalnie nie są częścią polskich sił
zbrojnych. Od marca 2015 roku Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza
wkomponować te grupy w strategię bezpieczeństwa, szczególnie z powodu
niepokojących wydarzeń na Ukrainie. Jedną z takich organizacji jest Legia
Akademicka KUL. Celem tego artykułu jest przybliżenie celów, form działalności,
motywacji i percepcji bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego członków
tej organizacji.
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Summary
Polish paramilitary organizations are very popular and particularly active since
1990. Their organizational structure, training and functioning are similar to those
of a professional military, but they are not included as part of Poland's formal
armed forces. As of March 2015, the Ministry of National Defence intends to
involve paramilitary groups in its defense strategy, especially due to anxiety over
events in Ukraine. One such active paramilitary group is Legia Akademicka KUL.
The purpose of this article is to provide an overview of the goals, forms of activity,
and people's motivation and perceptions of national and international security
in this formation.
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STRATEGIC MANAGEMENT OF OIL RESOURCES

Introduction
The topic of this article is the strategic management of oil resources given
trends in supply and demand, conventional and unconventional resource
development and reserves, prices and other factors such as the geopolitical
situation.
Crude oil, commonly called “oil”, refers to naturally occurring mineral oil made
up of a mixture of hydrocarbons and impurities. It is the portion of naturally
occurring hydrocarbons that is liquid at normal temperature and pressure, and
usually includes condensate recovered from natural gas intermixed with the
extracted oil. Natural gas liquids (NGLs), i.e. ethane, propane, (normal and iso-)
butane, pentane and heavier hydrocarbons as well as condensates from natural
gas production, are usually listed separately1 but the portion that is liquid at normal
temperature and pressure may also be categorized as oil production. 2 Petroleum
refers to crude oil and its refined products, 3 such as motor gasoline and diesel oil.
Figure 1 shows the most important trends in the oil industry. Oil production
continues to increase but its share of primary energy consumption is decreasing.
Figure 1: Oil’s share of primary energy consumption, GDP and various sectors of the
economy in 1965-2030

Source: BP, Energy Outlook 2030, BP. London 2013, p. 28

1

International Energy Agency (IEA), Oil Information 2014. Paris 2014, p. I.7
BGR, Energy Study 2014 – Reserves, Resources and Availability of Energy Resources. BGR.
Hannover 2014, p. 120
3
Ibidem, p. 122
2
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Oil’s share of GDP fluctuates and depends mostly on global oil prices. The
share of oil in the power sector is diminishing as it is usually uneconomical as
a fuel in power generation, save for remote locations and places with low prices
that are not tied to global oil markets – usually as a result of government protection
or subsidies.4 Oil’s share in transport, industry and other sectors is also declining
but oil still maintains a strong dominance in the transport sector that is expected to
stand until an economic, alternative energy source is implemented on a wide scale
for the over 1 billion vehicles (and growing) fueled by oil in use worldwide.
Despite significant technological progress and worldwide investment
in tapping alternative energy sources, especially renewables, crude oil remains the
world’s largest source of primary energy supply, accounting for about a third
of primary energy consumption in the world.
World Conventional and Unconventional Oil Resources
Oil is explored by itself or in association with natural gas. Exploration
is a capital intensive and risky process that usually involves various geological
work, starting with gravity, magnetic, passive and seismic surveys. When
geological areas that may contain oil and natural gas are identified, exploration
wells confirm the existence, location, quantity and quality of 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.
Oil may be easily transported by pipelines, ships, trains and road vehicles.
The geographical distribution of estimated cumulative world oil production as well
as remaining reserves and resources are shown in Figure 2.
Figure 2: World cumulative oil production, reserves and resources

Source: BGR, Energy Study 2014 – Reserves, Resources and Availability of Energy
Resources, op. cit., p. 32
4

An analysis of the negative effects of such intervention is presented in The Economist, Energy prices.
Pump aligning, http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21639589-few-countries-aretaking-advantage-lower-oil-prices-cut-subsidies-pump (access 30.03.2015)
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The largest share of reserves, i.e. the portion of resources that can be
economically recovered at current prices, are in the Middle East (108 Gt) followed
by North America (35 Gt) and South America (31 Gt). Europe’s reserves are very
small (i.e. 2 Gt, which is equivalent to only about 6 months of global production of
4.2 Gt/year) so that Europe is not expected to play a large role in global supply.
The largest conventional oil resources, excluding reserves, are also in the Middle
East (30 Gt), closely followed by Russia, North America, Asia and South America
(all in the range of 23-28 Gt). The total amount of unconventional resources (173
Gt), also excluding reserves, is similar to conventional resources (161 Gt) but the
former are located mostly in South America (69 Gt) and North America (64 Gt).
Similarly to reserves, Europe’s conventional and unconventional resources are
also relatively small at 5 Gt and 2 Gt respectively. Worldwide conventional and
non-conventional total oil reserves and resources are estimated at 553 Gt at the
end of 2013.
Conventional oil is found in underground pools in which wells can be drilled.
Once this is done, oil flows naturally or can be pumped to the surface. These
deposits usually also contain natural gas so that both are often extracted from the
same geological formations. Unlike conventional oil, unconventional oil is trapped
in poorly connected pores in low permeability rock, in oil sands or as extra heavy
oil from which it does not flow naturally and cannot be easily pumped to the surface
in significant amounts. The difference between conventional and unconventional
oil, especially with respect to enhanced recovery techniques used in conventional
reservoirs, is debatable and may change over time as new technologies
become more economical. Currently, oil sands, extra heavy oil and tight oil
are usually categorised as unconventional gas resources. 5 As shown in table
1, unconventional oil is almost evenly distributed between oil sands, extra heavy
oil and thigh oil. However, at this point in time tight oil extraction remains
mostly uneconomical, thus its reserves are small (0.3 Gt), compared to significant
oil reserves in the form of oil sands (26.6 Gt) and extra heavy oil (21.2 Gt).
Table 1: Conventional and unconventional oil reserves and resources
Reserves
Total Remaining
Resources [Gt]
[Gt]
[Gt]
Conventional
170.5
161.4
331,9
Unconventional:
48.1
172.5
220.5
- Oil sands
26.6
62.5
89.1
- Extra heavy oil
21.2
60.8
82.0
- Tight oil
0.3
49.3
49.6
Total
218.6
333.9
552,5
Source: Based on BGR, Energy Study 2014 – Reserves, Resources and Availability of
Energy Resources, op. cit., p. 73-74.
Type

5

Currently most of the unconventional oil is extracted in the USA, the following study contains
information on such resources in other parts of the world: 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
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Estimates of unconventional resources are still largely speculative due
to incomplete information. Nevertheless, as shown in Figure 3, as following
decades of intensive exploitation, conventional reserves become increasingly
depleted, unconventional oil production is expected to increase. OPEC’s share
fluctuates in response to price changes, i.e. its production from conventional
sources is price elastic as OPEC countries attempt to maintain high oil prices as oil
production usually accounts for a significant share of their GDP – much larger than
oil consumption so that high oil prices are beneficial to their economies.
Figure 3: Oil supply by type and region forecast for 1990-2030

Source: BP, Energy Outlook 2030, op. cit., p. 34

The concept of “peak oil” is often mentioned with respect to oil production.
It predicts a point in time when the maximum possible rate of oil production
is reached followed by terminal decline. 6 In this context, it is beneficial to introduce
the concept of “static reach” defined as the ratio of reserves to current annual
production. Figure 4 shows the significant growth in oil production over the last
70 years. As mentioned previously, this is mostly due to oil’s great popularity as
a fuel in transport. If reserves stayed at the same level, static reach would rapidly
tend to zero. This is not the case.
Given a long term rise in prices and significant technological advances in oil
exploration, reserves keep on increasing, the static reach fluctuates between about
20-50 years and is, as expected, inversely correlated with price since more
resources become economical, i.e. are classified as reserves, as the price
increases.7 It also appears that peak oil has not yet been reached and there are no

6

Side note: Stipulations about this point having been reached or being reached in the near future
abound in popular media but this has little scientific significance.
7
Conversely, when the price falls many, especially unconventional, oil resources become uneconomical
and companies shut down or divest assets as discussed in: The Economist, Unsustainable energy.
Oil companies, http://www.economist.com/news/business/21623694-price-oil-has-been-tumbling-costfinding-it-has-not-unsustainable-energy (access 28.03.2015)
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indications of it being reached in the near future.8 Nevertheless, the static reach for
oil and gas is significantly lower than for coal and the difference becomes greater
by more than an order of magnitude if resources are included.9
Figure 4: Oil production, reserves and static reach in 1945-2012

Source: BGR, Energy Study 2012 – Reserves, Resources and Availability of Energy
Resources, op. cit., p. 33

Figure 5 shows that by 2030, tight oil as one of the unconventional sources,
may reach 9% of global supply with North America continuing to account for the
largest share of production.
Figure 5: World tight oil supply forecast 2000-2030

Source: BP, Energy Outlook 2030, op. cit., p. 34
8

The author would expect peak oil to follow a significant and sharp increase in price, not related to other
factors, such as cartel or political decisions or wars, just prior to reaching peak oil as total demand
would get close to surpassing worldwide supply, given that the demand for oil is price inelastic.
9
Estimates of static reach based on both reserves and resources for crude oil, natural gas, hard coal,
lignite and uranium are available in: BGR, Energy Study 2012 – Reserves, Resources and Availability
of Energy Resources. BGR. Hannover 2013, p. 34
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As shown in Table 1, tight oil’s share in oil reserves is relatively small. This
is mainly due to significant technical difficulties and cost of extracting oil from
low permeability rock formations, usually situated at greater depth than other
resources. Nevertheless technological advances, especially directional drilling
technology, have made it possible to extract a significant portion of tight oil
resources.
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.
Oil Supply and Trade
Based BP, U.S. Energy Information Administration (EIA) and International
Energy Agency (IEA) forecasts, world demand will grow for all fossil fuels 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. 10 The share of oil has
shown the largest decline over the last 40 years declining from 46.1% in 1973 to
31.4% of total primary energy supply in 2012 as shown in Figure 6. Nevertheless,
given a 119% increase in total energy supply of all fuels from 6 106 Mtoe (million
tonnes oil equivalent) in 1973 to 13 371, despite the decreased share in TPES,
crude oil supply still increased 49% from 2 868 Mtoe in 1973 to 4 279 Mtoe in
2012.
Figure 6: World total primary energy supply fuel shares

Source: International Energy Agency (IEA), Key World Energy Statistics 2014, Paris
2014, p. 6

As shown in Figure 7, the shares of world oil production have been
remarkable stable. The only noteworthy changes are Middle East’s decline from
36.7% to 31.8% of production in 1973 and 2013 respectively and China’s increase
10

BP, BP Energy Outlook 2035, BP, London 2015; Energy Information Administration (EIA),
International Energy Outlook 2013, EIA, Washington 2013; International Energy Agency (IEA), World
Energy Outlook (WEO) 2014. Paris 2014
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from 1.9% to 5.0% of production over the same period. All other changes were
within 1%. Nevertheless, these categories mask changes within regions, such as,
for example, the development of shale oil in North America and significant changes
in the economics and volume of North Sea oil production over these years.11
Figure 7: World oil* production

Notes: * Includes crude oil, natural gas liquids (NGLs), feedstock, additives and other
liquid hydrocarbons; ** excluding China
Source: IEA, 2014, Key World Energy Statistics, op. cit. p. 10

The changes in world oil demand, as shown in Figure 8, are very different
from the ones in supply from Figure 7. Demand in OECD countries is falling mainly
due to vehicle efficiency gains made over the last few years in response to rising
oil prices and concerns about greenhouse gas emissions (mainly in Europe).
Figure 8: World oil demand by region and sector in 1965-2035

Note: Mb/d = million barrels per day, where 1 b = 158,968 liters
Source: BP, Energy Outlook 2035, op. cit. p. 32
11

The recent fall in oil prices has made a significant portion of the North Sea oil deposits uneconomical
as shown in: The Economist, North Sea oil and gas. Crude realities, http://www.economist.com/
news/britain/21640344-tumbling-oil-price-piles-more-pressure-sinking-industry-crude-realities (access
14.03.2015)
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Yet, this decline is more than compensated by strong demand growth in nonOECD countries, especially in the transport sector as the number of vehicles and
kilometers travelled increases rapidly in developing countries.
Major global oil trade data is shown in Figure 9. The largest flow of oil (295 Mt)
occurred from Russia to Europe. Imports from other sources are significantly
smaller which highlights Europe’s dependence on Russian oil. There is some
diversification of world supply since the largest exporter, Saudi Arabia, accounts for
18.7% of total world exports. Nevertheless, the two largest exporters, Saudi Arabia
and Russia, account for 30.7% of exports, which is significant, especially
considering that the next largest exporter, Nigeria, provides only 6.2% of exports.12
Furthermore, many other countries are already producing and exporting at close to
peak capacity so that Saudi Arabia’s and Russia’s market power is significant,
given their relatively low cost and ability to markedly increase production. Thus oil
prices are set as much by politics as by market forces.
Figure 9: Major global oil trade (Mt) in 2013

Source: BP, BP Statistical Review of World Energy 2014, BP. London 2014, p. 19

Overall, the relatively small number of large oil deposits and companies with
the resources and expertise to explore them is the main obstacle to a more
diversified supply of oil.
Strategic Management of Oil Resources
The well-developed worldwide trade in oil has resulted in closely aligned
prices, save for differences arising from transport costs, tariffs and taxes as well
as local government market protection or subsidies. Figure 10 shows historic oil
import prices from 1980 and a forecast until 2040 developed by the International
12

IEA, Key World Energy Statistics 2014. op. cit., p. 11
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Energy Agency (IEA). The forecast provides three different scenarios that differ
primarily in assumptions about financial incentives to cut greenhouse gas
emissions and develop renewable energy sources.
The data and forecast show how difficult it is to forecast prices since the
aforementioned forecast produced in 2014 using sophisticated modelling with input
data from most oil producing and consuming countries has resulted in a highly
inaccurate prediction even for the first quarter of 2015, when prices slid to under
$60 dollars per barrel and continued to decrease to just over $50 USD/b at the
beginning of April 2015.13
Figure 10: Historic and forecasted oil import prices for 1980-2040

Source: IEA, WEO 2014, op. cit., p. 49

The difficulties in extrapolating oil prices has led to new approaches such as
a stochastic model of the frequency of future oil field discoveries 14 as well as
innovative approaches to price forecasting such as a compressed sensing, artificial
intelligence (AI) based model based on a learning paradigm for crude oil price
forecasting.15 The efficacy of these new methods to deal with relatively high-profile,
hard-to-predict, and rare events16 remains unproven.
Strategic management of oil resources will need to account for changing
market conditions as conventional oil resources become increasingly depleted and
unconventional production increases, with the USA maintaining the majority
of shale oil production in the foreseeable future due to its large, technologically
advanced and mature oil services industry that will take a long time to develop
in other countries.
Technological progress is leading to discoveries and exploration of hitherto
undiscovered or uneconomical, especially unconventional, oil deposits. As
Author’s note: prices for the beginning of April 2015 are the most current at the time of writing.
L. Fievet, Z. Forro, P. Cauwels, D. Sornette, A general improved methodology to forecasting future oil
production: Application to the UK and Norway. Energy 79 (2015), Elsevier, p. 288-297
15
L. Yu, Y. Zhao, L. Tang, A compressed sensing based AI learning paradigm for crude oil price
forecasting. Energy Economics 46 (2014), Elsevier, p. 236-245
16
Here the terms are applied somewhat more loosely than in Taleb’s Black swan theory that deals with
events beyond the realm of normal expectations in history, but the principle is the same. Compare:
N. N. Taleb, The Black Swan: the impact of the highly improbable (2nd ed.). Penguin. London 2010
13
14

136
_______________________________________________________________________________

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 oil exploration projects17. 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
Pomimo znacznego postępu technologicznego i inwestycji na całym świecie
dla wykorzystania alternatywnych, szczególnie odnawialnych, źródeł energii, ropa
naftowa pozostaje największym źródłem energii – obecnie stanowi około jedną
trzecią światowego zużycia energii pierwotnej. Produkcja ropy naftowej nadal
wzrasta, ale jej udział w zużyciu energii pierwotnej maleje. Ropa nadal utrzymuje
silną dominację w transporcie, która prawdopodobnie utrzyma się do czasu
opracowania i wprowadzenia ekonomicznie konkurencyjnego, alternatywnego
źródła energii w napędzaniu znaczącej części pojazdów drogowych.
W opracowaniu przedstawiono analizę struktury i trendów w podaży ropy naftowej
z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł, popytu, handlu i cen oraz
czynników geopolitycznych. Podobnie jak w przypadku gazu ziemnego,
zarządzanie strategiczne zasobami ropy naftowej powinno uwzględniać
zmieniające się warunki rynkowe, szczególnie postępujące wyczerpywanie się
konwencjonalnych zasobów i wzrost produkcji z niekonwencjonalnych złóż.
Summary
Despite significant technological progress and worldwide investment
in tapping alternative energy sources, especially renewables, crude oil remains
the world’s largest source of primary energy supply, accounting for about a third
of worldwide primary energy consumption. Oil production continues to increase but
its share of primary energy consumption is decreasing. Oil still maintains a strong
dominance in the transport sector that is expected to stand until an economic,
alternative energy source is implemented for a significant portion of vehicles. This
paper analyses trends in both conventional and unconventional oil supply,
demand, trade, prices and geopolitical factors. Similarly to natural gas exploration,
strategic management of oil resources should account for changing market
conditions as conventional oil resources become increasingly depleted and
production from unconventional sources increases.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
NOWE TECHNOLOGIE W PROCEDURACH WYBORCZYCH.
UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRONICZNEGO GŁOSOWANIA
Technologie informacyjne odgrywają we współczesnym świecie bardzo istotną
rolę, przenikając niemalże każdy aspekt życia społeczeństw większości państw.
Co więcej, nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne tak bardzo
się rozwinęły i nadal rozwijają, że absorbując dużą uwagę badaczy stały się
popularnym tematem dociekań akademickich. Coraz częściej społeczne
konsekwencje rewolucji informacyjnej – związane z rozwojem tzw. społeczeństwa
informacyjnego – rozważane i dyskutowane są przez wielu naukowców.
Dostęp do informacji (który współcześnie dzięki ICT jest zdecydowanie
większy i szybszy niż kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat wcześniej) nabiera
coraz większego znaczenia zarówno w życiu społecznym, gospodarczym, jak
i w samej polityce. Dowodem tego stanu rzeczy jest m.in. fakt pojawienia się
i używania takich pojęć jak: e-society (e-społeczeństwo), e-banking (e-bankowość),
e-services
(e-usługi),
e-government
(e-rządzenie),
e-administration
(e-administracja) czy wreszcie e-democracy (e-demokracja).1
Rewolucja informacyjna – możliwa dzięki technologiom informatycznym –
umożliwia powielanie i przesyłanie wiedzy z łatwością (przy relatywnie mniejszych
kosztach) niewyobrażalną dla społeczności ludzkich wychowanych w kulturze,
w której informacja była nierozerwalnie związana z nośnikiem, na którym była
zamieszczona (np. papierem czy taśma filmową). 2 Co więcej, wykorzystanie
nowych narzędzi w komunikacji (po zastosowaniu ICT – komunikacji
elektronicznej), a także w innych dziedzinach życia społecznego jest coraz częściej
poruszane przez naukowców, publicystów, polityków czy obserwatorów. Jedną
z tych dyskutowanych sfer jest niewątpliwie polityka, czego potwierdzeniem jest
analizowanie np. demokracji w odniesieniu do nowej rzeczywistości – środowiska
elektronicznych mediów. Stąd też wykorzystanie pojęcia np. e-demokracja, która
uznawana jest za jeden z nowych sposobów komunikowania się z obywatelami. 3
Należy zwrócić uwagę, iż w kontekście szeroko ostatnio dyskutowanego
kryzysu demokracji przedstawicielskiej, związanego między innymi ze
zmniejszającym się zaangażowaniem obywateli przede wszystkim w procesy
podejmowania decyzji państwowych, obserwatorzy życia społecznego
i polityczynego zadają sobie pytanie o rozwiązanie tego problemu i polepszenie
stanu współczesnej demokracji. W obliczu rozwoju nowych technologii, coraz częściej obserwować można tendencje do łączenia sfery polityki z dziedziną rozwoju

1

I. Horrocks, L. Pratchett, Democracy and New Technology, Electronic Democracy: Central Themes
and Issues; http://www.clubofamsterdam.com/contentarticles/Democracy%20and%20New %20Techn
ology.pdf (pobrano 12.05.2012 r.); M. Musiał-Karg, Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane
kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej. Poznań 2012
2
P. Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej. Warszawa 2008, s. 8-9
3
S. London, Teledemocracy vs. Deliberative Democracy? A Comparative Look at Two Models of Public
Talk, „Journal of Interpersonal Computing and Technology”. 1995, vol. 3, nr 2, s. 33-34, http://www.
scottlondon.com/reports/tele.html (pobrano 14.03.2015 r.)
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ICT. Coraz częściej, w coraz większej liczbie państw nie tylko europejskich, ale i na
całym świecie, pojawiają się informacje o inicjatywach wprowadzenia
powszechnych elektronicznych form głosowania.
Niniejszy tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o kwestie bezpieczeństwa
w zakresie wdrażania systemów głosowania elektronicznego jako dodatkowej
formy głosowania w wyborach czy referendach. Oprócz rozważań teoretycznych –
dotyczących samego e-głosowania – w tekście zawarto odniesienia związane
z najważniejszymi motywami towarzyszącymi wdrażaniu e-voting. Bazę
teoretyczną w niniejszym tekście stanowią koncepcje: elektronicznej demokracji
(jako nowego paradygmatu demokratycznego rządzenia we współczesnych
państwach), a także głosowania wspomaganego przez ICT (jako najważniejszego
narzędzia e-demokracji).
Wykorzystanie ICT w procesach na rynku politycznym
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w sprawowaniu demokratycznej
władzy stanowi niewątpliwe swoiste novum – nie tylko z perspektywy instytucji
politycznych, partii politycznych, polityków czy nawet samych mediów społecznego
przekazu, ale także z perspektywy elektoratu. Zdawać sobie należy sprawę,
iż mimo wielu trudności technicznych pojawiających się w procesie wdrażania ICT
w różne dziedziny życia (w tym i w politykę), ta zmiana jest nieodwracalna, choć
pewnie wspomniane ograniczenia właśnie natury technicznej, czy nawet związane
z mentalnością człowieka, rozciągną prawdopodobnie tę rewolucję na długie lata. 4
Elektroniczne głosowanie (określane jako e-voting) jest jednym z tzw.
alternatywnych sposobów głosowania i stanowi jedno z narzędzi demokracji
elektronicznej.5 E-voting w najprostszym ujęciu „oznacza głosowanie za pomocą
środków elektronicznych”.6 Technologiami elektronicznymi wykorzystywanymi
w procesach głosowania są przede wszystkim Internet, telefonia, telewizja,
platformy cyfrowe.
W przyjętym 10 stycznia 2007 r. Stanowisku Stowarzyszenia Internet Society
Poland (ISOC) w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych 7
zaznaczono, że głosowanie oparte o metody elektroniczne jest pojęciem

4

5

6

7

M. Musiał-Karg, Elektroniczne referendum w Szwajcarii…, op. cit.; M. Musiał-Karg, Cisza wyborcza
w dobie Internetu, „Przegląd Sejmowy”, 2013, nr 3, s. 25-42
R. Krimmer, E-voting as a New Form of Voting, (w:) A. Balci, C. Can Actan, O. Dalbay (red.),
Explorations in eGovernment & eGovernance. Volume 2: Selected proceedings of the Second
International Conference on eGovernment and eGovernance. Antalya 2010, s. 148; M. Musiał-Karg,
E-voting (as a form of E-democracy) in the European Countries (w:) A. Balci, C. Can Actan,
O. Dalbay (red.), Explorations in eGovernment & eGovernance. Volume 2: Selected proceedings of
the Second International Conference on eGovernment and eGovernance. Antalya 2010, s. 156-157
A. Kaczmarczyk, R. Czajkowski, E-Głosowanie – niezbędny element elektronicznej platformy
do obsługi procedur w demokracji w społeczeństwie informacyjnym. E-vote – an essential element
of electronic platform for services for democratic procedures in the Information Society. referat
prezentowany na konferencji „Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju elektronicznej gospodarki
w Polsce”, Warszawa, 12.06.2001, s. 50. http://www.logistyka.net.pl/images/articles/1375/Ref-Czajko
wski.doc, (pobrano 13.12.2009 r.)
Stanowisko Stowarzyszenia Internet Society Poland w sprawie głosowania elektronicznego
w wyborach powszechnych przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia 10 stycznia 2007 roku (uchwała
Zarządu ISOC Polska nr 2/2007). 11.01.2007, Internet Society Poland, http://www.isoc.org.pl/
200701/wybory (pobrano 12.03.2015 r.)
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o szerokim znaczeniu, a techniki teleinformatyczne są wykorzystywane w systemie
wyborczym w następujący sposób:
 w procesie zbierania, opracowania i wizualizacji wyników przesyłanych
z komisji wyborczych, w których głosy oddaje się tradycyjnie – za pomocą
kart do głosowania;
 w procesie przyjmowania i zliczania głosów;
 w zdalnym głosowaniu przez Internet.
Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych w procedurze przyjmowania czy
liczenia głosów i w zdalnym głosowaniu internetowym określane są mianem
e-głosowania.
Schemat nr 1: Formy elektronicznego głosowania

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z „Zaleceniami Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw
członkowskich dotyczącymi prawnych, praktycznych standardów głosowania
elektronicznego” (Recommendation Rec (2004)11 of the Committee of Ministers to
member states on legal, operational and technical standards for e-voting, adopted
by the Committee of Ministers on 30 September 2004 at the 898th meeting of the
Ministers’Deputies), głosowanie elektroniczne może być podzielone na dwie
główne kategorie: głosowanie zdalne oraz głosowanie w tzw. kiosku.
Zdalne głosowanie elektroniczne (Remote Electronic Voting) jest głosowaniem
z wykorzystaniem mediów elektronicznych, przy czym akt głosownia może być
dokonany z dowolnego miejsca. Takie głosowanie polegać może na głosowaniu
przez Internet, wiadomości tekstowe, interaktywną telewizję cyfrową czy telefony
dotykowe.
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Głosowanie z kiosku polega na tym, że wyborca w celu zarejestrowania
swojego głosu musi udać się do lokalu wyborczego lub innej wskazanej przez
organy wyborcze lokalizacji.8 Wyborcy oddają głos elektronicznie – często
za pomocą ekranów dotykowych. Głosy są zliczane na odrębnych urządzeniach
znanych jako DRE machines (Direct Recording Electronic machines –
elektroniczne maszyny bezpośrednio rejestrujące/zapisujące), a następnie
przekazywane do centralnego rejestru oddanych głosów.
W literaturze specjalistycznej najczęściej wskazywane są dwa rodzaje
e-głosowania: głosowanie elektroniczne (e-voting, tzw. e-głosowanie) oraz
głosowanie internetowe (i-voting, tzw. i-głosowanie). E-głosowanie to pojęcie
szersze znaczeniowo i zawiera w sobie formę głosowania internetowego.
Głosowanie elektroniczne odnosi się także – jak już zostało wcześniej
nadmienione – do wykorzystywania w procesie techniki wyborczej m.in.:
telewizyjnych platform cyfrowych, telefonii, Internetu. 9
Głosowanie internetowe natomiast dzieli się na dwie kategorie: głosowanie
w lokalu wyborczym (Internet Voting at the Polling Place) lub głosowanie zdalne
(Remote Internet Voting). W tym pierwszym – wyborcy oddają głos w specjalym
kiosku wyborczym z wykorzystaniem kanału jakim jest Internet. Natomiast Remote
Internet Voting jest zdalnym sposobem oddawania głosu, dzięki któremu wyborca
głosuje bądź to z „kiosku wyborczego” (tyle że znajdującego się poza lokalem
wyborczym), bądź z domowego komputera podłączonego do Internetu. Internetem
przesyłane są dane do centralnej bazy danych z każdego z wymienionych typów
stanowisk.
Rysunek nr 1: Sposoby głosowania internetowego

Źródło: A Comparative Assessment of Electronic Voting; http://www.elections.ca/conte
nt.aspx?section=res&dir=rec/tech/ivote/comp&document=description&lang=e#fg1 (pobrano
11.10.2012 r.)
8

9

Kiosk Voting, Electronic voting in Ireland. http://evoting.cs.may.ie/Report/node15.html (pobrano
15.09.2012 r.)
M. Nowina-Konopka, Elektroniczna urna. http://www.rpo.gov.pl/pliki/12066058070.pdf (pobrano
15.03.2015 r.)
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Na rysunku przedstawiono wybrane cechy (mocne i słabe strony) trzech
sposobów głosowania przez Internet: głosowania internetowego za pomocą
maszyn do głosowania umiejscowionych w lokalu wyborczym, za pomocą kiosku
wyborczego znajdującego się poza lokalem wyborczym oraz za pomocą zdalnego
głosowania online (z komputera lub telefonu komórkowego).
Pierwszy sposób głosowania internetowego – w lokalu wyborczym –
gwarantuje wysoki poziom kontroli, zapewnia duży stopień bezpieczeństwa, ale
jednocześnie w porównaniu do dwóch pozostałych głosowań internetowych jest
mniej dostępną metodą dla elektoratu (tzn. wyborca, żeby zagłosować, musi pójść
do konkretnego miejsca przeznaczonego do głosowania). W przypadku zdalnego
głosowania z kiosku wyborczego zapewniony jest umiarkowany poziom kontroli
(mniejszy niż w lokalu wyborczym), wysoki poziom bezpieczeństwa, a dodatkowo –
kiosk wyborczy jest nieco bardziej dostępny dla przeciętnego wyborcy. Zaznaczyć
przy tym należy, że sposób ten może generować więcej problemów technicznych
w porównaniu do pierwszego sposobu głosowania internetowego.
Zdalne głosowanie internetowe przeprowadzone za pomocą komputera czy
telefonu komórkowego wydaje się być sposobem mniej narażonym na różnego
rodzaju problemy techniczne (choćby z powodu małej liczby użytkowników –
głosowanie z pośrednictwem komputera czy telefonu przeprowadza zwykle jego
właściciel). Takie głosowanie z perspektywy wyborcy może być dokonane
o dowolnej porze z dowolnego miejsca (jest zatem o wiele bardziej dostępne dla
wyborcy niż dwa poprzednie sposoby głosowania). Dodać warto, że Remote
Internet Voting gwarantuje o wiele niższy poziom kontroli i w tym sposobie nie
można zapewnić bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa – to występuje na
poziomie pomiędzy niskim i umiarkowanym.10
Rozróżniając między formami demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej
wymienić można dwa rodzaje głosowania elektronicznego: elektroniczne
wybory (e-wybory) i elektroniczne referendum (e-referendum). Pod względem
technologicznym – ten drugi rodzaj głosowania wydaje się być mniej
skomplikowanym do wprowadzenia – głównie ze względu na zwykle dwie możliwe
odpowiedzi w głosowaniu („Tak” lub „Nie”). W przypadku bowiem wyborów karta
do głosowania jest zwykle bardziej skomplikowana i obszerniejsza co do treści niż
karta referendalna.
Elektroniczne wybory można zdefiniować jako wybieranie przedstawicieli na
stanowiska i urzędy publiczne w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych
technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Referendum elektroniczne
(e-referendum) jest głosowaniem powszechnym w określonej sprawie, w którym to
głosowaniu obywatele oddają głosy nie w sposób tradycyjny – przy urnach
wyborczych, ale przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych – np.
Internetu czy telefonii cyfrowej, a także maszyn do głosowania. Elektroniczne
referendum jest zwykle alternatywną metodą głosowania w referendach
tradycyjnych.
W zależności od zastosowanych technologii w procedurze głosowania,
referendum może mieć charakter szerszy – e-referendum (głosowanie za
pośrednictwem maszyn do głosowania, telewizji interaktywnej, krótkiej wiadomości
10

A Comparative Assessment of Electronic Voting. http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&
dir=rec/tech/ivote/comp&document=description&lang=e#fg1 (pobrano 11.10.2012 r.)

144
_______________________________________________________________________________

tekstowej SMS czy internetowego serwisu wyborczego). Natomiast gdy mowa
o referendum wspomaganym Internetem – wówczas takie głosowanie ma
charakter węższy i nazywane jest i-referendum. I-referendum, jak wynika ze
schematu, może być zdalne – oparte na tzw. Remote Internet Voting lub też
przeprowadzane w lokalu wyborczym, gdzie maszyny do głosowania podłączone
są do Internetu (co pomaga zliczać głosy i przesyłać je do centralnej komisji
wyborczej).
Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa e-głosowania, należy poruszyć
temat jego organizacji. Proces głosowania elektronicznego można podzielić na
sześć kluczowych faz.
Pierwsza – rejestracja wyborców – polega na określeniu wyborców, którzy
mają prawo zadecydowania za pomocą systemu głosowania elektronicznego
i przekazania wskazanym wyborcom danych uwierzytelniających potrzebnych do
zalogowania się do systemu e-voting.
Druga faza ma na celu zweryfikowanie, czy osoba logująca się posiada prawo
dostępu do systemu oraz czy ma prawo głosować. W trzeciej fazie uprawniony
wyborca oddaje głos, a system e-voting ten głos zapisuje.
Schemat nr 2: Fazy e-głosowania

Źródło: T. Mägi, Practical Security Analysis of E-voting Systems, Master Thesis,
Tallin 2007,.
Źródło: T. Mägi, Practical Security Analysis of E-voting Systems. Master Thesis. Tallin
2007, s. 16

W kolejnym etapie wszystkie głosy są odpowiednio posortowane
i przygotowywane do procesu liczenia. W fazie liczenia oddanych głosów są one
odszyfrowywane, a następnie ostatecznie przeliczane i zestawiane. Audyt ma
służyć sprawdzeniu, czy oddane głosy są uwzględniane w ostatecznych
zestawieniach wyników i wskaźników głosowania. 11
Oczywiście, na schemacie tylko w skrócie i w dużym uogólnieniu
przedstawiono wybrane – wydaje się najważniejsze – fazy e-głosowania.
Zaznaczyć jednak należy, iż wyróżnia się inne, pośrednie fazy, które ze względu
na fakt, iż praca nie ma charakteru analizy systemów e-voting pod kątem
technicznym, nie zostały uwzględnione. Warto przynajmniej wymienić kilka
przykładowych etapów e-voting takich, jak: rejestracja list kandydatów,
przygotowanie rejestru uprawnionych do e-głosowania, zapisywanie danych
i archiwizacja systemu.
Znaczenie każdej ze wskazanych faz elektronicznego głosowania jest bardzo
istotne z punktu widzenia wiarygodności całego systemu. Dlatego też na każdym
etapie
e-głosowania
zagwarantowane
powinno
być
bezpieczeństwo
i prawidłowe działanie całego systemu e-voting.12

11
12

T. Mägi, Practical Security Analysis of E-voting Systems. Master Thesis. Tallin 2007, s. 16
Ibidem
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E-głosowanie a kwestie bezpieczeństwa – argumenty „za” i „przeciw”
e-voting
Rozważania nad zagadnieniem wdrażania e-głosowania prowadzą do analizy
motywów i potencjalnych korzyści, którymi kierują się trzy – według Roberta
Krimmera – najważniejsze grupy „beneficjentów” tego narzędzia: wyborcy,
administracja i politycy.13
Ze strony wyborców najkorzystniejszą zmianą, jaką może przynieść
głosowanie elektroniczne jest zwiększenie ich mobilności. Elektroniczny system
głosowania umożliwia bowiem oddanie głosu w dowolnym miejscu i w dowolnym
czasie (w granicach określonych prawem) – nawet pozostając poza miejscem
swojego zamieszkania. Ponadto dzięki nowym technologiom zwiększa się komfort
oddawania głosów – wyborca już nie musi wychodzić z domu do lokalu
wyborczego. Głosowanie elektroniczne (szczególnie internetowe) przynosi także
korzyści osobom niepełnosprawnym, które często mają trudności z dotarciem do
lokali wyborczych. Dzięki e-głosowaniu osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności nie muszą już wkładać wysiłku, by np. zorganizować sobie
transport do lokalu wyborczego, a mając dostęp do komputera z Internetem bez
opuszczania miejsca swojego zamieszkania mogą uczestniczyć w głosowaniu.
Z punktu widzenia administracji głosowanie elektroniczne ma potencjał
przyspieszyć oraz zwiększyć dokładność przeliczania oddanych w wyborach czy
referendach głosów. W tym kontekście zwraca się przede wszystkim uwagę na
wyeliminowanie prawdopodobieństwa popełnienia błędu przez urzędników
wyborczych. Ponadto wprowadzenie elektronicznego systemu rejestru wyborców
mogłoby wyeliminować zdarzające się czasami przypadki wielokrotnego
głosowania, a w państwach, gdzie jeszcze nie wprowadzono e-głosowania
(np. RIV), elektroniczny centralny rejestr wyborców mógłby być zapewne
pierwszym etapem na drodze do wprowadzenia i-voting.14
E-głosowanie oparte na elektronicznym centralnym rejestrze wyborców może
przyczynić się do redukcji kosztów związanych z organizacją wyborów czy
referendów. Argument ten jest uzasadniany tym, że przy okazji e-głosowania nie
ma potrzeby angażowania do pracy w lokalach wyborczych dużej liczby
urzędników wyborczych, którzy są niezbędni, gdy wybory organizowane są
tradycyjnie (przy urnach wyborczych). Jeśli chodzi o koszty związane
z wdrożeniem e-voting, to jak już wspomniano powyżej, opracowanie,
przygotowanie i samo wdrożenie systemu elektronicznego głosowania w krótkiej
perspektywie czasu wiąże się z wysokimi kosztami, które – jak jednak argumentują
zwolennicy e-głosowania – będą znacznie mniejsze w długim okresie czasu.
Również politycy upatrują wielu korzyści we drożeniu systemów e-voting.
Chodzi tu np. o zmianę w percepcji konkretnych polityków czy ugrupowań:
ci bowiem, którzy popierają rozwój technologiczny i wprowadzanie nowinek
technologicznych by udogodnić wiele procedur obywatelom – postrzegani są jako
bardziej otwarci, przyjaźni i innowacyjni. W ten sposób partie polityczne mogą
kierować swoje działania na pozyskanie szerszego elektoratu – np. wyborców
z najmłodszych grup wiekowych. Prócz tego, politycy zdają sobie świetnie sprawę,
13

R. Krimmer, E-Voting in Austria. Current Status in and around Austria. 11 marca 2010 r., IECEG
Conference, Belek. Turcja
14
A. Rakowska, M. Rulka, Centralny elektroniczny rejestr wyborców podstawą reform prawa
wyborczego. Warszawa 2011, s. 14
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że elektroniczne systemy głosowania przykładają się na szybszy dostęp
do informacji na temat zwycięzcy wyborów, a przez to i stwarzają szansę
na szybsze tworzenie koalicji itd. Dodatkowo, klasa polityczna jest świadoma tego,
że e-głosowanie ma potencjał przyczynienia się do wzrostu frekwencji wyborczej,
od której zależeć może podział mandatów w parlamencie. Większa frekwencja
poprawić może wynik wyborczy jednej, a jednoczenie może być niekorzystna
dla innych ugrupowań.15
Podsumowując, warto zauważyć, że wykorzystanie ICT w procedurach
głosowania niesie za sobą przede wszystkim eliminację barier związanych
z rzeczywistym oddaleniem wyborców od lokali wyborczych, a także wiele ułatwień
zarówno dla administracji, jak i polityków, którzy wydają się mieć świadomość, że
e-voting może przynieść im dodatkowy kapitał wyborczy. Dlatego też przyjęło się
stwierdzenie, że wykorzystanie nowych metod w sprawowaniu demokratycznej
władzy – szczególnie w procesie głosowania – stanowi swoistą rewolucję.
Wprowadzenie nowych form demokratycznych procedur wywołuje dyskusję
na temat słabych stron e-głosowania. Choć powszechnie stosuje się nowoczesne
technologie w biznesie, handlu, administracji czy nauce, niektórzy politycy,
eksperci i naukowcy są nadal powściągliwi jeśli chodzi o wykorzystanie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych w procedurach głosowania. Potwierdzeniem
tego stanu rzeczy jest m.in. fakt, że wiele państw wyraziło zaniepokojenie, iż
głosowanie elektroniczne może doprowadzić do masowych oszustw wyborczych.
Takie wątpliwości były wynikiem m.in. analiz tzw. Raportu Zettera (Kim Zetter jest
dziennikarzem czasopisma „Wired”), który po wyborach 2006 r. złożył
w amerykańskiej komisji wyborczej wniosek z prośbą o informacje o konkretnych
problemach, jakie wystąpiły w trakcie wyborów. Zetter zebrał ponad 150
przypadków zgłoszenia konkretnych problemów w tylko jednym hrabstwie
Sarasota na Florydzie. Raport Zettera „zawiera bardzo szczegółowe informacje
m.in. o numerach seryjnych konkretnych komputerów wyborczych, nazwiska
członków komisji, opis problemu oraz – co istotne – liczbę głosów straconych
w wyniku awarii Z zestawienia wynika, że awarie komputerów wyborczych były
nagminne i prowadziły do gubienia głosów bądź rejestrowania głosów nieważnych”
[co wpływało w oczywisty sposób na wyniki wyborów – M. M.-K.] (…) Poza tymi
typowo “komputerowymi” problemami wyborcy zgłosili szereg problemów
budzących wątpliwości co do uczciwości głosowania: wyborca głosował na
kandydata A, na ekranie podsumowującym wyskakuje kandydat B; niezależnie od
oddanego głosu na ekranie ciągle “wyskakuje” tylko kandydat A; na ekranie
podsumowującym głos widnieje jako “nieważny” (nie wybrano żadnego
kandydata), pomimo że wyborca twierdzi że wybrał kandydata A lub B”.16
Kolejny problem związany jest z przejrzystością procesu wyborczego. 17
Elektroniczny system głosowania jest czasem nazywany „czarną skrzynką”
ze względu na to, że wyborcy, kandydaci, a nawet urzędnicy nie wiedzą, jak
naprawdę funkcjonują maszyny do głosowania, a jedynie niewielka grupa
specjalistów (administrator systemów) i inni eksperci mają pojęcie o tym, jak
R. Krimmer: E-Voting in Austria…, op. cit.
P. Krawczyk, E-voting: omówienie raportu Zettera. IPsec.pl, http://ipsec.pl/e-voting%3A-om%C3%
B3wienie-raportu-zettera.html (pobrano 7.10.2012 r.)
17
J. Gerlach, U. Gasser, Three Case Studies from Switzerland: E-Voting, “Berkman Center Research
Publication”. 2009, nr 03.1/, s. 5
15
16
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technicznie odbywa się głosowanie oraz jak prowadzone jest liczenie głosów.
W tym miejscu nadmienić warto, że wątpliwości te są w dużej mierze oparte na
doświadczeniach np. Wielkiej Brytanii, gdzie 29 stycznia 2007 r. opublikowano
raport dotyczący brytyjskich pilotażowych głosowań elektronicznych prowadzonych
w Anglii, Walii i Szkocji od roku 2000.18 W raporcie komisji wyborczej określono
ryzyka związane z e-głosowaniem jako “znaczne i nieakceptowane”,19
rekomendując równocześnie zatrzymanie projektów pilotażowych dopóki nie
zostanie wypracowana spójna strategia określająca co właściwie takie głosowanie
ma dać.20
Dodatkowo, bardzo ważnym argumentem przeciwko e-głosowaniu jest obawa,
że e-voting może podzielić społeczeństwo na dwie części: tych, którzy mają dostęp
do Internetu oraz tych, którzy z niego nie korzystają – głównie ze względu na brak
dostępu. To z kolei może spowodować powstanie „cyfrowej przepaści” (cyfrowy
podział – digital divide)21 i stanowić może ważny problem, który przełoży się na
zwiększenie dysproporcji społecznych w wielu regionach geograficznych.
Innym ważnym wskazywanym problemem jest identyfikacja wyborców.
Z jednej strony należy przyznać, że hasło i podpis elektroniczny mogą być
pomocne na etapie głosowania, ale z drugiej strony należy być świadomym,
iż dane te mogą być niekoniecznie wykorzystane przez wyborcę, któremu zostały
przypisane. Elektroniczne systemy głosowania narażone są ponadto na wiele
problemów technicznych. Głosowania oparte na ICT mogą być przedmiotem
ataków (np. z komputerów prywatnych), które z kolei mogą doprowadzić do
istotnych zakłóceń procesu głosowania. Dlatego też serwery, systemy, komputery
czy kioski do głosowania powinny być zabezpieczone na tyle, aby nie mogły być
naruszone lub zainfekowane wirusami.
O cechach bezpieczeństwa systemów głosowania elektronicznego pisze
Michał Rajkowski, który zwraca uwagę na kilkanaście, ważnych jego zdaniem,
elementów:
 prywatność (privacy) – oddany głos musi pozostać tajemnicą, tak
by wyborcy mogli wyrażać swoją wolę bez obawy o bycie zastraszonym;
 dokładność (accuracy) – wyniki wyborów muszą dokładnie odzwierciedlać
wybór dokonany przez głosujących;
 brak pokwitowania (receipt-freeness) – oznacza brak możliwości,
by głosujący był w stanie uzyskać/stworzyć „potwierdzenie, wskazujące
w jaki sposób głos został oddany”; cecha ta ma na celu zapobieganie
sprzedaży/kupowaniu głosów;

Łącznie takich głosowań pilotażowych było 158 w ramach sześciu procedur wyborczych, począwszy
od wyborów samorządowych w 2000 r., przez wybory do parlamentu i Europarlamentu i skończywszy
na wyborach samorządowych w 2007 r.; P. Krawczyk, Brytyjski raport o e-votingu. IPsec.pl,
http://ipsec.pl/brytyjski-raport-o-e-votingu.html (pobrano 10.10.2012 r.)
19
May 2007 pilot scheme. The Electoral Commission, http://www.electoralcommission.org.uk/ele
ctions/modernising_elections/May2007 (pobrano 9.10.2012 r.)
20
S.J. Murdoch, Electoral Commission releases e-voting and e-counting reports, 2.08.2007, Light Blue
Touchpaper, http://www.lightbluetouchpaper.org/2007/08/02/electoral-commission-releases-e-voting-a
nd-e-counting-reports/ (pobrano 15.03.2015 r.); P. Krawczyk, Brytyjski raport…, op. cit.
21
O zjawisku digital divide pisze Pippa Morris w pracy: Digital Divide. Civic Engagement, Information
Poverty, and the Internet Worldwide. Cambridge 2001
18
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 kwalifikowalność (eligibility) – tylko głosujący posiadający prawa wyborcze
mogą głosować, wszystkie głosy oddane przez osoby nieuprawnione nie
są brane pod uwagę;
 brak reutylizacji (un-reusability) – każda uprawniona do głosowania osoba
może oddać tylko jeden poprawny głos, tak by każdy wyborca posiadał
jednakowy (cząstkowy) wpływ na końcowy wynik wyborów;
 uczciwość (fairness) – żadne częściowe wyniki nie są prezentowane przed
oficjalnym zakończeniem wyborów;
 rzetelność (robustness) – system pozostaje bezpieczny nawet wtedy, gdy
występują pewne zakłócenia/awarie (oczywiście tylko do pewnego
stopnia), niezależnie od ich źródła (głosujący, administracja czy czynniki
zewnętrzne);
 całkowitość (completeness) – wszystkie poprawnie oddane głosy muszą
zostać poprawnie zliczone;
 solidność (soudness) – odporność na błędy/zakłócenia – przykładem może
być zabezpieczenie systemu, by nieuczciwy głosujący nie mógł przerwać
procesu głosowania;
 nienaruszalność (inalterability) – po oddaniu głosu przez głosującego nie
ma możliwość jego zmiany ani przez głosującego, ani przez nikogo innego
(zarówno z, jak i spoza systemu);
 osobista weryfikowalność (personal verifiability) – musi istnieć możliwość
sprawdzenia, czy wynik głosowania jest poprawny i czy ktoś niepowołany
nie wpłynął na niego podczas trwania wyborów; wyborca musi mieć
możliwość sprawdzenia, czy jego głos został poprawnie oddany;
 powszechna weryfikowalność (universal verifiability) – podobnie jak
w przypadku wyżej, z tą różnicą, że każdy ma możliwość sprawdzenia
poprawności wyborów;
 bezsporność (dispute-freeness) – fakt, że uczestnicy głosowania
(głosujący/administracja) postępują zgodnie z protokołem głosowania
może być publicznie potwierdzony (w dowolnej fazie wyborów) przez
dowolną osobę (z i spoza systemu);
 nieprzymuszalność (incoercibilty) – nie może istnieć możliwość zmuszenia
do oddawania głosu wbrew woli czy przekonaniu osoby uprawnionej do
głosowania.22
W kontekście słabych stron e-głosowania i różnych urządzeń
wykorzystywanych w głosowaniu, zauważyć należy, że w praktyce stosowania
maszyn do głosowania (komputerów wyborczych) pojawić się mogą następujące
trudności:
 po pierwsze, „niezdefiniowany poziom bezpieczeństwa komputerów
wyborczych (…) opartych przeważnie o systemy operacyjne ogólnego
przeznaczenia (np. Microsoft Windows) i specjalizowane oprogramowanie,
niepoddawane
jednak
niezależnej
certyfikacji
bezpieczeństwa
według uznanych norm (Common Criteria), co nie daje gwarancji
uczciwości głosowania”;23
M. Rajkowski, System głosowania elektronicznego. http://cygnus.tele.pw.edu.pl/~zkotulsk/seminarium
/System_glosowania.pdf (pobrano 15.03.2015 r.)
23
P. Krawczyk, E-voting – głosowanie…, op. cit.
22
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 po drugie, problemy z uruchamianiem oraz stabilnością komputerów
wyborczych, co przy ściśle określonym czasie prowadzenia wyborów może
przełożyć się na brak możliwości zagłosowania przez znaczną część
wyborców (takie problemy występowały m.in. w amerykańskich wyborach
roku 2006);
 po trzecie, bardzo wysoki koszt zakupu maszyn do głosowania (co jest
szczególnie istotnym argumentem w początkowym okresie wdrażania
e-głosowania). W porównaniu z tradycyjnym głosowaniem (na karcie
wyborczej w lokalu wyborczym) koszt takiego e-głosowania jest bardzo
duży. Jak zaznacza Piotr Krawczyk, ten koszt jest szczególnie odczuwalny,
„przy konieczności zakupu kilku komputerów na każdą komisję i przy
niskiej amortyzacji (używane co kilka lat, plus koszty składowania
w tym czasie)”.24
Natomiast w przypadku głosowania internetowego pojawiają się problemy
innego rodzaju. Wymienić tu należy przede wszystkim:
 potrzebę zagwarantowania silnego i jednoznacznego potwierdzenia
tożsamości, np. za pomocą podpisu kwalifikowanego. Z tym jednak wiąże
się zdecydowanie mniejsza dostępność takiej procedury wyborczej ze
względu na małe rozpowszechnienie takiego sposobu potwierdzania
tożsamości, a także ze względu na wysoki koszt wdrożenia takiego
rozwiązania;
 „brak gwarancji anonimowości, która stoi w sprzeczności z wymaganiem
silnego uwierzytelnienia (anonymizację głosów prowadzi jedynie system
centralny, pozostający – w przeciwieństwie do niepodpisanej karty
wyborczej – poza kontrolą wyborcy)”.25
Dodać należy, iż zarówno w przypadku głosowania za pomocą maszyn do
głosowania, jak i głosowania online zmniejsza się także transparentność
i audytowalność procedury wyborczej. Wynika to z faktu, że członkowie komisji
wyborczej i mężowie zaufania nie mają bezpośredniego wglądu w proces zliczania
głosów, który odbywa się w systemie stanowiącym z ich punktu widzenia „czarną
skrzynkę”. Aby zminimalizować te problemy proponowane są różne systemy
e-votingu, łączącego komputerowe zliczanie głosów z papierowym potwierdzeniem
oddania głosu (np. Punchscan)26 oraz wykorzystujące zaawansowane techniki
kryptograficzne, nie rozwiązują one jednak wszystkich wymienionych problemów. 27

P. Krawczyk, E-voting: omówienie…, op. cit.
Ibidem
26
System Punchscan to zdaniem P. Krawczyka „wygodny i bezpieczny system głosowania
wspomaganego elektronicznie (nie jest to głosowanie internetowe), który ma wyeliminować znane
słabości i luki w komputerach do głosowania stosowanych dotychczas w niektórych państwach
zachodnich. W systemie Punchscan wyborca otrzymuje złożoną z dwóch sklejonych stron kartę do
głosowania, na której flamastrem zaznacza nazwiska swoich kandydatów. Ponieważ w górnej kartce
są dziurki, więc zaznaczone kropki przebijają na drugą kartkę. Po oddaniu głosu wyborca rozdziela
kartki i dolną wkłada do skanera, który zapisuje jego preferencje. Górna kartka jest niszczona.
Ponieważ na symbole na dolnej kartce nie są powiązane z żadnymi nazwiskami, chroniona jest
tajność głosowania oraz nie ma możliwości sprzedaży głosów”, P. Krawczyk, Nowości w e-votingu.
30.07.2007, SecurityStandard.pl. Kravietz. Blog Pawła Krawczyka o bezpieczeństwie IT, http://blog.
securitystandard.pl/news/118832.html (pobrano 9.08.2012 r.)
27
P. Krawczyk, E-voting: omówienie…, op. cit.
24
25
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Analizując literaturę poświęconą elektronicznemu głosowaniu można wskazać
najczęściej pojawiające się słabe strony e-voting. Większość ze wskazywanych
cech została ujęta w tabeli nr 1.
Tabela nr 1: Słabe strony elektronicznego głosowania

słabe strony elektronicznego głosowania
 brak przejrzystości;
 ograniczona otwartość i zrozumienie systemu dla niespecjalistów;
 brak uzgodnionych standardów dla systemów e-głosowania;
 możliwość naruszenia tajności głosowania, zwłaszcza w systemach, w których
odbywa się zarówno uwierzytelnianie wyborców i głosowanie;
 ryzyko manipulacji przez tzw. insiderów (administratorów, obsługę systemów) z
szerszym dostępem do systemu lub przez hakerów z zewnątrz;
 zwiększone koszty zarówno w przypadku zakupu, jak i utrzymania systemu egłosowania;
 zwiększone wymogi bezpieczeństwa jeśli chodzi o ochronę systemu głosowania
w czasie i między wyborami, w tym podczas transportu, składowania i konserwacji;
 zmniejszony poziom kontroli przez administrację wyborczą;
 ograniczone możliwości ponownego liczenia głosów;
 potrzebne dodatkowe kampanie edukujące wyborów;
 możliwy konflikt z istniejącymi przepisami prawnymi;
 możliwy brak zaufania wyborców wobec wyborów elektronicznych, co jest skutkiem
wskazanych powyżej słabych stron.
Źródło: Introducing Electronic Voting: Essential Considerations, “Policy Paper,
International Institute for Democracy and Electoral Assistance”. December 2011, s. 8-9

Analizując motywy wprowadzenia elektronicznego głosowania w wielu
państwach Europy i świata widać, że znaczna cześć argumentów powtarza się
w dyskusjach nad tym zagadnieniem. Do najczęściej podawanych motywów
zaliczane są: zwiększenie mobilności wyborców, umożliwienie uczestnictwa
w wyborach wyborcom przebywającym poza granicami kraju, zwiększenie
frekwencji wyborczej poprzez dostarczenie dodatkowej platformy do głosowania,
poszerzenie dostępu do procedur demokratycznych obywatelom starszym, chorym
i niepełnosprawnym, zmniejszenie kosztów wyborów, dostarczenie wyników
wyborów w sposób niezależny i o wiele szybszy. 28
Uwzględniając wyłącznie niektóre argumenty przeciwników e-głosowania,
w wielu państwach (mimo dużego zainteresowania tą formą uczestnictwa
wyborczego) zrezygnowano z wdrażania systemów e-voting, utrzymując m.in., że
jest ono zbyt ryzykowne dla przebiegu wyborów. Inne państwa z kolei wydają się
nie uznawać zalet głosowania elektronicznego w porównaniu do tradycyjnej formy
oddawania głosów lub też utrzymują, że stan zasięgu infrastruktury internetowej
uniemożliwia im wdrażania takiego typu rozwiązań.
Podsumowanie
W kontekście wpływu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
na życie polityczne należy pamiętać, iż wykorzystanie ICT niesie za sobą jedną
28

M. Remmert, Towards European Standards on Electronic Voting. (w:) A. Prossner, R. Krimmer (red.),
Proceedings of the 1st ESF TED Workshop on Electronic Voting. GI LNI P-47. Bregenz 2004, s. 13-16
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z najbardziej docenianych zalet: zniesienie barier związanych z rzeczywistym
oddaleniem wyborców od tych, którzy rządzą lub reprezentują rządzących. Dlatego
też przyjęło się stwierdzenie, że wykorzystanie nowych metod w sprawowaniu
demokratycznej władzy – szczególnie w procesie głosowania – stanowi bez
wątpienia istotną jakościową zmianę.
E-głosowanie, które w ostatnich latach jest coraz bardziej popularne
w różnych państwach (np. Estonia, 29 Szwajcaria30 i in.), co też znajduje
potwierdzenie w coraz większej liczbie projektów pilotażowych czy inicjatyw
związanych z e-voting. Mimo stale istniejących problemów technicznych
związanych na przykład z zapewnieniem bezpieczeństwa wyborów – wielorakie
korzyści (dla różnych grup: wyborców, polityków, administracji), a także pozytywne
doświadczenia wielu państw – mogą okazać się poważnym bodźcem
do wprowadzanie e-voting nie tylko w Europie, ale i w innych państwach świata.
Pamiętać jednak należy o tym, by przy rozważaniu wdrożenia e-głosowanie
rządzący i urzędnicy brali pod uwagę słabe strony e-voting, związane przede
wszystkim z bezpieczeństwem zarówno procedury oddawania, jak i liczenia głosów
w wyborach i referendach. Dlatego też – za opinią Internet Society Poland – warto
zwrócić uwagę, iż „nienaruszalnymi, koniecznymi warunkami obowiązującymi przy
jakichkolwiek przyszłych zmianach w procedurach wyborczych powinny być:
anonimowość, tajność, niemożność sprzedaży głosu, prawidłowość wyników oraz
weryfikowalność wyników przez wyborcę”.31
Mimo wspomnianych powyżej trudności z e-głosowaniem, stale wzrasta liczba
państw zainteresowanych implementacją tego rozwiązania. Dobre praktyki np.
Estonii czy Szwajcarii (gdzie wdrożono systemy e-votig) będą zapewne stanowić
wzorce dla państw planujących wprowadzić ten alternatywny sposób uczestnictwa
w wyborach. W procesie wprowadzanie systemów e-głosowania w życie winno się
pamiętać o tym, by korzystać nie tylko z tych dobrych, ale i trudnych doświadczeń,
a także z aktualnego stanu wiedzy i zagrożeń sygnalizowanych przez naukowców
w tym zakresie.
Streszczenie
Niniejszy tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o kwestie
bezpieczeństwa w zakresie wdrażania głosowania elektronicznego jako
dodatkowej formy głosowania w wyborach czy referendach. Oprócz rozważań
teoretycznych – dotyczących samego e-głosowania – w tekście zawarto
odniesienia związane z najważniejszymi motywami towarzyszącymi wdrażaniu
e-voting. Bazę teoretyczną w niniejszym tekście stanowią koncepcje:
elektronicznej demokracji (jako nowego paradygmatu demokratycznego rządzenia
we współczesnych państwach), a także głosowania wspomaganego przez ICT
(jako najważniejszego narzędzia e-demokracji).

M. Musiał-Karg, The Theory and Practice of Online Voting. The Case of Estonia (selected issues).
“Athenaeum. Polish Political Science Studies”. 2011, nr 29, s. 180-198; M. Musiał-Karg, Internetowe
głosowanie w E-stonii na przykładzie wyborów w latach 2005- 2009, „Przegląd Politologiczny”. 2011,
nr 3, s. 99-118
30
M. Musiał-Karg, Is Electronic Voting a Panacea for a Low Turnout? Examples of Estonian e-Elections
and Swiss e-Referendums, “Polish Political Science Yearbook”, 2012, s. 428-443; M. Musiał-Karg,
Elektroniczne referendum w Szwajcarii…, op. cit.
31
Stanowisko Stowarzyszenia Internet Society Poland w sprawie głosowania…, op. cit.
29
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Summary
This paper is an attempt of answering the question about safety of electronic
voting as an additional form of participation in elections or in referendums.
In addition to theoretical considerations – concerning e-voting – the author decided
to refer to most important motives of implementation of e-voting. A theoretical basis
for the considerations are the concepts of electronic democracy (as a new
paradigm of democratic governance in modern countries), and concepts of voting
assisted by the ICT (as the most important tool of e-democracy).
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GENOCYD 1915-1917 A JEGO WSPÓŁCZESNA RECEPCJA
Pierwsze doniesienia prasowe i wiadomości podane do publicznej informacji
na temat losu zgotowanego swym chrześcijańskim poddanym przez rząd sułtański,
pojawiły się już w marcu 1915 roku.1 Informacje o zaobserwowanych przez pilotów
samolotu ludzkich zwłokach zalegających wokół tętniących do niedawna życiem
osadach na wschodnich rubieżach Imperium Osmańskiego przybliżały rozmiar
tragedii, jaka tam miała miejsce. Wyraźnie, co warto bardzo dobitnie podkreślić,
poprzedzały oznaczoną jako symboliczny początek ludobójstwa datę 24 kwietnia
1915 roku,2 kiedy to wydano nakaz aresztowania 2345 politycznie
zaangażowanych przedstawicieli społeczności ormiańskiej. 3 Rzeź, jakiej poddano
chrześcijan, trwała już w tym czasie w najlepsze. 4
Publikowane po obu stronach Atlantyku najbardziej opiniotwórcze gazety
informowały o kaźni dokonywanej na wiernych Kościoła chaldejskiego
i antiocheńskiego, Asyryjczykach,5 Grekach pontyjskich, Ormianach, a nawet
w rzymsko-katolickich ośrodkach misyjnych. 6 Wśród oprawców wskazywano
Kurdów i Turków, przy czym ci pierwsi występują w charakterze oprawców,
a ostatni głównie jako siła sprawcza.7 Przekazy przybliżające tę tragedię jawiły się
na tle ówczesnej polityki informacyjnej jako nader precyzyjne. Uwiarygadniały je
relacje świadków: neutralnych obserwatorów, dyplomatów,8 osób ocalałych
Pierwsze artykuły informujące o zbrodni ukazały się w „The New York Times” 20 marca 1915 r., Whole
plain strewn by Armenian bodies; Turks and Kurds reported to have massacred men, women and
children. „The New York Times” z 20 marca 1915 r.
2
W „The New York Times” po niemal miesięcznej przerwie od czasu opublikowania pierwszych
informacji dotyczących masowych mordów, począwszy od 26 kwietnia, kolejne wiadomości na ten
temat znajdowały się w niemal każdym artykule tej opiniotwórczej gazety: Kurds massacre more
Armenians; all inhabitants in ten villages near Van said to have been killed. Appeal sent to Wilson by
head of church – evidences of fearful outrages seen in deserted settlements. Story of great exodus
flight from Persia full of suffering for thousands who escaped the sword, 26 kwietnia 1915 r., Appeal
to Turkey to stop massacres; ambassador Morgenthau instructed to make representations on request
of Russia, 28 kwietnia 1915 r. etc. Tylko w 1915 r. „The New York Times” opublikował 145 artykułów
na ten temat.
3
R. Panossian, The Armenians. From Kings and Priests to Merchants and Commissars. New York
2006, s. 237. Dzień ten, 9 kwietnia 1975 r., uznany w Stanach Zjednoczonych specjalną uchwałą
senatu jako „Narodowy Dzień Pamięci Nieludzkich Postaw Człowieka wobec Człowieka” (ang.
National Day of Remembrance of Man's Inhumanity to Man), dedykowany szczególnie Ormianom
wymordowanym w 1915 r. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d094:H.J.RES.148 (pobrano
20.11.2015 r.)
4
E.J. Erickson, Ordered to Die: A History of the Ottoman Army in the First World War. Greenwood
2001, s. 81
5
Mianem tym często określano praktycznie wszystkich przedstawicieli społeczności chrześcijańskiej na
obszarach Mezopotamii: Chaldejczyków, Nestorian, Jakobitów, Aramejczyków etc.
6
Kurds massacre more Armenians, op. cit.
7
Allies to punish Turks who murder; notify Porte that government heads must answer for Armenian
massacres. „Times”, 28 maja 1915 r.
8
Na szczególne wyróżnienie zasługuje relacja amerykańskiego dyplomaty, ambasadora Stanów
Zjednoczonych w Turcji Henry’ego Morgenthau, Sr. Przedstawiona została w wydanej w 1919 roku
1
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z pogromu, niemieckich doradców wojskowych, szpiegów, żołnierzy i dezerterów
z tureckiej armii.9
Zwraca uwagę podłoże samej zbrodni. Miała przynieść określone korzyści
polityczne, lecz do ich osiągnięcia posłużono się religią. Na takim też tle
dopuszczano się masowych mordów. Narodowość stanowiła wtedy kryterium
doboru ofiar, wyłącznie dlatego, gdyż ułatwiała identyfikacje przynależności
wyznaniowej. Rosjanie początkowo chcieli nawet określić to ludobójstwo mianem
„zbrodni przeciw chrześcijaństwu i cywilizacji”, nie wprowadzając żadnego cenzusu
etnicznego.10 Odpowiedzialność za ogrom nieszczęść, które spadły na wyznawców
Chrystusa w Imperium Osmańskim, spoczywała na ówczesnym nacjonalistycznym
rządzie,11 niemniej trudno abstrahować, przybliżając kontekst wierzeniowy
ludobójstwa, od sułtańskich apelów do dżihadu przeciw niewiernym i konieczności
przywrócenia dawnej świetności instytucji kalifatu z jej integracyjną dla świata
muzułmańskiego funkcją.12
Wkrótce też wiadomości o dokonywanej rzezi znalazły się w kolportowanych
masowo ulotkach, które były częścią wojennej machiny propagandowej państw
ententy. Zbrodnie wzbudzały grozę nawet w społeczeństwie nawykłym już do
takich doniesień, za sprawą toczącego się konfliktu i wynikających zeń
okrucieństw. Sytuacja wywoływała ogromne emocje i zaciekawienie. Przyczyny
tego stanu rzeczy tkwiły tak w bestialskim charakterze tego czynu, jak i tożsamości
ofiar. Łatwość, z jaką mieszkańcy Starego Kontynentu czy też Stanów
Zjednoczonych mogli się z nimi identyfikować jako współwyznawcami, brała się
także z zawartego w treści idei chrześcijańskiej przesłania o męczeństwie jako
drodze do odkupienia i świętości. Zainteresowanie to było okolicznością
wymuszającą dbałość o wiarygodność przekazu, a co z tym się łączy – i rzetelność
doboru źródeł, po które sięgano. T. Roosevelt mógł bez narażania się na
nieścisłość nazwać pogrom „największą zbrodnią wojny”.13 Stał się on tez bardzo
nośnym
motywem
wykorzystywanym
przez
środowiska
artystyczne. 14

książce jego autorstwa: Ambassador Morgenthau's Story, 1919. Pozycja ta dostępna jest w pliku pdf.
w Internecie, m.in. http://m.library.antibaro.gr/text/Mikra_Asia/Ambassador%20 Morgenthau's%20Stor
y%20-%20Armenia.pdf, s.109-148, (pobrano 24.11.2015 r.)
9
E.J. Erickson, op. cit., s. 99-100. W odniesieniu do ludobójstwa Asyryjczyków: H. Travis, Native
Christians Massacred”: The Ottoman Genocide of the Assyrians during World War I, „Genocide
Studies and Prevention”, Vol 1/nr 3, Toronto 2006, s. 327–371; D. Gaunt, Massacres, Resistance,
Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia during World War I, Gorgias Press 2006,
s. 65-90
10
W.A. Schabas, Genocide in International Law; The Crimes of Crimes. Cambridge 2009, s. 19-20.
W polskiej literaturze przedmiotu kontekst ten przypomina D. Drożdż. Patrz: D. Drożdż, Zbrodnia
ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym. Warszawa 2010, s. 18
11
Dalekosiężny cel, jaki stawiał przed sobą, było zjednoczenie wszystkich narodów tureckich, zgodnie
z koncepcją Turanu. T. Wituch, Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923, Warszawa 1980, s. 8089. G. Kucharczyk, Pierwszy holocaust XX wieku. Warszawa 2004, s. 77-78, 83
12
R. Peters, Islam and Colonialism: The doctrine of Jihad in modern history. Haga 1979, s. 90–91,
a także R. Peters, Jihad in Clasical and modern Islam. Princeton 2005, s. 55-57
13
Dokładnie „the greatest crime of the war”; T. Roosevelt, Letters and Speeches. New York 2004,
s. 736
14
Genocide stał się jednym z ważniejszych motywów sztuki ormiańskiej. Obecny jest w plastyce,
muzyce i literaturze. Skala zjawiska wychodzi poza zakres wszelkich prób katalogowania. W Polsce
szeroko problem ten porusza w swych artykułach Zbigniew Szmurło. Patrz: Z. Szmurło, Wybrane
zagadnienia perspektyw przemian kultury ormiańskiej. (w:) J. Marszałek-Kawa, E. Kaja (red.),
W poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości. Dylematy i wyzwania. Toruń 2014, s. 319-321; Ludobójstwo
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Uzewnętrznionym w muzyce, plastyce i literaturze wyrazem sprzeciwu wobec
wojny i wiążącej się z nią dehumanizacji. 15 Przekazem powszechnym nie tylko
w Związku Radzieckim, co było zrozumiałe, zważywszy na istnienie w jego
granicach Armenii jako kraju związkowego. Sięgano po niego także w Europie
Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.16
U schyłku 20-lecia międzywojennego sprawa nie była już aż tak oczywista.
Pogrom, jakiego dokonano na wiernych Kościołów wschodnich, Asyryjczykach czy
nawet Grekach, poszedł w zapomnienie. 17 Przynajmniej częściowemu zatarciu
uległ też udział Kurdów w ludobójstwie. Pozostali jedynie Turcy jako oprawcy
i w charakterze ciemiężonych i zabijanych – Ormianie. I to zresztą nie było
powszechne. Warto wspomnieć fragment mowy wygłoszonej przez Hitlera do
grupy niemieckich dowódców kilka dni przed agresją na Polskę. Informacje
o rozkazie wydanym jednostkom SS Totenkpof dotyczącym „nieugiętego
i bezlitosnego zabijania wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i języka”,
wódz III Rzeszy kończy tzw. fragmentem armeńskim, pytając retorycznie: „Kto
w naszych czasach jeszcze mówi o eksterminacji Ormian?”.18
Dramat II wojny światowej z całym tragizmem składających się nań wydarzeń
zepchnął pamięć o omawianym ludobójstwie z drugiej dekady XX wieku na dalszy
plan. Zachowana została w bardziej niż zredukowanej formie. Okoliczności, które
przyczyniły się do ugruntowania tego stanu rzeczy, są niezwykle złożone. Warte
szczególnego wyeksponowania pozostają przynajmniej dwie z nich.
Ormian w Turcji – tragedia i moralne zwycięstwo po stu latach. „Tygiel. Kwartalnik Kulturalny” 2015,
nr 1-2/78-79/, s. 107-117
15
Doskonałym przykładem może być tu choćby powieść Z. Nałkowskiej pt. Choucas. Powstała ona
w połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku.
16
Nadal stanowi ważny element wykorzystywany w sztuce i niezmiennie budzi emocje. Patrz: W. Höbel,
A. Smoltczyk, Armenian Genocide at the Berlin Film Festival: „The Lark Farm” Wakens Turkish
Ghosts. Spigel Online International pod adresem http://www.spiegel.de/international/spiegel/ arme
nian-genocide-at-the-berlin-film-festival-the-lark-farm-wakens-turkish-ghosts-a-466427.html, (pobrano
15.10.2015 r. W prasie popularnej ludobójstwo to nierzadko eksponowane jest jako to, które było
pierwszą w XX wieku próbą eksterminacji całych narodów. Nadmieniano wprawdzie o wcześniejszych
pogromach, niemniej dotyczyły one poprzedniego stulecia. Por. R. Rosen, The hidden holocaust,
„San Francisco Gate” z 15 grudnia 2003 r. Wydarzenia z 1915 roku potraktowano jako te
o charakterze precedensowym, które stanowiły zapowiedź dalszych tragedii. Por. G. Kucharczyk,
Pierwszy holocaust XX wieku. Warszawa 2004, s. 8. Stąd też nadano im rangę uniwersalnego
symbolu zbrodni, która wymierzona jest w istotę człowieczeństwa i to, co się z nią wiąże, a więc
i prawo do wyrażenia emocji identyfikowanych ze sztuką. Nieprzypadkowe jest zatem ulokowanie
przed Muzeum Sztuki w Filadelfii pomnika „ludobójstwa Ormian”. F.C. Feinstein, Philadelphia
Armenian Genocide Monument – witryna internetowa University of Minnesota pod adresem
http://chgs.umn.edu/museum/memorials/philadelphia/, 15.11.2015 r., czy też nadmienione już
ustanowienie przez Kongres 26 kwietnia „Narodowym Dniem Pamięci Nieludzkich Postaw Człowieka
wobec Człowieka”.
17
Literatura przedmiotu poświęcona zbrodni ludobójstwa dokonanej na Grekach pontyjskich oraz
Asyryjczykach jest znacznie uboższa, niż ta dotycząca Ormian. Kwestia pogromów, których ofiarą
padli, podejmowana jest nierzadko jedynie w kontekście omówień dotyczących ostatniej
z wymienionych nacji. S. de Courtois, The Forgotten Genocide: Eastern Christians, the Last
Arameans, Gorgias Press LLC 2004, s. 14-216, a także H. Travis, Genocide in the Middle East: The
Ottoman Empire, Iraq, and Sudan, Durham 2010, s. 237-77, 293-294. O rzezi Greków pontyjskich
m.in. J. de Murat, The Great Extirpation of Hellenism and Christianity in Asia Minor: the historic and
systematic deception of world opinion concerning the hideous Christianity’s uprooting of 1922. Miami
1999
18
W oryg. Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier? Patrz: Okupacja i ruch oporu
w dzienniku Hansa Franka. tom I: 1939-1942. Warszawa 1972, s. 97-98
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Pierwsza zawiera się w podejściu dającym się określić mianem politycznego
koniunkturalizmu. Przejawia się on w relatywizowaniu lub nawet usunięciu Kurdów
przez Ormian i Greków z grona sprawców ludobójstwa. 19 Odpowiedzialność, jaką
ponosili przedstawiciele tej narodowości za mordy popełniane we Wschodniej
Anatolii, jest bezsporna,20 lecz żaden rząd w Erywaniu oraz Atenach, i to bez
względu na reprezentowaną orientację polityczną, nie podejmował tego tematu.
Nie wydaje się, aby przyznanie do winy i przeprosiny, jakie składały poszczególne
społeczności kurdyjskie, miały tu aż takie znaczenie. 21
Determinantem takiej postawy są bilateralne stosunki między Turcją
a Armenią, czy też Grecją. Stan tych relacji decyduje o recepcji Kurdów w polityce
zagranicznej jednej i drugiej. Ich rzeczywisty brak w przypadku pierwszej
z wymienionych, a w drugiej, co najwyżej pozorna poprawność, nie sprzyjają temu,
by publicznie akcentować udział przedstawicieli tegoż narodu w wydarzeniach
sprzed wieku. Wspomniana dotąd wstrzemięźliwość w kierowaniu zarzutów wobec
Kurdów implikowana jest zagrożeniem, jakie stanowią oni dla samej Turcji i jej
integralności terytorialnej.
W przypadku Armenii występującej także z żądaniami zadośćuczynienia
finansowego, adresatem roszczeń nie może być społeczność bezpaństwowa. 22
Drugą z okoliczności wartych wyeksponowania, a stojących za konserwacją
okrojonej w zakresie sprawców i ofiar upowszechnionej wiedzy na temat
omawianego ludobójstwa, pozostaje nierówny potencjał w zakresie możliwości
oddziaływania na opinię publiczną przez społeczności, które zostały nim dotknięte.
Klasycznym przykładem są tu Asyryjczycy. 23 Brak własnego państwa czy
chociażby jego namiastki w postaci wydzielonego obszaru zachowującego daleko
posuniętą autonomię wzorem irackich Kurdów, przyczynił się do marginalizacji ich
pozycji.24 Znaczące rozproszenie przedstawicieli tego narodu na obszarach
Bliskiego Wschodu oraz brak zwartej diaspory, takiej, jaką szczycić mogą się
Ormianie czy też Żydzi, także trudno uznać za czynnik sprzyjający możliwości
W materiałach dydaktycznych i informacyjnych Kurdowie przedstawiani są jako sprawcy zbrodni,
niemniej przekaz ten wolny jest od ocen i oskarżeń, patrz: witryna genocide1915.org pod adresem
http://www.genocide1915.org/fragorochsvar_bakgrund.html (pobrano 28.09.2015 r.)
20
A.T. Akçam, A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility.
New York 2007, s. 24. Odnajduje też pełne odzwierciedlenie w publikowanych źródłach. Armenia in
documents of the U.S. Department of State 1917-1920. G. Makhmourian (red.). Yerevan 2011
21
U. Bulut, Armenian genocide: Kurdish leaders set moral example to Turkey by facing their crimes,
International Business Time z 23 kwietnia 2015 r.
22
Pamięć o zbrodni jednoczy Ormian w Armenii i na emigracji – Polskie Radio Jedynka. 25.04.2015 r.
Artykuł i audycja publikowane w Internecie http://www.polskieradio.pl/7/2426/Artykul /1429169,Pamiec
-o-zbrodni-jednoczy-Ormian-w-Armenii-i-na-emigracji (pobrano 11.11.2015 r.)
23
Historiografia ludobójstwa dokonanego na Asyryjczykach jest, jak już nadmieniono, bogata, ale
problem był znacznie częściej podejmowany przed laty. Wiele pozycji pochodzi z okresu
przypadającego bezpośrednio po I wojnie lub z jeszcze z czasów jej trwania, np. A. Yohannan, The
Death of a Nation, New York 1916; A. Yohannan, The Ever Persecuted Nestorians or Assyrian
Christians. New York 1916; Y.H. Shahbaz, The Rage of Islam: An Account of the Massacre of
Christians by the Turks in Persia. Philadelphia 1918; E. Griselle, Syriens et Chaldéens: Leur Martyre,
Leurs Espérances. Paris 1918, współcześnie porusza się go znacznie mniej intensywnie,
a poświęcone mu opracowania monograficzne traktować można jako odstępstwo. G. Yonan, Ein
vergassener Holocaust: Die Vernichtung der christlichen Assyrer in der Turkei. Gottingen 1989
24
Wydawane są wprawdzie gazety oraz redagowane asyryjskie portale internetowe, trudno jednakże
uznać to za element wystarczający, by prowadzić na arenie międzynarodowej kampanie na rzecz tej
narodowości i obrony jej praw i interesów. Za przykład posłużyć może Assyrian International News
Agency, http://www.aina.org/, (pobrano 1.12.2015 r.)
19
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upowszechnienia swoich racji. Nie inaczej kształtowa się też sytuacja wiernych
Kościołów wschodnich, z pewnymi zastrzeżeniami właściwymi dla wspólnot
religijnych.
Podejmując próbę przybliżenia mechanizmu zmian dotyczących przekazu na
temat ludobójstwa dokonanego w czasach pierwszej wojny światowej na terenach
ówczesnego Imperium Osmańskiego, można dostrzec pewne nieścisłości
w
nadmienionych
okolicznościach
stojących
za
upowszechnieniem
zmodyfikowanego przekazu na temat tejże zbrodni. Jedną z nich, wartą
przybliżenia, pozostaje stosunek Ormian do Kurdów. O ile odnotowane
okoliczności zajęcia takiego, a nie innego stanowiska w sprawie udziału tej
ostatniej nacji oficjalnych czynników zdają się bardzo transparentne, o tyle
przyczyny podtrzymywania ich przez pozostające poza ścisła kontrolą państwa
organizacje nie są już tak jednoznaczne. Nadmieniony już żal za udział swych
rodaków w zbrodni, który wyrazili poszczególni przywódcy kurdyjscy w związku
z obchodami stulecia ludobójstwa, nie mógł mieć wpływu na postawy, jakie
i wcześniej prezentowano. Doskonałym przykładem odzwierciedlającym te relacje
jest ASAL-a, która ideologicznie kwestie odpowiedzialności za genocide traktuje
całkowicie priorytetowo.25
Istotne różnice między udokumentowanym źródłami historycznymi
przebiegiem wydarzeń sprzed wieku a współczesną recepcją tegoż ludobójstwa
nie sprowadzają się do wskazanego procesu redukcji grona sprawców i ofiar.
Dostrzec należy także zmiany zachodzące w przeciwnym kierunku. Casus
Azerbejdżanu zdaje się trafnie oddawać ten stan rzeczy. Na obszarach właściwych
współczesnym granicom państwa Azerbejdżan, tak jak zresztą na ziemiach
obejmujących całą tę znaną pod tym mianem krainę historyczną, miały wprawdzie
miejsce walki etniczne i pogromy, lecz ich charakter był zgoła odmienny i nie
sposób określić ich mianem zorganizowanego ludobójstwa, takiego jak to ze
Wschodniej Anatolii.26 Niemniej w ostatniej dekadzie XX wieku na mieszkańców
niepodległego już Azerbejdżanu spadło odium społeczności międzynarodowej
będące konsekwencją przypisania im współodpowiedzialności za genocide
Ormian. Następstwa tego okazały się brzemienne w skutkach dla uwikłanego
w konflikt wojenny państwa. Zostało ono m.in. objęte klauzulą ograniczającą
możliwość wykorzystania pomocy sygnowanej dla obszarów postradzieckich, co
miało swoje konsekwencje gospodarcze i skutecznie utrudniało prowadzenie
handlu z Azerbejdżanem przez podmioty amerykańskie oraz firmy powiązane
z nimi kapitałowo.27
25

B. Hoffman, Inside terrorism. Columbia University Press 2006, s. 21
Dochodziło wprawdzie do wzajemnych pogromów, lecz miały one każdorazowo charakter czysto
odwetowy i tak tez są traktowane. Ormianie także nie byli tu bez winy. Wspomnieć należy chociażby
tzw. Dni Marcowe, R.G. Suny, The Baku Commune. Princeton 1972, s. 217-221
27
Rzecz dotyczy uchwalonej przez Kongres jeszcze w październiku 1992 roku poprawki 907, która stała
się częścią składową Ustawy o wspieraniu wolności; patrz: Freedom Support Act (Public Law 102511), Section 907. Ograniczenia miały obowiązywać, dopóki „prezydent nie uzna i nie powiadomi
Kongresu, że rząd Azerbejdżanu podejmuje widoczne kroki zmierzające do zaprzestania wszystkich
blokad i innych nacisków z użyciem siły przeciw Armenii i Górskiemu Karabachowi” – powód ich
wprowadzenia nie miał w istocie nic wspólnego ze stanem rzeczywistym. P. Kwiatkiewicz, Przemiany
polityczne w Azerbejdżanie. Od republiki radzieckiej po niepodległe państwo. Toruń 2013, s. 356-357.
Bardziej odzwierciedlał powielane z przeszłości schematy dotyczące czystek z początku XX wieku, do
czego wydatnie przyczyniła się miejscowa ludność, dając się wciągnąć w wir wydarzeń, jakie miały
miejsce w lutym 1988 roku w Sumgaicie ibidem, s. 88-103; a także por. Z. Szmurło, Pierestrojka
26
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Opisany przypadek nie jest przykładem odosobnionym. Upolitycznienie tej
zbrodni stało się niemal jej cechą własną. Od wieku poprzedza i determinuje
recepcję faktów z nią związanych. Liczne ślady tego znaczą historiografię
problemu, przez co i same badania kwestii z nim związanych wymagają
ponadstandardowej wrażliwości w stosowaniu całego aparatu krytycznego. 28
Streszczenie
Rzeź dokonana w trakcie pierwszej wojny światowej na chrześcijanach
zamieszkujących centralne i wschodnie prowincje Imperium Osmańskiego znalazła
swoje szerokie odzwierciedlenie w kulturze i sztuce XX wieku. Stała się motywem
wielu dzieł i inspiracją dla twórców, także spoza kręgu cywilizacyjnego
społeczeństw dotkniętych nadmienioną tragedią. Szczególną wrażliwością
wyróżniły się środowiska artystyczne w Europie Zachodniej oraz Stanach
Zjednoczonych. To one w znaczącej mierze uformowały rozpowszechniony
współcześnie obraz tragedii, jaka przed stu laty rozegrała się na obszarze Azji
Zachodniej. Zawierał on daleko idące uproszczenia. Był też użyteczny politycznie,
co zadecydowało o trwałości tego przekazu.
Summary
General slaughter commited during the First World War on the Christians
living in the central and eastern provinces of the Ottoman Empire, had been
extensively reflected in culture and art of the twentieth century. It became the
motives of many art works, and the inspiration for creative individuals living outside
the societies affected by the tragedy. Artistic circles in Western Europe and the
United States showed a specific susceptibility. These circles formed a widespread
contemporary image of the tragedy that took place a hundred years ago in the area
of Western Asia. The image in question contains a far-reaching simplifications. Its
political usefullness was a decisive factor of the image durability.
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Elżbieta LESIEWICZ
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W PRZEDSIEBIORSTWACH.
PRZYKŁAD GRUPY RABEN
Szybkość zmian społeczno-gospodarczych w otaczającej rzeczywistości
wymusza na przedsiębiorcach konieczność dostosowania się do warunków
otoczenia. Jednym z elementów, dzięki któremu przedsiębiorstwa poprawiają
swoją rynkową pozycję, zwiększają elastyczność, stają się wydajniejsze i bardziej
innowacyjne jest polityka różnorodności. Coraz więcej pracodawców ma
świadomość, jak wiele możliwości stwarza kompetentne zarządzanie pracownikami
oraz ich potencjałem wynikającym z różnorodności. Polityka różnorodności jest
istotnym elementem strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR
– Corporate Social Responsibility), realizowanym przez znaczące firmy logistyczne
takie jak Grupa Raben.
Przedmiotem moich rozważań jest polityka różnorodności, a konkretnie
zarządzanie różnorodnością realizowane w ramach CSR. Zatem istotną kwestią
będzie zwrócenie uwagi na kilka ważnych problemów związanych z potrzebą
zdefiniowania takich pojęć, jak: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw,
różnorodność i zarządzanie różnorodnością. Głównym zamierzeniem badawczym
jest przybliżenie zagadnienia polityki różnorodności, ukazanie korzyści jakie
niesie ze sobą stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu różnorodnością,
co nierozerwalnie wiąże się to ze wzrostem prestiżu firmy, większą satysfakcją
klientów, wyższą efektywnością i motywacją pracowników oraz redukcją kosztów
związanych z wykwalifikowanym personelem. Autorka oparła się na analizie
przypadku wspomnianej powyżej Grupy Raben.
Społeczną odpowiedzialność biznesu definiuje się jako koncepcję, dzięki
której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają
interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami
interesariuszy. Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, długofalowe,
oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych
tak dla przedsiębiorstwa, jak i jego całego otoczenia, pracowników, wszystkich
interesariuszy i społeczności, w której działa firma. Odpowiedzialność
firmy oznacza zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska
i relacje z otoczeniem firmy.1 We wdrażaniu systemu zarządzania zgodnego
z ideą CSR, zwraca się uwagę na stwarzanie odpowiednich warunków pracy
poprzez uwzględnianie określonych potrzeb i oczekiwań różnorodnych
pracowników, biorąc pod uwagę zarówno te o charakterze materialnym, jak
i niematerialnym. Jedną z istotnych spraw jest zatem identyfikowanie
i analizowanie warunków pracy w przedsiębiorstwach. Dlatego też podejmowane
są działania mające na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań
uwzględniających różnorodność, coraz częściej włączane są one do programów
etycznych firm, przynosząc wymierne korzyści dla pracowników oraz
1

Społeczna odpowiedzialność biznesu, http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,bizne
su,464.html (pobrano 3.02.2015 r.)
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przedsiębiorstwa. Działania te obejmują najczęściej kluczowe elementy procesu
zarządzania zasobami ludzkimi, tj.:
 rekrutację i selekcję,
 adaptację zawodowo-społeczną,
 system szkoleń,
 motywowanie pracowników,
 oceny pracownicze,
 awans pionowy i poziomy,
 tworzenie zespołów.2
Jedną z pierwszych inicjatyw porządkujących w zakresie CSR była inicjatywa
Global Compact powołana przez Sekretarza Generalnego ONZ Koffi Annana.
Tworzy ona sieć firm i innych interesariuszy, którzy dobrowolnie podjęli się
przestrzegać w swojej działalności powszechnie uznawanych zasad. Global
Compact apeluje do biznesu, aby w swojej działalności kierował się podstawowymi
zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska
i przeciwdziałania korupcji oraz promował społeczną odpowiedzialność biznesu
(CSR). Innym standardem społecznej odpowiedzialności biznesu jest norma
SA 8000. To zbiór zasad i procedur chroniących podstawowe prawa pracownicze.
Ta uniwersalna norma powstała w celu niezależnej weryfikacji wymogów
społecznej odpowiedzialności, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo. Normę
tę wprowadziła nowojorska organizacja Social Accountability International (SAI)
w styczniu 1998 roku, jako wsparcie dla organizacji pozarządowych, związków
zawodowych i przedsiębiorstw. Opiera się ona na konwencjach i zaleceniach
Międzynarodowej Organizacji Pracy, Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji
Praw Dziecka. Jest ona odpowiedzią na niezadowolenie klientów i pracowników na
całym świecie, wynikające ze sprzeczności między wartościami i zasadami
głoszonymi przez firmy a codzienną praktyką.3 Z kolei w Europie zwieńczeniem
polityki na rzecz odpowiedzialnego biznesu jest Zielona Księga Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu, opublikowana przez Komisję Europejską w 2001 roku.
Uznano w niej społeczną odpowiedzialność za jeden z elementów w polityce
gospodarczej Unii Europejskiej. Następnym ważnym krokiem było sformułowanie
Białej Księgi Społecznej Odpowiedzialności, w której określono obszary
działań międzynarodowej społeczności europejskiej. Wskazano w niej między
innymi konieczność podjęcia działań edukacyjnych, polegających na wyminie
doświadczeń
i
dobrych
praktyk,
rozwoju
instrumentów
społecznej
odpowiedzialności np. tworzenie kodeksów etycznych czy też standardów
zarządzania, uruchomienia Europejskiego Forum Interesariuszy oraz włączenia
modelu CSR do polityki wszystkich krajów unijnych. 4
Różnorodność w niniejszym artykule rozumiana jest jako przyjęcie postawy
akceptacji i szacunku. Oznacza to uświadomienie sobie, że każdy człowiek jest
wyjątkowy i zaakceptowanie różnic indywidualnych wynikających z przynależności
rasowej, pochodzenia etnicznego, płci, orientacji seksualnej, statusu społeczno2

3

4

B. Kos, Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (w:) G. Polok (red.), Społeczna
odpowiedzialność – aspekty teoretyczne i praktyczne. Zeszyty naukowe. Katowice 2011, s. 76
B. Kwiatek, Społeczna odpowiedzialność a różnorodność w organizacjach, http://www.ue.katowice.pl/
uploads/media/14_A.Kwiatek_Spoleczna_odpowiedzialnosc....pdf (pobrano 23.02.2015 r.)
E. Filipp, Społeczna odpowiedzialność organizacji (w:) B. Glinka, M Kostera (red.), Nowe kierunki
w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania. Warszawa 2012, s. 99-100
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ekonomicznego, wieku, umiejętności fizycznych, przekonań religijnych,
politycznych lub innych przyjętych i wyznawanych ideologii. 5 Każdy z tych
wymiarów stanowi zawsze szansę i wyzwanie dla zarządzających, gdyż każda
z tych grup wnosi ze sobą do organizacji bogactwo odmiennych, nierzadko
unikalnych doświadczeń oraz wiedzę.6
Zarządzanie różnorodnością to świadome rozwijanie polityk i programów,
które tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania różnic pomiędzy ludźmi na
rzecz firmy. W ramach strategii zarządzania różnorodnością przyjmuje się
założenia o potrzebie wyrównywania szans osób przynależących do grup
mniejszościowych, wykluczonych lub pozbawionych możliwości dostępu do
różnych sfer życia społecznego; edukacji, rynku pracy, władzy. W praktyce
prowadzi do podejmowania różnego rodzaju akcji afirmatywnych, czy na przykład
wprowadzenia systemu kwotowego, zapewniającego przedstawicielom tych grup
określoną ilość miejsc w szkołach, na uczelniach, w firmach czy w parlamentach.
W zarządzaniu różnorodnością nie chodzi o dawanie preferencji, czy
wyrównywanie szans indywidualnym członkom jakiejś grupy, lecz o uznanie, że
szeroko rozumiana różnorodność sama w sobie jest czynnikiem podnoszącym
jakość funkcjonowania danej zbiorowości. Zarządzanie różnorodnością to zatem
wykorzystywanie różnorodnych doświadczeń, różnorodnej wiedzy, umiejętności,
predyspozycji i wrażliwości w całej organizacji lub w firmie. Celem zarządzania
różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda
zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona i w którym może ona w pełni
realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu organizacji czy firmy. 7
Zarządzanie różnorodnością – istota i adaptacja wybranych rozwiązań
Koncepcja zarządzania różnorodnością rozwinęła się w
Stanach
Zjednoczonych w II połowie XX wieku i początkowo służyła jako instrument
integracji mniejszości na rynku pracy, którego celem miało być świadome
zwiększanie zróżnicowania kadry pracowniczej i odpowiednie nią zarządzanie,
gwarantujące dobrą atmosferę w pracy i wysoką produktywność. Uznaje się, że
pierwszym krokiem uczynionym w kierunku zarządzania różnorodnością był
uchwalony w 1964 roku w USA Akt Praw Cywilnych. Akt ten, powstały w wyniku
ruchu na rzecz praw człowieka, zapoczątkował falę zmian społecznych trwającą do
dzisiaj. Wkrótce po jego uchwaleniu nastąpiła legislacja działań afirmatywnych
(Affirmative Actions), mających zapewnić podejmowanie przez przedsiębiorców
kroków, których celem była rekrutacja, promocja i utrzymanie w organizacjach
kobiet i przedstawicieli mniejszości etnicznych, jeżeli ich liczba nie była w pełni
reprezentatywna dla całkowitej liczby pracowników danej organizacji. Następnym
krokiem na drodze ku zarządzaniu różnorodnością w amerykańskich organizacjach
była legislacja zasad równych szans (Equal Employment Opportunity),

B. Mazur, Zarządzanie różnorodnością w warunkach europejskich. (w:) A. Arend (red.), Zarządzanie
przedsiębiorstwem i regionem w warunkach europejskich. Lublin 2010
6
C. Allemann-Ghionda, Räume und Stimmen der Vielfalt – gestern und heute. Über die Geschichte und
die Karriere von einem modischen Konzept. in C. Allemann-Ghionda, W.D. Bukow (eds.) Orte der
Diversität. Wiesbaden 2011; M. Durska, Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia. „Kobieta
i biznes” 2009, nr 1-4
7
P. Kaczmarek, A. Krajnik, A. Morawska-Witkowska, B. R. Remisko, M. Wolska, Firma = różnorodność.
Z. 2. Warszawa 2009
5
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zakazujących dyskryminacji na tle rasowym i religijnym oraz ze względu na wiek,
płeć i fizyczną niepełnosprawność. Pracownicy mieli zagwarantowane równe
szanse zarówno w dostępie do pracy, jak też w dostępie do szkoleń, awansów
oraz wyższych zarobków. Jednakże w połowie lat dziewięćdziesiątych stwierdzono,
że legislacja ta nie spełniła pokładanych w niej nadziei, ponieważ
w niewystarczającym stopniu przyczyniła się do poprawy położenia kobiet
i mniejszościowych grup etnicznych na rynku pracy. Nowy etap w relacji do
różnorodności zapoczątkowany został przez R. Ross i R. Schneider, którzy
w wydanej w 1992 książce From Equity to Diversity zaprezentowali nowe podejście
do różnorodności nazwane zarządzaniem różnorodnością. 8
W Europie Zachodniej duży wpływ na popularność omawianej koncepcji
wywarły regulacje prawne dotyczące równości szans, które zostały przyjęte
w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz kilkunastu dyrektywach
równościowych wydanych na jego podstawie. Te działania wymusiły na państwach
członkowskich, aby dokonały transpozycji stosownych dyrektyw i wprowadziły
niezbędne zmiany prawa krajowego dotyczące implementacji zasad równego
traktowania w zatrudnieniu, a także zakazu wszelkiej dyskryminacji –
bezpośredniej i pośredniej. Elementem wspierającym te procesy była m.in.
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, mająca na celu zwalczanie wszelkich form
i przejawów dyskryminacji oraz nierówności na rynku pracy (ze względu na płeć,
wiek, orientację seksualną, poglądy polityczne, religijne itp.), zarówno wobec
zatrudnionych osób, jak i tych, którzy starają się o podjęcie pracy.9
W Polsce dyskusja związana z równością szans i zarządzaniem
różnorodnością w miejscu pracy została na szerszą skalę zainicjowana dzięki
projektowi Gender Index, finansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, który powstał jako
innowacyjna odpowiedź na problem dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polsce.
Dzięki działaniom podejmowanym w ramach tego projektu, problematyka równości
szans weszła do głównego nurtu debaty o efektywnym zarządzaniu kapitałem
ludzkim w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Opracowany w ramach tej
koncepcji wskaźnik gender index to pierwsze w Polsce narzędzie, które bada
w skali mikro (z perspektywy miejsca pracy) obszary nierównego traktowania ze
względu na płeć i służy monitorowaniu miejsca pracy w zakresie równości szans.
Wskaźnik ten obejmuje siedem obszarów przedmiotowych: rekrutację, dostęp do
awansów, ochronę przed zwolnieniami, dostęp do szkoleń, wynagrodzenia,
ochronę przed molestowaniem seksualnym i mobbingiem, możliwość łączenia
obowiązków zawodowych i rodzinnych.10
Kolejną odpowiedzią na rosnące zainteresowanie polskich firm tematyką
różnorodności jest inicjatywa Konfederacji Lewiatan, Barometr Różnorodności,
polegająca na przebadaniu firm wskaźnikiem Diversity Index, służącym do
B. Mazur, Zarządzanie różnorodnością…, s. 303-304; R. Ross, R. Schneider, From Equity to Diversity
– a Business case for Equal Opportunities, Pitman. Londyn 2010
9
W. Walczak, Zarządzanie różnorodnością dla współczesnych organizacji „Organizacja i Kierowanie”
2011, nr 3, s.43-44. M. Gryszko, Raport z zarządzania różnorodnością w Polsce, Forum
Odpowiedzialnego Biznesu. Warszawa 2009, s. 5-8; J.A. Gilbert, B.A. Stead, J.M. Ivancevich,
Diversity Management: A New Organizational Paradig. „Joural of Business Ethics”, 1999 vol., 21,
p. 61-76
10
M. Gryszko, Raport z zarządzania różnorodnością w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Warszawa 2009
8
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kompleksowej analizy zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie. W jego
ramach opracowane zostało przyjazne firmom narzędzie, umożliwiające
samoocenę działalności firmy z uwzględnieniem perspektywy zarządzania
różnorodnością. W pierwszej edycji Barometru Różnorodności wzięło udział 51
przedsiębiorstw i instytucji. Przeciętna wartość Diversity Index dla badanych
firm/instytucji wyniosła 45,66%, czyli niecałą połowę możliwej do uzyskania
punktacji (100%). W drugiej edycji Barometru Różnorodności wzięło udział 100
przedsiębiorstw i instytucji. Przeciętna wartość Diversity Index dla badanych
firm/instytucji II edycji Barometru wyniosła 44,90%. Na podstawie wyników
uzyskanych w I i II edycji Barometru można wnioskować, że polityka różnorodności
jest realizowana najlepiej w obszarze rozwoju zawodowego, a stosunkowo
najgorzej w obszarze rekrutacji. Zainteresowanie tematyką zarządzania
różnorodnością ma na ogół charakter deklaratywny. Potwierdzeniem takiego stanu
rzeczy są np. dane świadczące, że mniej, niż 1/3 firm/instytucji posiada strategię
zarządzania różnorodnością, tylko 30% prowadzi monitoring wynagrodzeń ze
względu na różne cechy demograficzno-społeczne, zaś nieliczne organizacje
realizują programy na rzecz określonych grup społecznych (np. osób w wieku 50+
czy osób z niepełnosprawnościami).11
Następnym swego rodzaju narzędziem wdrażania polityki zarządzania
różnorodnością jest Karta Różnorodności. Idea jej pojawiła się we Francji
w styczniu 2004 roku w sprawozdaniu wydanym przez francuski think tank Instytut
Montaigne. Karta została zainaugurowana 22 października 2004 roku oraz
podpisana przez 33 firmy.12
Przystąpienie do Karty Różnorodności oznacza zobowiązanie kierownictwa
i wszystkich pracowników do działania na rzecz wykorzystania zjawiska
różnorodności w interesie rozwoju przedsiębiorstwa. Karta Różnorodności odgrywa
w tym względzie zasadniczą rolę z uwagi na coraz większy nacisk na znaczenie
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i praw człowieka w stosunkach
gospodarczych. Sygnatariusze Kart wspólnie dokonują przeglądu najlepszych
praktyk oraz uczą się korzystania z narzędzi zarządzania różnorodnością, które
służą do prowadzenia oceny ryzyka w obrębie organizacji zgodnie z zasadami due
diligence. Zarządzanie różnorodnością ma podstawowe znaczenie w osiągnięciu
celów społecznej odpowiedzialności, które określić można jako wielowymiarowe,
oraz w znacznym stopniu polega na okazywaniu szacunku. Sygnatariusze Kart
Różnorodności współpracują z wieloma rożnymi podmiotami w celu jak
najszerszego informowania o korzyściach dla przedsiębiorstw. Istnieją dowody na
to, że efektywne zarządzanie różnorodnością przynosi znaczące korzyści dla
organizacji w zakresie pozyskiwania i utrzymania personelu, innowacyjności.13
W celu wspierania drobnych inicjatyw promujących zarządzanie
różnorodnością, Komisja Europejska zainicjowała platformę wymiany. Członkami

E. Lisowska, A. Sznajder, Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru
Różnorodności. Warszawa 2013. Raport z II edycji Barometru Różnorodności. Warszawa 2014
12
M. Andrejczuk, Karta różnorodności narzędziem wdrażania polityki zarządzania różnorodnością
w przedsiębiorstwie. (w:) J.S. Kardas, (red.), Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania.
Warszawa 2012
13
M.Hegarty, Efektywność zarządzania różnorodnością. (w:) E. Albińska, M. Andrejczuk, A. Gajek,
M. Grzybek, A. Sienkiewicz (red.), Raport 2012. Odpowiedzialny biznes w Polsce. http://www.mg.
gov.pl/files/upload/18027/2012.pdf, (pobrano 10.02.2015 r.)
11
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platformy są przedstawiciele krajowych Kart Różnorodności. EU-level platforma
wymiany pozwala spotykać się regularnie, aby dzielić się swoimi doświadczeniami
i rozwijać współpracę.14
Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała podczas
spotkania przedstawicieli firm z francuskim kapitałem w maju 2011 roku. Proces
tworzenia Karty Różnorodności polegał na wspólnych konsultacjach oraz dialogu
środowiska biznesowego z administracją. 14 lutego 2012 roku podczas konferencji
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, zorganizowanej przez Biuro
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego
Biznesu, została uroczyście zainaugurowana Karta Różnorodności w Polsce.
Dokument został podpisany przez przedstawicieli i przedstawicielki 14 firm. Do 18
lutego 2015 roku Kartę Różnorodności w Polsce podpisało 107 organizacji. Wśród
sygnatariuszy Karty połowa to duże firmy, firmy z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw stanowią ponad 20% podpisujących Kartę, zaś organizacje
pozarządowe prawie 15%, natomiast mikroprzedsiębiorstwa ponad 10%. 15
Zarządzanie różnorodnością przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw, które
implementują jej wzorce. Najważniejsze z tych korzyści zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela nr 1: Korzyści polityki różnorodności

Konsumenci

Akcjonariusze

Zewnętrzne
Zwiększony udział
w rynki Łatwość
wchodzenia na
nowe rynki
Podwyższenie
notowań Lepsze
przyciąganie

Indywidualne

Interpersonalne

Wewnętrzne
Zwiększona
produktywność
Poprawa morale i
zaangażowanie
Polepszenie
efektywności zespołu
Łatwiejsza integracja
nowego personelu
Większa otwartość
na zmianę
Zwiększenie
efektywności całej
organizacji

Szerszy dostęp do
Organizacyjne
rynków pracy
Polepszenie
wizerunku
pracodawcy
Społeczność
Polepszenie
wizerunku
publicznego
Źródło: Na podstawie Zarządzanie firmą równych szans. Materiały szkoleniowe
Fundacja Współpracy UNDP, M. Branka (red.). Warszawa 2007, s. 13
Rynki pracy

Grupa Raben firmą promującą różnorodność
Grupa Raben (GK Raben) funkcjonuje na europejskim rynku logistycznym od
ponad 80 lat. Jest firmą rodzinną o pochodzeniu holenderskim. Obecnie działa na
terenie 10 państw: Czech, Estonii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski,
Słowacji, Ukrainy i Węgier. Firma działa w Polsce od 1991 roku, a od 2010 roku
realizuje strategię społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Cele tej polityki
14

EU-Diversity Chatler Exchange Platform, http://eurohealth.ie/2010/08/03/eu-diversity-charter-exchang
e-platform/ (pobrano 28.01.2015 r.)
15
O projekcie, strona Karty Różnorodności, http://kartaroznorodnosci.pl/pl/karta-w-polsce/o-projekci
e.html, (pobrano 15.02.2015 r.)
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to: troska o zdrowie oraz bezpieczeństwo, partnerstwo, dialog oraz współpraca
z interesariuszami; zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy oraz utrzymanie
najlepszych pracowników; kompensowanie negatywnego wpływu na środowisko;
promocja jakości oraz roli transportu i usług logistycznych. Działalność społeczna
jest realizowana nie tylko poprzez postępowanie zgodnie z kodeksem etycznym.
Przedsiębiorstwo
poprzez
stawianie
czoła
wyzwaniom
wynikającym
z odpowiedzialności społecznej, poprawia standardy postępowania z klientami,
pracownikami i kontrahentami.
Grupa Raben społeczną odpowiedzialność biznesu definiuje jako dialog.
Działania podejmowane przez firmę wynikają z informacji zwrotnych uzyskanych
od jej interesariuszy – także pracowników. Jednym z głównych celów strategii
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) jest przyjazne i bezpieczne
środowisko pracy. Przedsiębiorstwo deklaruje, że „każdy z nas jest przedsiębiorcą
na swoim stanowisku pracy. Jesteśmy otwarci na zmiany. Działamy z pasją.
Rozwijamy się. Dążymy do doskonałości poprzez różnorodność”.16 W ostatnich
latach firma podjęła kilka programów o charakterze CSR, które uznane zostały za
dobre praktyki i znalazły się w kolejnych raportach Odpowiedzialnego Biznesu
w Polsce.
Tabela nr 2: Dobre praktyki Grupy Raben w raportach Forum Odpowiedzialnego
Biznesu
Rok raportu
2010

Nazwa praktyki
Pomysłodajnia

Obszar
Biznes a miejsce pracy

2012

Tydzień CSR

Z zakresu pracy

Kategoria
Zdrowie pracowników
Partycypacja
pracowników w
zarządzaniu
Marketing
zaangażowany
społecznie
Ekobiuro
Zrównoważony transport

Zaangażowanie
społeczne i rozwój
społeczności lokalnej
2013
Środowisko
2013
Środowisko
Zaangażowanie
Transport jest
2013
społeczne i rozwój
Kampania społeczna
potrzebny
społeczności lokalnej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport. Odpowiedzialny biznes w Polsce
2010, 2012, 2013. http://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/raporty-publikacje-fob/
(pobrano 22.02.1015 r.)
2013

Ankieta z
podwójną
satysfakcją
E-faktura+ kultura
Kalkulator CO 2

20 października 2012 roku Grupa Raben podpisała Kartę Różnorodności,
która zobowiązuje firmę do przestrzegania zasad równości i poszanowania
różnorodności osób w miejscu pracy. Zasady te odnoszą się do wszystkich
zatrudnionych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie
etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Realizując te założenia Firma podjęła
szereg inicjatyw w ramach polityki różnorodności, polegających na angażowaniu
grup wykluczonych na otwartym rynku pracy w życie społeczne i zawodowe,
rozpoczynając 2012 roku współpracę ze Spółdzielnią Socjalną „Otwarci” z Konina
16

Strona domowa firmy http://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/pracownicy/ (pobrano
20.02.2015_
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zatrudniającą osoby z niepełnosprawnościami. Spółdzielnia realizuje dla Grupy
Raben zlecenie na szycie elementów odzieży roboczej dla kierowców
i pracowników administracji. W 2014 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło kooperację
ze Spółdzielnią Socjalną KOSS z Kościana. Osoby zatrudnione w spółdzielni są
niepełnosprawne intelektualnie. Na otwartym rynku pracy miałyby małe szanse na
zatrudnienie. Wyróżnikiem Grupy Raben i jej pracowników jest różnorodność.
W ramach propagowania tego atrybutu, Firma organizuje wiele projektów, a oto
niektóre z nich: program „Jubilat” docenia doświadczenie pracowników
i długoletnią współpracę, projekt „Brave Kids” promuje wielokulturowości
i zróżnicowane postrzeganie świata, projekt „Wielkopolska musi wiedzieć”
przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, projekt „Pomocy dla Kambodży”, czy
„Woda dla Haiti” wspiera najuboższych i ofiary trzęsienia ziemi. Grupa Raben
współpracuje również z „Fundacją Mam Marzenie” i „Stowarzyszeniem Dom,
Rodzina, Człowiek”, organizuje transporty żywnościowe, przekazywane przez
Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej, wspiera inicjatywy familijne organizując
festyny rodzinne i pikniki charytatywne i wspiera domy dziecka. 17
Reasumując, różnorodność jest podstawową wartością współczesnego
społeczeństwa. Polityka różnorodności wiąże się z promowaniem akceptowania
różnic indywidualnych wynikających z przynależności rasowej, pochodzenia
etnicznego, płci, orientacji seksualnej, statusu społeczno-ekonomicznego, wieku,
umiejętności fizycznych, przekonań religijnych i politycznych. W ramach strategii
zarządzania różnorodnością przyjmuje się założenia o potrzebie wyrównywania
szans osób przynależących do grup mniejszościowych, wykluczonych lub
pozbawionych możliwości dostępu do różnych sfer życia społecznego; edukacji,
rynku pracy, władzy. W praktyce prowadzi do podejmowania różnego rodzaju
akcji afirmatywnych. Skuteczne zarządzanie różnorodnością może przynieść
firmie szereg korzyści, tj. poprawę efektywności i współpracy zespołu, wzrost
produktywności, polepszenie zaufania klientów, szerszy dostęp do rynków,
upowszechnianie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Rośnie
zainteresowanie polskich firm tematyką różnorodności. Przykładem firmy, która
skutecznie wykorzystuję politykę różnorodności jest Grupa Raben.
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest realizowanie polityki różnorodności i zarządzania
różnorodnością na przykładzie Grupy Raben. Uzasadnieniem podjęcia niniejszego
tematu jest fakt, iż na rynku logistycznym w Polsce i Europie, firma Raben stanowi
znakomity przykład dobrych praktyk w biznesie opartym na społecznej
odpowiedzialności. W tekście, wykorzystując studium przypadku, odniesiono się do
doświadczeń Grupy Raben, ukazując zasadność korzystania z narzędzi wdrażania
polityki różnorodności i świadomego rozwijania odpowiednich polityk i programów
w tym obszarze. Zarysowano także korzyści płynące ze stosowanie dobrych
praktyk w zarządzaniu różnorodnością, co nierozerwalnie wiąże się ze wzrostem
prestiżu firmy, większą satysfakcją klientów, wyższą efektywnością i motywacją
pracowników oraz redukcją kosztów związanych z wykwalifikowanym personelem.

17

CSR news http://www.freshlogistics.com.pl/pl/csr_news_fl.php (pobrano 23.03.2015 r.)
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Summary
The main aim of this article is the analysis of the pursuing a policy of diversity
policy and diversity management – using the example of Raben Group. The main
motivation for taking this case is the fact that at the logistics market in Poland and
Europe – the Raben company is an excellent example of good business practices
based on social responsibility.
Basing on references made to the experiences of Raben Group, the author
|of this article tried to show the importance of using various tools of diversity
policies in logistic business. The article also outlines the benefits of good practice
in the diversity management, which result in the increase of the company's
prestige, in higher customer satisfaction, higher efficiency and motivation
of employees, and in reduction of costs associated with the professional staff.
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Małgorzata SIKORA-GACA
Wydział Humanistyczny
Politechnika Koszalińska
SONDAŻE PRZEDWYBORCZE A WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH
W MOŁDAWII W 2014 ROKU1

Wprowadzenie
30 listopada 2014 r. odbyły się w Mołdawii kolejne wybory parlamentarne –
ósme od momentu odzyskania niepodległości w 1991 r. Zwyciężyła Partia
Socjalistów. Obywatele głosowali w 1978 lokalach wyborczych na terenie kraju i 99
za granicą. Wybory były monitorowane przez ponad 3 tys. obserwatorów. 2
W wyborach wzięło udział 19 partii politycznych, 1 blok wyborczy i 4 kandydatów
niezależnych. Obowiązywał 6% próg wyborczy dla partii politycznej, 9% dla bloku
wyborczego i 2% dla kandydatów niezależnych. Rywalizacja wyborcza, o której
mowa była niezwykle istotna. Jeszcze przed wyborami zapowiadano, że będzie
to stracie pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami podpisania umowy
stowarzyszeniowej z Unią Europejską i tak też się stało. Komuniści, którzy od
samego początku prowadzili negatywną kampanię wyborczą, podważając
geopolityczny zwrot Mołdawii w kierunku Wspólnoty, zyskali „nowego partnera” dla
koncepcji zjednoczeniowych z rosyjskim projektem Unii Euroazjatyckiej – Partię
Socjalistów. Wśród pięciu partii politycznych, które weszły do parlamentu, stosunek
koalicji rządzącej do opozycji wynosi aktualnie 55 do 46 (na 101 miejsc
w parlamencie).
W niniejszym artykule dokonano analizy dwóch istotnych zagadnień –
wyników wyborów parlamentarnych z lat 2010 i 2014, a także sondaży
przedwyborczych dotyczących poparcia względem partii i poziomu zaufania
społecznego względem liderów politycznych. Zestawienie i porównanie zmiennych,
o których mowa, jest głównym celem niniejszego artykułu. Z uwagi na fakt, że
wyniki sondaży przedwyborczych względem partii „zawiodły”, postanowiono
pogłębić analizę o liderów politycznych. Główna hipoteza badawcza zakłada, że
społeczeństwo mołdawskie silnie utożsamia się z liderem politycznym, nie partią.
Tym samym poziom zaufania społecznego względem jednostki może przesądzić
o wyniku całej rywalizacji wyborczej. Oznacza to, że idea „wodzostwa” jest nadal
powszechna w byłych republikach radzieckich, co tłumaczy m.in. utrzymujące się
przez ponad 14 lat zaufanie społeczne dla ikony mołdawskiej polityki – Vladimira
Voronina. Nadal kształtująca się kultura polityczna narodu, deprawowana silną
demagogią, przekłada się na fakt, że jedynie silny lider zapewnia wygraną
w wyborach. Niniejszy artykuł jest również próbą poszukiwania odpowiedzi na
pytanie: dlaczego Partia Socjalistów zwyciężyła w rywalizacji wyborczej w Mołdawii
w roku 2014? Co jest szczególnie ważne w kontekście wyborów samorządowych
z roku 2015, w których nie powtórzyła już wcześniejszego wyniku.
Niniejszy materiał stanowi wprowadzenie do szerszych badań poświęconych przywództwu partyjnemu
w byłych republikach radzieckich, które zostały zainicjowane przez dr Macieja Hartlińskiego
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Efektem współpracy zebranego zespołu
badawczego będzie praca pod redakcją, której wydanie zaplanowano w IV kwartale 2015 r.
2
Zob. Wybory parlamentarne w Mołdawii, www.polish.ruvr.ru (pobrano 4.12.2014 r.)
1
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Wykorzystano wyniki wyborów parlamentarnych z 2010 r. po to, by dokonać
charakterystyki sceny politycznej w kontekście rywalizacji wyborczej z roku 2014.
Tym samym nakreślono pewien rys historyczny dla aktualnej sytuacji politycznej
w kraju.
Dane sondażowe zostały użyte, aby wykazać rozbieżność między
deklarowanymi preferencjami wyborczymi względem partii i ich liderów. W młodej
mołdawskiej demokracji analiza przywództwa „osobowego” jest bowiem zjawiskiem
złożonym i jak pokazują wybory z listopada 2014 r. nie można jej lekceważyć.
Pod uwagę wzięto dane za lata 2001-2014,3 dotyczące poziomu zaufania
społecznego dla konkretnych osobowości politycznych, reprezentujących partie
polityczne, które weszły do parlamentu w 2014 r. Przeanalizowano także okres
funkcjonowania („istnienia”) poszczególnych liderów na mołdawskiej scenie
partyjnej. Pod uwagę wzięto następujących polityków: Vladimira Voronina (Partia
Komunistów), Mariana Lupu (Demokratyczna Partia Mołdawii), Mihai Ghimpu
(Partia Liberalna), Vlada Filata (Partia Liberalno-Demokartatyczna) oraz Igora
Dodona (Partia Socjalistów). Należy również dodać, iż dane Institutul de Politici
Publice za rok 2014 (kwiecień) wykazują, że z 19 polityków ogółem, których
poziom zaufania społecznego badano w sondażu, tylko 3 funkcjonuje na
mołdawskiej scenie partyjnej dłużej niż 14 lat, 5 – od 9 do 8 lat, pozostałych
11 pojawiło się na scenie partyjnej w okresie krótszym niż 4 lata. Dane
szczegółowe prezentują wykresy od 1 do 8.
Mołdawska scena partyjna przed wyborami w 2014 r.
Obecny kształt mołdawskiej sceny partyjnej kształtował się od 2009 r. 28
listopada 2010 r. w Mołdawii odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne.
Próg wyborczy został zmniejszony z 5 do 4% (dla koalicji 2 partii – 7%, dla koalicji
3 lub więcej partii – 9%), a frekwencja wyborcza wyniosła 63,35%. W 2010 roku
zwyciężyła Partia Komunistów zdobywając 39,32% i 42 miejsca w parlamencie.
Partia Liberalno-Demokratyczna zdobyła 29,42% głosów, co przełożyło się na 32
mandaty poselskie. Pozostałe ugrupowania odpowiednio: Demokratyczna Partia
Mołdawii – 12,72% i 15 miejsc, Partia Liberalna – 9,96% i 12 mandatów. Sojusz
Nasza Mołdawia zdobył zaledwie 2,05% głosów, tym samym nie przekroczył progu
wyborczego. Od wyborów w 2010 r. „Sojusz na rzecz Integracji Europejskiej”
tworzyły już tylko 3 partie: Partia Liberalno-Demokratyczna, Demokratyczna Partia
Mołdawii i Partia Liberalna, mając łącznie 59 mandatów, wobec 42 opozycyjnych
komunistów. Co ciekawe, tylko 49% społeczeństwa uznało te wybory za wolne
i uczciwe, 32% było przeciwnego zdania, a aż 19% nie zajęło stanowiska w ogóle. 4
W 2011 r. komuniści próbowali doprowadzić do wyboru na prezydenta Zinaidy
Greceanîi, jednak 16 marca 2011 r., głosami Sojuszu, głową państwa został
Nicolae Timofti, a Mołdawia uniknęła wcześniejszych wyborów.

3
4

Zob. Institutul de Politici Publice, www.ipp.md (pobrano 1-30.09.2014 r.)
International Republican Institute, Public Opinion Survey Residents of Moldova. June 7-27 2014,
www.eastbook.eu (pobrano 19.01.2015 r.)
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Po wyborach w 2010 r. w parlamencie zasiadały cztery partie polityczne:
Demokratyczna Partia Mołdawii (programowo ideologia socjaldemokratyczna),
Partia Komunistów (programowo ideologia komunistyczna), Partia Liberalna
(programowo ideologia centroprawicowo-liberalna, aktywne skrzydło konserwatywne), Partia Liberalno-Demokratyczna (programowo ideologia liberalna, aktywne
skrzydło centroprawicowe).
W 2013 r. w Mołdawii próbowano wprowadzić system mieszany (ustawę
bardzo szybko unieważniono), kolejny raz podniesiono również próg wyborczy
(z 4 do 6% dla partii politycznych, 9% dla koalicji 2 partii, 11% dla koalicji 3 lub
więcej partii), zezwolono obywatelom na głosowanie przy użyciu radzieckich
paszportów.5 W marcu 2013 r. z uwagi na trwający od lutego 6 kryzys polityczny
odwołano rząd V. Filata. 22 kwietnia 2013 r. decyzją sądu Konstytucyjnego
uniemożliwiono mu dalszy udział w życiu politycznym z uwagi na zarzuty
korupcyjne.7 Tym samym wyeliminowano z życia politycznego jednego
z najważniejszych opozycyjnych przywódców politycznych. 22 kwietnia 2013 roku
powołano nowego premiera Iurie Leancă. 30 maja 2013 r. podpisano porozumienie
o utworzeniu nowej, większościowej koalicji pod nazwą „Koalicja na rzecz
Rządów Proeuropejskich” (Liberalno-Demokratyczna Partia Mołdawii, Partia
Demokratyczna i 7 byłych członków Partii Liberalnej). Tego samego dnia
parlament głosami posłów koalicyjnych (53 + 5 posłów niezależnych) udzielił votum
zaufania nowemu gabinetowi. Przewodniczącym parlamentu został Igor Corman
(zastępując Mariana Lupu). Nowy rząd został powołany w obawie przed
przedterminowymi wyborami. Zadaniem gabinetu było podtrzymanie niemalże
zakończonych już negocjacji umowy stowarzyszeniowej z UE oraz oczekiwanie na
jej podpisanie. Zakończeniem procedury była ratyfikacja (minimalną większością –
53 głosy) umowy 27 czerwca 2014 r. na specjalnym posiedzeniu parlamentu. Dla
Mołdawii podpisanie umowy stowarzyszeniowej stanowiło ogromny krok w stronę
dalszej demokratyzacji.
W kwietniu 2014 r. Institutul de Politici Publice (IPP) przeprowadził sondaże
przedwyborcze, których wyniki prezentuje tabela 1. Zestawiono je dla porównania
z wynikami sondaży przeprowadzonych w lipcu 2014 r. przez International
Republican Institute (IRI). Wyniki obu sondaży są dość zbliżone, wahają się
w granicach 1-2 punków procentowych.

K. Całus, Nowy rząd w Mołdawii: chwiejny konsensus. www.osw.waw.pl (pobrano 14.09.2014 r.)
13 lutego premier Vlad Filat oznajmił, że funkcjonujące od listopada 2010 roku porozumienie
powołujące koalicję Sojusz na rzecz Integracji Europejskiej wymaga gruntownej rekonstrukcji i ogłosił
wypowiedzenie dotychczasowej umowy przez kierowaną przez niego Liberalno-Demokratyczną Partię
Mołdawii (LDPM). Zob. K. Całus, Kryzys koalicji rządzącej w Mołdawii. www.osw.waw.pl (pobrano
2.10.2014 r.)
7
Przeciwko V. Filatowi nie toczyły się żadne postępowania prokuratorskie. Jeden z głównych liderów
opozycji został zablokowany. Jak się później okazało 4 z 6 sędziów, którzy wydali wyrok było
mianowanych z klucza politycznego. Zob. K. Całus, Mołdawskie Sąd Konstytucyjny zakazał Filatowi
objęcia stanowiska premiera. www.osw.waw.pl (pobrano 14.09.2014 r.)
5
6
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Tabela nr 1: Poparcie przedwyborcze dla mołdawskich partii politycznych w % – dane
z kwietnia i lipca 2014 r.
kwiecień
lipiec
Partia Liberalna
8
7
Partia Liberalno-Demokratyczna
15
17
Demokratyczna Partia Mołdawii
9
8
Partia Komunistów Republiki Mołdawii
24
24
Partia Socjalistów
1
3
Wyborcy niezdecydowani
26
25
Źródło: Institutul de Politici Publice, Barometer of Public Opinion in Moldova – 04.2014
r., www.ipp.md (pobrano 28.09.2014 r.); International Republican Institute, Public Opinion
Survey Residents of Moldova. June 7-27 2014, www.eastbook.eu (pobrano 19.01.2015 r.)

Stracie polityczne, które przewidziano na 30 listopada 2014 r. rozegrało się
właśnie między tymi ugrupowaniami. Zaskoczeniem był wynik uzyskany przez
Partię Socjalistów Igora Dodona, która w sondażach przedwyborczych uzyskiwała
niewielkie wskaźniki – ok. 1-3% obywateli zadeklarowało oddanie na nią głosu, ok.
10% deklarowało zaufanie do partii, natomiast tylko 2% społeczeństwa określało
Igora Dodona, jako polityka, do którego żywi największe zaufanie; również 2%
społeczeństwa zadeklarowało oddanie głosu na socjalistów, gdyby nie mieli innego
wyboru. Jeszcze w kwietniu i lipcu 2014 r. wśród opozycji, niekwestionowanym
liderem były dwa ugrupowania – Partia Liberalno-Demokratyczna i Partia Liberalna
– obie posiadające swój stały elektorat. Pod znakiem zapytania pozostawało
wejście do parlamentu Demokratycznej Partii Mołdawii, której poparcie od 2009
roku znacznie spadło (rok 2013 – 6%, 2014 – 8/9%). Zakładano, że do parlamentu
na pewno wejdą komuniści, których poparcie szacowano na poziomie 24%.
Z uwagi na bardzo duży odsetek wyborców niezdecydowanych – 25/26%, wynik
wyborczy w każdej chwili mógł zmienić się diametralnie, co też miało miejsce.
Wykres nr 1: Wyniki wyborów parlamentarnych w Mołdawii z 30.11.2014 r.
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W rywalizacji wyborczej z 2014 r. zwyciężyła Partia Socjalistów, zdobywając
20,51% głosów i 25 miejsc w parlamencie. Drugi wynik wyborczy należał do
przedstawicielki Koalicja na rzecz rządów proeuropejskich – Partii LiberalnoDemokratycznej – 20,16% i 23 mandaty. Kolejne wyniki wyborcze uzyskały: Partia
Komunistów – 17,48% i 21 miejsc w parlamencie, Demokratyczna Partia Mołdawii
– 15,8% i 19, a Partia Liberalna – 9,67% i 13 mandatów.
Wykres nr 2: Porównanie danych sondażowych z lipca 2014 r. i wyników wyborów
parlamentarnych z listopada 2014 r.
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wybory XI 2014 r.
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Źródło: Institutul de Politici Publice, Barometer of Public Opinion in Moldova – 04.2014
r., www.ipp.md (pobrano 28.09.2014 r.); International Republican Institute, Public Opinion
Survey Residents of Moldova, June 7-27 2014, www.ori.org (pobrano 19.01.2015 r.)

Na wykresie 2 przeanalizowano wyniki wyborów parlamentarnych z listopada
i dane sondażowe z lipca 2014 r. Właściwie tylko faktyczne wynik Partii Liberalnej
i Partii Liberalno-Demokratycznej wydają się zbliżone do sondaży i posiadają
najmniejsze odchylenia – kolejno 2,67 i 3,16 punktów procentowych.
Wynik Demokratycznej Partii Mołdawii jest również zaskoczeniem, ponieważ
partia, uzyskała najlepszy wynik z dotychczasowych (startując samodzielnie) –
w wyborach parlamentarnych z 1998 r., wraz z trzema innymi ugrupowaniami
uzyskała 18,16% głosów i 24 miejsca w parlamencie. W 2001 r. – 5,02% i nie
przekroczyła 6% progu wyborczego, w 2005 r. – 28,53%, w IV 2009 r. – 2,97%,
w VII 2009 r. – 12,54%, w 2010 r. – 12,72%.
Wynik Partii Komunistów w wyborach z 2014 r. jest z kolei najgorszy w historii
tego ugrupowania: w 1998 r. – 30,01%, 2001 r. – 50,07%, 2005 r. – 45,98%,
IV 2009 r. – 49,48%, VII 2009 r. – 44,69%, 2010 r. – 39,34%.
Partia Liberalna otrzymała praktycznie taki sam wynik wyborczy jak w roku
2010 (różnica 0,01%). Poparcie społeczne w historii tego ugrupowania wahało się
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dość mocno i wynosiło kolejno: 1994 r. – 2,36%, 1998 r. – 0,54%, 2001 r. – 0,67%,
IV 2009 r. – 13,13%, VII 2009 r. – 14,68%, 2010 r. – 9,69%.
Partia Liberalno-Demokratyczna uzyskała słabszy wynik niż w roku 2010
(IV 2009 r. – 12,43%, VII 2009 r. – 16,57%, 2010 r. – 29,42%).
Niekwestionowanym zwycięzcą wyborów parlamentarnych w 2014 roku
w Mołdawii była Partia Socjalistów. Wcześniejsze wyniki wyborcze tego
ugrupowania przedkładały się następująco: w 1998 r. – 0,59%, 2001 r. – 0,46%,
2005 r. – 4,97%, w wyborach w roku 2009 i 2010 nie startowało w ogóle.
Z uwagi na fakt, iż sondaże przedwyborcze dotyczące poparcia dla partii
politycznych „zawiodły”, w dalszej części artykułu przeprowadzona zostanie
analiza poparcia dla poszczególnych przywódców partyjnych związanych
z ugrupowaniami, które weszły do parlamentu.
Poziom zaufania społecznego względem liderów politycznych w kwietniu
2014 r.
Charakterystyka przywódców partyjnych
„Pierwsi przywódcy polityczni mołdawskiej republiki wywodzili się z aparatu
komunistycznego podobnie jak ich współpracownicy. Już w latach 80. XX w. nie
brakowało idei reformatorskich, natomiast przegrupowaniu ulegały przede
wszystkim cele. Styl i metody działania często nawiązywały do czasów radzieckich,
co sukcesywnie odbierało poparcie społeczne dla planowanych inicjatyw”.8
Pierwszym przełomem było powstanie Frontu Ludowego, który wprowadził do
życia politycznego „ludzi rumuńskich”. Kolejny nastąpił po 2000 r., gdy wśród
mołdawskich elit politycznych zaczęli pojawiać się zwolennicy „prozachodniej”
ideologii rządzenia, tacy jak np. Vlad Filat czy Dorin Chortoacă. Ich demokratyczne
poczynania, nadały inny wymiar działaniom politycznym, zainicjowały proces
tworzenia kultury politycznej w społeczeństwie nakazowo-rozdzielczym. Wielu
komentatorów jest zdania, że działania m.in. Filata czy Vlada Plahotniuca
ukonstytuowały oligarchiczny system polityczny zainicjowany w dużej mierze przez
okres rządów Voronina.
Wykres nr 3: Poziom zaufania społecznego dla V. Voronina w latach 2001-2014
w % na podstawie danych IPP.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Institutul de Politici Publice, Barometr
of Public Opinion, www.ipp.md (pobrano 01-30.09.2014 r.)
8

M. Sikora-Gaca, Problematyka przywództwa politycznego w Republice Mołdawii w latach 1989-2009.
(w:) Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, M. Hartliński (red.). Olsztyn 2013, s. 328-331
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Vladimir Woronin jest jednym z polityków, którzy utrzymują się na scenie
partyjnej najdłużej. W momencie dojścia komunistów do władzy jego poparcie
wynosiło 70%. Największe wahania miały miejsce w 2005 r. – między 63 a 47%
i w roku 2009 – miedzy 48 a 39%. Wszystkie analizowane lata wykazują tendencję
malejącą, jednak nadal ponad 30% społeczeństwa mołdawskiego utożsamia się
z przywódcą komunistów. W tym miejscu należy również przytoczyć wyniki badań
przeprowadzonych przez Institutul de Politici Publice w roku 2011,9 z których
wynika, że 35,20% obywateli za najlepszy system polityczny dla Mołdawii uważa
sowiecki z lat 90. XX w., 19,40% – prezydencki na wzór rosyjski, 13,10% –
prezydencki, a 31,10% – demokratyczny na wzór zachodni. Dane statystyczne
pokazują, jak silne oddziaływanie społeczne ma przywództwo Voronina
i komunistów.
Vladimir Voronin urodził się w 1941 r. Od 1989-1990 r. był ministrem spraw
wewnętrznych Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, wcześniej
przewodniczył resortom siłowym. Od 1994 r. I Sekretarz Mołdawskiej Partii
Komunistycznej. Od 1998 r. poseł w mołdawskim parlamencie. Od 1-16 grudnia
1999 r. tymczasowy premier. W latach 2001-2009 prezydent Mołdawii, a ostatnim
roku również przewodniczący Parlamentu.10
Wykres nr 4: Poziom zaufania społecznego dla M. Lupu w latach 2005-2014 w % na
podstawie danych IPP.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Institutul de Politici Publice, Barometr
of Public Opinion, www.ipp.md (pobrano 1-30.09.2014 r.)

Marian Lupu urodził się w 1966 r. W latach 2004-2009 przewodniczący
Parlamentu. Do 2009 r. był członkiem Partii Komunistów Republiki Mołdawii.
Od 2009 r. przewodniczący Demokratycznej Partii Mołdawii. Od 2010 roku
Przewodniczący Parlamentu, a w latach 2010-2012 pełnił obowiązki prezydenta
Mołdawii. Był wiceministrem i ministrem gospodarki (2001 r., 2003 r.). Gdy w roku
2008 Voronin tracił kontrolę nad państwem, to właśnie M. Lupu obawiał się
najbardziej. Lupu we współpracy z Diakovem i Roscą pomógł odwołać
IPP, Barometr of Public Opinion 2011, a także Public presentation of the opinion public barometr
results 2011. www.ipp.md (pobrano 13.09.2014 r.)
10
Zob. Voronin elected Moldova's speaker. www.news.bbc.co.uk (pobrano 13.10.2014 r.); Voronin files
resignation, również Ghimpu appointed Moldova’s caretaker president, www.azi.md (pobrano
13.10.2014 r.); Vladimir Voronin reelected as the President of the Republic of Moldova, www.edemocracy.md (pobrano 13.10.2014 r.)
9
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przewodniczącego Komitetu Koordynacyjnego Radiofonii i Telewizji, jednego
z głównych współpracowników Voronina.11 Marian Lupu tworzył wizję
zreformowanej Partii Komunistów Republiki Mołdawii, opowiadając się
jednocześnie za dialogiem z opozycją. Zdystansował się od Voronina, taktując go
jako balast odbierający poparcie PKRM. Vladimir Voronin po wyborach
samorządowych w 2007 roku zażądał od Mariana Lupu podania się do dymisji,
obwiniając go za porażkę komunistów. Lupu nie poddał się woli prezydenta
stwierdzając, że należy szanować wybór obywateli, a władze centralne i lokalne
bez względu na pochodzenie polityczne powinny współpracować dla dobra kraju.
Wystąpienie Lupu było początkiem podziału w PKRM na dwa obozy. Pierwszy –
zreformowany, socjalistyczny i proeuropejski miał zamiar konkurować z partiami
centrolewicowymi i centroprawicowymi. Drugi obóz pozostał niezmienny i składa
się ze sztywnej nomenklatury wiernej Voroninowi. Marian Lupu znalazł sojusznika
w Dorinie Chirtoace – merze Kiszyniowa, jednym z nielicznych mołdawskich
polityków wykształconych na Zachodzie, dla którego istotne są również pozytywne
zmiany w mołdawskiej demokracji.12 Od 2009 r. związany z Demokratyczną Partią
Mołdawii. Współtworzył Sojusz na rzecz Integracji Europejskiej.
Mihai Ghimpu urodził się w 1951 r. W polityce mołdawskiej pojawił się w 1989
r., był jednym z założycieli Frontu Ludowego. W latach 1990-1998 był członkiem
parlamentu. W latach 2007-2009 był radnym, a następnie przewodniczącym Rady
Miejskiej Kiszyniowa. W latach 2009-2010 Przewodniczący Parlamentu Mołdawii,
w tym okresie również pełniący obowiązki prezydenta. Od 1998 r. przewodniczący
Partii Liberalnej. Powiązany rodzinnie z Dorinem Chitroacą.
Wykres nr 5: Poziom zaufania społecznego dla M. Ghimpu w latach 2007-2014
w % na podstawie danych IPP
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Institutul de Politici Publice, Barometr
of Public Opinion, www.ipp.md (pobrano 1-30.09.2014 r.)

Vlad Filat urodził się w 1969 r. Ukończył studia w Rumunii. W 1999 r. minister
w rządzie Iona Sturzy. Uczestniczył w tworzeniu Demokratycznej Partii Mołdawii,
w której funkcjonował do 2007 r. W 2005 r. z ramienia tej partii dostał się do
Parlamentu. W 2007 r. utworzył Partię Liberalno-Demokratyczną – aktualnie drugą
siłę polityczną w kraju. Od 2009 r. ponownie w parlamencie. W dniach 28-30
11
12

M. Sikora-Gaca, System partyjny Mołdawii w latach 1989-2009. Toruń 2013, s. 193
Ibidem, 194-195; Zob. N. Negru, Marian Lupu przeciwko Vladimirowi Voroninowi. „Jurnal de Chisinau”
2007; S. Jordan, Pomiędzy Lupu i Pasatem. „Ziarul de Garda” 2007
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grudnia 2010 r. tymczasowy prezydent Republiki. Od 25 września 2009 r. do 25
kwietnia 2013 r. premier Mołdawii. Zdymisjonowany 8 marca 2013 r. z uwagi na
zarzuty korupcyjne, których nigdy nie udowodniono, a przeciwko Filatowi nie
toczyło się żadne postępowanie prokuratorskie. To typowy przykład transferu z elit
biznesu13 do polityki.
Wykres nr 6: Poziom zaufania społecznego dla V. Filata w latach 2007-2014 w % na
podstawie danych IPP
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Institutul de Politici Publice, Barometr
of Public Opinion, www.ipp.md (pobrano 1-30.09.2014 r.)
Wykres nr 7: Poziom zaufania społecznego dla I. Dodona w latach 2007-2014 w % na
podstawie danych IPP
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Institutul de Politici Publice, Barometr
of Public Opinion, www.ipp.md (pobrano 1-30.09.2014 r.)

Igor Dodon urodził się w 1975 r. i jest przedstawicielem młodej, mołdawskiej
elity politycznej. Kształcony w kraju – ukończył Uniwersytet Rolniczy i Akademię
Nauk Ekonomicznych. Od 2005 r. do 2009 pełnił funkcję ministra. W 2011 roku.
startował w wyborach na mera Kiszyniowa, w których wygrał Dorin Chortoacă.
W 2011 r. opuścił Partię Komunistów i wstąpił do Partii Socjalistycznej.14
Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystano również dane sondażowe IRI
z lipca 2014 r., a właściwie odpowiedzi ankietowanych na pytanie: którego

M. Sikora-Gaca, Wpływ transformacji gospodarczej na proces formowania elit bznesu w państwach
Kaukazu Południowego (wybrane aspekty). „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2013,
t. 9, s. 259-284
14
Zob. www.dodon.md (pobrano 19.01.2015 r.)
13

184
_______________________________________________________________________________

z polityków darzysz największym zaufaniem? Odpowiedzi były następujące:
21% wskazało V. Voronina, 14% – M. Lupu, 7% – M. Gimpu, 17% – V. Filata,
7% – I. Dodona.15
Wykres nr 8: Wyniki sondaży IPP i IRI – zaufanie społeczne – dane za 2014 rok,
a także wyniki wyborów parlamentarnych z 2014 r.
wybory XI 2014 r.
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of Public Opinion, www.ipp.md (pobrano 1-30.09.2014 r.). International Republican Institute,
Public Opinion Survey Residents of Moldova, June 7-27 2014, www.ori.org (pobrano
19.01.2015 r.)

Podsumowanie
Wykres 8 przedstawia porównanie sondaży w zakresie zaufania społecznego
z lipca 2014 r. i wyniki wyborów parlamentarnych z listopada 2014 r. Są one
zdecydowanie bardziej zbliżone do wyników wyborów, niż sondaże przedwyborcze
prezentujące poparcie procentowe dla partii politycznych. Teza dotycząca
przywództwa osobowego zostaje zatem potwierdzona, a cel niniejszego artykułu
osiągnięty. Niemniej jednak dokładna odpowiedź na pytanie o sukces wyborczy
socjalistów, wykreowanych przez Rosję „zastępców” dla Komunistów Voronina,
wymaga odrębnej analizy sytuacji politycznej w Mołdawii w ostatnich dwóch
kwartałach 2014 r. i pierwszym półroczu roku 2015, co zostanie objęte osobnym
opracowaniem.
Sondaże przedwyborcze a wyniki wyborów parlamentarnych w Mołdawii
w 2014 r.

15

International Republican Institute, Public Opinion Survey Residents of Moldova. June 7-27 2014,
www.ori.org (pobrano 19.01.2015 r.)
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Streszczenie
W niniejszym artykule dokonano analizy dwóch istotnych zagadnień –
wyników wyborów parlamentarnych z lat 2010 i 2014, a także sondaży
przedwyborczych dotyczących poparcia względem partii i poziomu zaufania
społecznego względem liderów politycznych. Niniejszy artykuł jest również próbą
poszukiwania odpowiedzi na pytanie: dlaczego Partia Socjalistów zwyciężyła
w rywalizacji wyborczej w Mołdawii w roku 2014? Jest to szczególnie ważne
w kontekście wyborów samorządowych z roku 2015, w których nie powtórzyła już
wcześniejszego wyniku.
Summary
This article analyses two important issues – the results of parliamentary
elections in the years 2010 and 2014, as well as pre-election polls on party support
and the level of social trust in relation to political leaders. This article is also
an attempt to seek answers to the question: why the Socialist Party won the
competition in election in Moldova in 2014? This is particularly important in the
context of the local elections of 2015, in which the Party has not repeated its earlier
result.
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Magda WOJDYŁA-BEDNARCZYK
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Doktorantka Wydziału Ekonomii
ANALIZA SEKTORA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
W POLSCE NA TLE SEKTORA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Wprowadzenie
Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pełni bardzo ważne funkcje
w gospodarce każdego kraju czy regionu. Przedsiębiorstwa te uważane są za
stymulatora rozwoju gospodarki, a ich funkcjonowanie stanowi przejaw zdrowej
konkurencji oraz odzwierciedla przedsiębiorczość społeczeństwa. MSP wytwarzają
większość produktu krajowego, decydując o sile gospodarek świata. Rozwój
i konkurencyjność MSP decyduje o rozwoju i konkurencyjności gospodarczej
poszczególnych krajów oraz ich pozycji na rynkach międzynarodowych. Niezwykle
interesującym zagadnieniem jest poznanie stanu i sytuacji mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim oraz porównanie pozycji tego
sektora w Polsce, jak również w wybranych krajach Unii Europejskiej. Analiza
obejmuje określenie liczby MSP, liczby osób pracujących w tym sektorze, jak
również udziału tych przedsiębiorstw w wytwarzaniu produktu krajowego brutto
w latach 2007-2013. Badanie stanowi punkt wyjścia do określenia roli mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce poszczególnych krajów.
I. Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz
wybranych krajach Unii Europejskiej
Badanie rozpocznę od województwa wielkopolskiego, gdyż znaczne
zróżnicowanie regionalne widoczne jest w zakresie liczby aktywnie działających
przedsiębiorstw, a także w wielkości osiąganych przychodów, które przypadają
na jeden podmiot. Działalność przedsiębiorstw aktywnych koncentruje się
głównie w następujących województwach: mazowieckim, śląskim oraz
wielkopolskim. W województwach opolskim, podlaskim i lubuskim zlokalizowanych
jest najmniej przedsiębiorstw aktywnych. Poziom przeciętnych przychodów
przypadających na jeden podmiot nie jest już tak znacząco zróżnicowany, chociaż
widać w tym zakresie dominację podmiotów z województwa mazowieckiego.
Te wysokie wartości mogą wynikać z faktu, iż wiele przedsiębiorstw ma
zarejestrowaną firmę w Warszawie, a działalność może prowadzić w innym
województwie.
Poniższa tabela przedstawia dane na temat liczby przedsiębiorstw aktywnych,
udziału województwa w liczbie podmiotów aktywnych, jak i przychodów na podmiot
w poszczególnych województwach Polski w roku 2013.
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Tabela nr 1: Przedsiębiorstwa aktywne w 2013 r.
Województwo

Liczba
Udział regionu w
przedsiębiorstw
liczbie podmiotów
aktywnych (w tys.
aktywnych ogółem
jednostek)
(%)
Dolnośląskie
141,6
7,99
Kujawsko-pomorskie
85,2
4,81
Lubelskie
73,9
4,17
Lubuskie
44,3
2,50
Łódzkie
115,8
6,55
Małopolskie
163,9
9,25
Mazowieckie
304,0
17,17
Opolskie
37,6
2,12
Podkarpackie
70,6
3,98
Podlaskie
44,0
2,49
Pomorskie
113,5
6,41
Śląskie
208,3
11,76
Świętokrzyskie
48,1
2,71
Warmińsko-mazurskie
51,8
2,92
Wielkopolskie
180,0
10,16
Zachodniopomorskie
88,8
5,01
Ogółem
1771,4
100,00%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Działalność
niefinansowych w 2013 r. Warszawa 2014

Przychody
na podmiot
(mln zł)
1,9
1,7
1,4
1,3
1,6
1,7
3,8
1,5
1,7
1,5
2,1
2,2
1,4
1,2
2,4
1,1
2,1
przedsiębiorstw

Spośród ogółu podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego
zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2013 roku, 97,5% należało do sektora
prywatnego, którego udział w przeciągu ostatniego roku nie uległ zmianom. Sektor
ten charakteryzuje się wyższą skutecznością, jak i efektywnością, dlatego też
istnieje dążenie do zwiększania jego udziału w gospodarce. Do sektora
publicznego należało 2,4% podmiotów Wielkopolski. W latach 2007-2013 udział
podmiotów prywatnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów
w województwie wielkopolskim był większy niż w kraju, co jest przejawem dużej
przedsiębiorczości regionu. Należy także zwrócić uwagę na korzystne zjawisko
polegające na szybszym wzroście sektora prywatnego w porównaniu z sektorem
publicznym. Wyszczególnienie udziału sektora prywatnego i publicznego
w zakresie podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON przedstawia
tabela nr 2, a udział tych podmiotów według wybranych form prawnych tabela nr 3.
Tabela nr 2: Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
według sektorów własności
Wyszczególnienie
Województwo
wielkopolskie
Polska

2007
2008
2009
2010
Udział sektora prywatnego w %

2011

2012

2013

97,1

97,3

97,3

97,4

97,4

97,5

97,5

96,2

96,7

96,8

96,9

96,8

96,9

97,0
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Wyszczególnienie

2007
2008
2009
2010
Udział sektora publicznego w %

2011

2012

2013

Województwo
2,9
2,7
2,7
2,6
2,6
2,5
2,4
wielkopolskie
Polska
3,8
3,3
3,2
3,1
3,1
3,1
3,0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zmiany strukturalne grup podmiotów
gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim w 2013 r., Urząd
Statystyczny w Poznaniu, 2014 r., s.37; Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki
narodowej w rejestrze REGON 2013 r., Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2014, s. 37

Zmiany struktury sektora według form prawno-organizacyjnych podmiotów są
elementem rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Świadczą one
o stopniu koncentracji kapitału czy zasięgu i sile oddziaływania MSP.
W województwie wielkopolskim, jak i w całej Polsce dominują osoby prowadzące
działalność gospodarczą stanowiące w 2013 roku 75,4% wszystkich podmiotów.
Jednakże udział firm prowadzonych przez osoby fizyczne jest wyższy o 2,6 pkt
proc. od średniej krajowej.
W województwie wielkopolskim w latach 2007-2013 zanotowano wzrost liczby
spółek prawa handlowego oraz pozostałych form prawnych, w tym fundacji
i stowarzyszeń. Fakt wzrostu liczby spółek prawa handlowego z punktu widzenia
rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest korzystny. Ich stan
organizacyjno-prawny pozwala bowiem na bardziej stabilny i szerszy zasięg
działania, często przekraczający granice województwa.
Tabela nr 3: Udział podmiotów gospodarki narodowej według wybranych form
prawnych w ogólnej liczbie podmiotów
Województwo wielkopolskie 2007

Województwo wielkopolskie 2013

Polska 2007

Polska 2013

72,8%

Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

75,6%
75,4%
78,1%

7,0%
7,6%

Spółki cywilne

6,4%
7,2%

9,4%
7,0%

Spółki prawa handlowego

9,2%
6,6%

0,4%

Spółdzielnie

0,5%
0,5%
0,5%

10,4%

Pozostałe

9,3%
8,5%
7,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zmiany strukturalne grup podmiotów
gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim w 2013 r., Urząd
Statystyczny w Poznaniu, 2014 r.
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Poniższa analiza obejmuje 8 europejskich krajów, które reprezentują
następujące modele: Szwecja należąca do modelu skandynawskiego (obok Danii,
Finlandii, Holandii oraz Norwegii), Niemcy, Francja oraz Włochy reprezentujące
model kontynentalny (wraz z Belgią i Austrią), Wielka Brytania jako europejski
model anglosaski (obok Irlandii), a także Grecja i Hiszpania należące wraz
z Portugalią do modelu śródziemnomorskiego. Polska nie została zaliczona do
żadnego z tych modeli.
Tabela 4 zawiera informacje na temat skali liczby przedsiębiorstw,
szczególnie silnie reprezentowanej w grupie przedsiębiorstw mikro w 6 badanych
krajach poza Szwecją oraz Grecją.
Tabela nr 4: Średnia liczba mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
w wybranych gospodarkach europejskich w latach 2007-2013
Przedsiębiorstwa
mikro
małe
średnie
duże
Szwecja
557 768
28 250
4 838
1 014
Niemcy
1 689 486
291 318
51 433
9 874
Francja
2 314 420
138 351
21 374
4 650
Włochy
3 553 244
184 523
19 237
3 117
Wielka Brytania
1 481 004
151 612
25 920
6 006
Grecja
645 793
19 799
2 614
447
Hiszpania
2 224 090
132 419
16 642
2 852
Polska
1 415 159
45 142
15 480
3 270
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych The Small Business Act
Kraje

Tabela 5 przedstawia strukturę liczby przedsiębiorstw w badanych krajach.
Wśród ogółu przedsiębiorstw, odsetek przedsiębiorstw mikro najwyższy jest
w Grecji oraz Polsce. Powyżej średniej UE znalazły się takie kraje, jak Włochy,
Szwecja, Hiszpania czy Francja. Natomiast najniższy odsetek przedsiębiorstw
mikro wykazały Niemcy oraz Wielka Brytania. Biorąc pod uwagę strukturę liczby
przedsiębiorstw małych, powyżej średniej UE27 plasują się Niemcy osiągając
ponad 14% ogółu przedsiębiorstw. Niski odsetek przedsiębiorstw małych wykazała
Grecja oraz Polska. Najbliżej średniej unijnej były Francja, Włochy oraz Szwecja.
Odsetek przedsiębiorstw średnich w badanych krajach wahał się w przedziale 0,39
do aż 2,5% w Niemczech. Najniższy wynik wykazała Grecja, zaraz po niej Włochy.
Powyżej średniej UE27 znalazła się Wielka Brytania. Wśród ogółu przedsiębiorstw,
odsetek przedsiębiorstw dużych najwyższy jest w Wielkiej Brytanii. Najniższy zaś
w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech. Szwecja, Francja oraz Polska plasują się na tej
samej pozycji, co średnia UE27 osiągając wynik 0,2%.
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Tabela nr 5: Struktura liczby mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
w wybranych gospodarkach europejskich w latach 2007-2013

UE27

mikro
92,2%

Przedsiębiorstwa – procenty
małe
średnie
duże
6,5%
1,1%
0,2%

suma
100%

Szwecja

94,2%

4,8%

0,8%

0,2%

100%

Niemcy

82,7%

14,3%

2,5%

0,5%

100%

Francja

93,4%

5,5%

0,9%

0,2%

100%

Włochy

94,5%

4,9%

0,5%

0,1%

100%

Wielka Brytania

89,0%

9,1%

1,5%

0,4%

100%

Grecja

96,6%

2,96%

0,39%

0,07%

100%

Hiszpania

93,6%

5,6%

0,7%

0,1%

100%

Polska

95,7%

3,1%

1,0%

0,2%

100%

Kraje

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych The Small Business Act
Wykres nr 1: Udział liczby mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w ogólnej
liczbie przedsiębiorstw w wybranych gospodarkach europejskich w latach 2007-2013
100,00%
99,90%

99,90%

99,80%

99,80%

99,80%

99,90%

99,90%

99,80%

99,80%

99,70%
99,60%

99,60%

99,50%

99,50%

99,40%
99,30%
UE

Szwecja

Niemcy

Francja

Włochy

Wielka
Brytania

Grecja

Hiszpania

Polska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych The Small Business Act

II. Liczba pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa województwa wielkopolskiego
odgrywają kluczową rolę w generowaniu miejsc pracy w Wielkopolsce. Od
2007 roku przedsiębiorstwa te zatrudniały około 70% osób pracujących
w przedsiębiorstwach. Udział zatrudnionych w MSP w sektorze przedsiębiorstw
ogółem w województwie wielkopolskim wynosił w 2008 roku 71,6% i przewyższał
o 1,9 pkt proc. średnią krajową. Tendencja ta utrzymywała się do roku 2012,
natomiast w roku 2013 udział zatrudnionych przedsiębiorstw ogółem wyniósł
w Wielkopolsce 68,9% i był niższy o 0,6 pkt proc. od średniej krajowej. Pokazuje
to, jak ogromne znaczenie mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa dla
wielkopolskiego rynku pracy. Dane, o których mowa powyżej zostały zawarte
w tabelach nr 6 i 7.
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Tabela nr 6: Liczba pracujących w przedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego
według klas wielkości przedsiębiorstw przekrojowo w latach 2008, 2010, 2012, 2013
2008

2010

2012

2013

Przedsiębiorstwa ogółem

940112

910188

950804

953188

MSP ogółem

672930

645863

671764

656386

Mikro (0-9)

373393

351879

370869

356011

Małe (10-49)

119604

115100

127332

126046

Średnie (50-249)

179933

178884

173563

174329

Duże (powyżej 249)

267182

264325

279040

296802

Pracujący w MSP w ogółem (w %)

71,6%

71,0%

70,6%

68,9%
Polska – Pracujący w MSP w ogółem
69,7%
69,9%
70,1%
69,5%
(w %)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw
niefinansowych w 2008, 2010, 2012, 2013. Warszawa 2010, 2012, 2014
Tabela nr 7: Struktura pracujących w województwie wielkopolskim według klas
wielkości przedsiębiorstw przekrojowo w latach 2008, 2010, 2012, 2013
2008
2010
2012
2013
Mikro (0-9)
39,7%
38,7%
39,0%
37,3%
Małe (10-49)
12,7%
12,6%
13,4%
13,2%
Średnie (50-249)
19,1%
19,6%
18,2%
18,3%
71,6%
71,0%
70,6%
68,9%
MSP ogółem
Duże (powyżej 249)
28,4%
29,0%
29,4%
31,1%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw
niefinansowych w 2008, 2010, 2012, 2013. GUS, Warszawa 2010, 2012, 2014

Dokonując porównania struktury zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw
w województwie wielkopolskim oraz w Polsce należy stwierdzić, iż jest ona
podobna. Różnice oscylują w granicach 0,6% w ramach przedsiębiorstw mikro
oraz dużych, 0,5 małych oraz 0,4 średnich.
Rysunek nr 1 przedstawia strukturę zatrudnienia w sektorze MSP oraz
przedsiębiorstwach dużych według ich klas wielkości.
Rysunek nr 1: Porównanie struktury zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw według
klas wielkości województwo wielkopolskie – Polska w 2013 r.
Województwo wielkopolskie

Duże (powyżej
249)
31,1%

Średnie (50-249)
18,3%

Mikro (0-9)
37,3%

Małe (10-49)
13,2%
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Polska

Duże (powyżej
249)
30,5%

Średnie (50-249)
17,9%

Mikro (0-9)
37,9%

Małe (10-49)
13,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie
niefinansowych w 2013. GUS. Warszawa 2014

Działalność

przedsiębiorstw

Potencjał rozwojowy przedsiębiorstw wynika z wielkości ponoszonych przez
nie nakładów inwestycyjnych. Dzięki rosnącym nakładom inwestycyjnym dochodzi
do wzrostu zatrudnienia, dzięki czemu poprawia się sytuacja społecznogospodarcza regionu. W 2010 roku inwestycje sektora MSP stanowiły 61,2%
całości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw, natomiast w Polsce 50,2%.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znacznie większą rolę
w wielkości ponoszonych nakładów inwestycyjnych niż w Polsce. W pozostałym
badanym okresie nakłady inwestycyjne były zbliżone (rok 2008) lub nieco wyższe
w skali kraju (lata 2012 i 2013). Według danych GUS w 2012 roku większość
nakładów inwestycyjnych dotyczyła sektora prywatnego, w tym 8,5 mld zł (40,4%)
przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób. Aż 60,3% nakładów
inwestycyjnych w przedsiębiorstwach poniesiono w przemyśle i budownictwie,
36,2% w usługach, zaś w rolnictwie 3,5%. Poniższa tabela przedstawia dane na
temat nakładów inwestycyjnych MSP i dużych przedsiębiorstw w województwie
wielkopolskim w poszczególnych latach.
Tabela nr 8: Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego
według klas wielkości przedsiębiorstw przekrojowo w latach 2008, 2010, 2012, 2013
2008

2010

2012

2013

Przedsiębiorstwa ogółem

14448232

15110768

15241096

13937409

MSP ogółem

6726669

9256161

7129768

6324493

Mikro (0-9)

1651203

4807732

2262069

1911916

Małe (10-49)

1872483

1678447

1696820

1458072

Średnie (50-249)

3202983

2769982

3170879

2954505

Duże (powyżej 249)

7721563

5854607

8111328

7612916

Pracujący w MSP w ogółem
46,5%
61,2%
46,8%
(w %)
Polska – Pracujący w MSP
46,3%
50,2%
48,1%
w ogółem (w %)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Działalność
niefinansowych w 2008, 2010, 2012, 2013 Warszawa 2010, 2012, 2014

45,4%
48,6%
przedsiębiorstw
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Strukturę nakładów inwestycyjnych w sektorze mikro, małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim oraz Polsce w roku 2013
przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek nr 2: Porównanie struktury nakładów inwestycyjnych w sektorze
przedsiębiorstw według klas wielkości województwo wielkopolskie – Polska w 2013 r.
Wojewódz two wielkopolskie

Mikro (0-9)
13,7%
Małe (10-49)
10,5%
Duże (powyżej
249)
54,6%

Średnie (50-249)
21,2%

Polska

Mikro (0-9)
16,3%
Duże (powyżej
249)
51,4%

Małe (10-49)
11,2%

Średnie (50-249)
21,1%

Źródło: Opracowanie własne na
niefinansowych w 2013. Warszawa 2014

podstawie

Działalność

przedsiębiorstw

Według danych GUS w 2013 r., wartość polskiego eksportu ogółem wyniosła
152,78 mld EUR. Wśród głównych partnerów eksportowych Polski w Unii
Europejskiej znalazły się Niemcy (wzrost o 5,9%), Czechy (wzrost o 4%), Szwecja
(wzrost o 8,9%), Słowacja (wzrost o 7,9%), Węgry (wzrost o 11,6%), Hiszpania
(wzrost o 19,2%) oraz Belgia (wzrost o 12,4%).
Dane przedstawione w tabelach 9 oraz 10, a także na wykresie 2 dotyczą
średniej liczby zatrudnionych w ośmiu europejskich gospodarkach w latach 20072013. Duże zróżnicowanie występuje między krajami biorąc pod uwagę głównie
liczbę zatrudnionych w przedsiębiorstwach mikro. W Grecji struktura zatrudnienia
w tych przedsiębiorstwach jest prawie dwukrotnie wyższa od średniej w krajach
UE27.
Liczba zatrudnionych we Włoszech wynosi ponad 46%, a w Hiszpanii i Polsce
sięga prawie 40%. Najniższy wskaźnik wykazały Niemcy oraz Wielka Brytania.
Biorąc pod uwagę strukturę osób zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach,
średnia UE27 wyniosła 20,6%. Powyżej tego wskaźnika znalazły się takie kraje,
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jak Niemcy, Hiszpania czy Włochy. Najniższe zatrudnienie w badanych latach
wykazała Polska osiągając 12%. Odsetek osób zatrudnionych w średnich
przedsiębiorstwach wahał się w przedziale od 11,5% w Grecji do 20,3%
w Niemczech. W Wielkiej Brytanii ponad 46% zatrudnienia absorbowały duże
przedsiębiorstwa. Powyżej średniej unijnej wynoszącej 35,2% znalazły się takie
kraje, jak Niemcy, Francja czy Szwecja. Najniższy wskaźnik zatrudnienia w dużych
przedsiębiorstwach w badanym okresie wykazała Grecja – nieco poniżej 15% oraz
Włochy 19,5%.
Tabela nr 9: Średnia liczba osób zatrudnionych w mikro, małych, średnich i dużych
przedsiębiorstwach w wybranych gospodarkach europejskich w latach 2007-2013
Zatrudnienie
mikro
małe
średnie
duże
Szwecja
734 152
617 232
517 703
1 032 275
Niemcy
4 640 116
5 557 446
4 965 183
9 291 034
Francja
3 811 012
2 793 111
2 200 142
5 338 619
Włochy
7 050 874
3 254 307
1 863 656
2 938 339
Wielka Brytania
3 617 232
3 215 940
2 752 006
8 318 885
Grecja
1 233 988
375 297
249 292
321 223
Hiszpania
4 648 907
2 555 118
1 631 877
2 851 105
Polska
3 158 859
1 020 427
1 617 232
2 734 147
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych The Small Business Act
Kraje

Tabela nr 10: Struktura zatrudnienia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
w wybranych gospodarkach europejskich w latach 2007-2013
Kraje

mikro
29,7%
25,3%
19,0%
26,9%
46,7%

małe
20,6%
21,3%
22,7%
19,7%
21,5%

Zatrudnienie – procenty
średnie
duże
17,2%
35,2%
17,8%
35,6%
20,3%
38,0%
15,7%
37,7%
12,3%
19,5%

suma
100%
100%
100%
100%
100%

UE27
Szwecja
Niemcy
Francja
Włochy
Wielka
20,2%
18,0%
15,4%
46,4%
100%
Brytania
Grecja
56,6%
17,2%
11,5%
14,7%
100%
Hiszpania
39,8%
21,9%
14,0%
24,3%
100%
Polska
37,0%
12,0%
19,0%
32,0%
100%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych The Small Business Act
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Wykres nr 2: Udział zatrudnienia MSP w ogólnej liczbie zatrudnionych w wybranych
gospodarkach europejskich w latach 2007-2013
90,0%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych The Small Business Act

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach przedsiębiorstw informuje
o ich ekonomicznej sile. Dane te zostały zawarte w tabeli 11. W badanym okresie
średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach mikro mieściło się w przedziale 1,3-2,7
– nie przekraczało więc przeciętnie zatrudnienia 3 osób. Najwyższy wskaźnik
wykazały Niemcy wraz z Wielką Brytanią, najniższy Szwecja z Francją. W grupie
małych przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie wahało się w przedziale 17,6 we
Włoszech do 22,6 w Polsce. Przedsiębiorstwa średnie charakteryzowały się
w badanym okresie zatrudnieniem około 100 osób. Duże przedsiębiorstwa
w Szwecji czy Wielkiej Brytanii zatrudniają relatywnie większą liczbę osób niż
w innych krajach. Najniższa liczba osób dotyczy Grecji oraz Polski, w których
w latach 2007-2013 przeciętne zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach było
znacznie niższe.
Tabela nr 11: Przeciętna liczba osób zatrudnionych w mikro, małych, średnich
i dużych przedsiębiorstwach w wybranych gospodarkach europejskich w latach 2007-2013
Średnie zatrudnienie – przedsiębiorstwa
mikro
małe
średnie
duże
Szwecja
1,3
21,8
107,0
1 018,1
Niemcy
2,7
19,1
96,5
940,9
Francja
1,6
20,2
102,9
1 148
Włochy
2,0
17,6
96,9
942,7
Wielka Brytania
2,4
21,2
106,2
1385,1
Grecja
1,9
18,9
95,4
718,6
Hiszpania
2,1
19,3
98,1
999,7
Polska
2,2
22,6
104,5
836,1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych The Small Business Act
Kraje

W przedsiębiorstwach mikro w badanym okresie średnie zatrudnienie mieściło
się w przedziale 1,3 w Szwecji do 2,7 w Niemczech. W grupie przedsiębiorstw
małych średnie zatrudnienie w badanym okresie nie przekroczyło przeciętnego

197
_______________________________________________________________________________

zatrudnienia 23 osób. W Szwecji, Wielkiej Brytanii, Polsce oraz Francji
przedsiębiorstwa średnie charakteryzowały się zatrudnieniem ponad 100 osób.
Duże przedsiębiorstwa w Grecji oraz Polsce zatrudniają relatywnie mniejszą liczbę
osób niż w pozostałych badanych krajach. Najwyższe zatrudnienie w tych
przedsiębiorstwach wykazały Wielka Brytania zatrudniając ponad 1380 osób oraz
Szwecja z zatrudnieniem powyżej 1000 osób.
III. Udział mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu
produktu krajowego brutto w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
W gospodarce regionu siłę, a także pozycję przedsiębiorstw określa udział
przedsiębiorstw w wytwarzaniu produktu krajowego brutto (PKB) oraz wartości
dodanej brutto (WDB). Tabela nr 12 zawiera dane na temat udziału MSP
w wytwarzaniu PKB w województwie wielkopolskim oraz w Polsce w latach 20072013.
Tabela nr 12: Udział przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB
Wyszczególnienie
Produkt Krajowy
Brutto
w tym Wartość
Dodana Brutto
w tym sektor
przedsiębiorstw
Udział
przedsiębiorstw
w tworzeniu PKB
Udział
przedsiębiorstw
w tworzeniu WDB

Województwo wielkopolskie
2007

2008

2009

2010

2011

2012

109028

118478

127361

135124

146386

154153

95381

103712

113171

119006

128676

136597

46118

51340

58192

60087

64845

69341

42,3%

43,3%

45,7%

44,5%

44,3%

45,0%

48,45%

49,5%

51,4%

50,5%

50,4%

50,8%

Polska
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Produkt Krajowy
1176737
1275432
1343366
1437357 1553582 1615894
Brutto
w tym Wartość
1029442
1116476
1193691
1265904 1365622 1431872
Dodana Brutto
w tym sektor
489923
535607
590609
629173
684318
721351
przedsiębiorstw
Udział
41,6%
42,0%
44,0%
43,8%
44,0%
44,6%
przedsiębiorstw
w tworzeniu PKB
Udział
47,6%
48,0%
49,5%
49,7%
50,1%
50,4%
przedsiębiorstw
w tworzeniu WDB
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik statystyczny województwa
wielkopolskiego. US w Poznaniu 2009 r. s. 319-331; 2013 r., s. 362-378, 2014 r. s. 348-364
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W województwie wielkopolskim przedsiębiorstwa wytworzyły w 2012 roku
45,0% PKB województwa, natomiast udział sektora przedsiębiorstw w krajowym
PKB wynosił 44,6%.Nieco wyższy był także udział przedsiębiorstw województwa
wielkopolskiego w tworzeniu wartości dodanej brutto, który wyniósł w roku 2012
50,8% (kraj 50,4%). Przedsiębiorstwa województwa wielkopolskiego wytworzyły
w 2012 roku 9,6% krajowej WDB. Województwo wielkopolskie znalazło się łącznie
z województwem dolnośląskim na trzecim miejscu pod względem udziału
przedsiębiorstw w tworzeniu krajowego WDB. Liderem z prawie 24% zostało
województwo mazowieckie, a na ostatnim szesnastym miejscu województwo
podlaskie. Udział sektora MSP w tworzeniu wartości dodanej brutto
w poszczególnych województwach przedstawia poniższy wykres.
Wykres nr 3: Udział sektora przedsiębiorstw w tworzeniu WDB według województw
w 2012 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne
w 2012r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach. Katowice 2014

Szczegółowe dane, które dotyczą sytuacji finansowej przedsiębiorstw
województwa wielkopolskiego dostępne są jedynie dla podmiotów, w których liczba
pracujących przekracza 9 osób. Dla ogółu przedsiębiorstw wskaźnik poziomu
kosztów z całokształtu działalności wyniósł w roku 2007 94,7 proc. (93,9 dla kraju),
a w roku 2013 wskaźnik ten wzrósł do 95,4% (95,6 dla kraju). Od 2007 do 2012
roku rentowność brutto spadła z 5,3% do 4,0%, rentowność netto spadła natomiast
z 4,6% do 3,3%. W 2007 roku omawiana grupa przedsiębiorstw województwa
wielkopolskiego posiadała nieznacznie niższą rentowność obrotu brutto i netto od
średniej krajowej. W 2013 roku wskaźniki rentowności były jednak wyższe od
średniej krajowej. Wskaźniki płynności finansowej I, II, III stopnia 1 były niższe
średnio o kilkanaście%. Najwyższy wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł
prawie 40% w roku 2010, a wobec przyjętej bezpiecznej normy dla tego wskaźnika
wynoszącej 10-20% można stwierdzić, że wszystkie przedsiębiorstwa wykazywały
1

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia stanowi relację inwestycji krótkoterminowych (głównie
środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych) do zobowiązań krótkoterminowych; II stopnia – relację inwestycji krótkoterminowych oraz krótkoterminowych należności
i roszczeń do zobowiązań krótkoterminowych, III stopnia – to relacja aktywów obrotowych (zapasów,
krótkoterminowych należności i roszczeń, inwestycji krótkoterminowych, krótkoterminowych rozliczeń
międzyokresowych czynnych) do zobowiązań krótkoterminowych.
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się nadpłynnością finansową. Wskaźnik płynności finansowej II był
w latach 2007-2013 nieznacznie niższy od średniej krajowej. Nie zostały jednak
przekroczone normy dla tego wskaźnika, dlatego nie możemy mówić w tym
przypadku o nadpłynności finansowej i utrzymywaniu się przez przedsiębiorstwa
wysokiego poziomu płynnych aktywów, zwłaszcza gotówki zabezpieczającej
płynność. W latach 2007-2009 oraz 2011-2013 wskaźnik płynności finansowej III
w województwie wielkopolskim był niższy od średniej krajowej, a w roku 2010 był
jednakowy dla województwa wielkopolskiego i Polski. Dane opisane powyżej
przedstawia tabela nr 13.
Tabela nr 13: Wybrane wskaźniki finansowe
wielkopolskiego na tle kraju w latach 2007-2013 w %

województwa

Tempo wzrostu PKB

Kraje
Wskaźnik
poziomu
kosztów z
całokształtu
działalności
Wskaźnik
rentowności
obrotu brutto

przedsiębiorstw

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Wielkopolsk
a

94,7

95,8

95,3

94,7

95,5

96,0

95,4

Polska

93,9

95,9

95,1

94,8

95,2

95,7

95,6

5,3

4,2

4,8

5,2

4,5

4,0

4,6

6,1

4,1

4,9

5,2

4,8

4,3

4,4

Wielkopolsk
a
Polska
Wielkopolsk
a
Polska
Wielkopolsk
a

Wskaźnik
4,6
3,4
3,7
4,3
3,7
3,3
3,9
rentowności
obrotu netto
5,1
3,3
4,1
4,4
3,9
3,6
3,7
Wskaźnik
32,2
34,8
35,1
39,8
34,2
31,7
30,1
płynności
finansowej I
Polska
35,0
33,8
39,7
42,4
39,7
38,6
39,1
stopnia
Wskaźnik
Wielkopolsk
96,2
94,5
98,2
103,3
96,1
90,2
83,3
płynności
a
finansowej II
Polska
97,9
98,8
98,1
104,5 103,6
97,3
100,4
stopnia
Wskaźnik
Wielkopolsk
148,2 143,0 142,4 147,7 142,1 136,9
126,7
płynności
a
finansowej
Polska
141,3 142,6 142,3 147,4 148,4 143,3
146,2
III stopnia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik statystyczny województwa
wielkopolskiego. US w Poznaniu 2009 r. s. 319-331; 2013 r., s. 362-378, 2014 r. s. 348-364

By dokonać makroekonomicznej oceny sytuacji wybranych krajów
europejskich, wzięto pod uwagę cztery wskaźniki, tj. realne tempo wzrostu PKB,
tempo zmian produktywności pracy, deflator PKB oraz zharmonizowaną stopę
zatrudnienia. Tempo wzrostu PKB we wszystkich badanych krajach było dodatnie
jedynie w roku 2007, natomiast ujemne poza Polską w roku 2009. Polska jest
przykładem kraju, który przy niższym poziomie rozwoju gospodarczego wykazuje
wyższe tempo wzrostu. Najwyższy wskaźnik wzrostu odnotowała Polska w roku
2007, najniższy Grecja w roku 2011. Dane zaprezentowane zostały w tabeli nr 14.
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Tabela nr 14: Tempo wzrostu PKB w wybranych gospodarkach europejskich w latach
2007-2013
Kraje

2007
3,5
3,4
2,3
1,5

Szwecja
Niemcy
Francja
Włochy
Wielka
2,6
Brytania
Grecja
3,4
Hiszpania
3,8
Polska
7,2
Źródło: Opracowanie
Tables, tab. 1

2008
-0,7
0,8
0,1
-1,0

Tempo wzrostu PKB
2009
2010
2011
-5,1
5,7
2,7
-5,6
3,9
3,7
-2,9
1,9
2,1
-5,5
1,7
0,6

-0,3

-4,3

1,9

-0,4
1,1
3,9
własne na

-4,4
-3,6
2,6
podstawie

-5,3
-8,9
-6,6
-4,0
0,0
-0,6
-2,1
-1,2
3,7
4,8
1,8
1,7
OECD, 2014, Economic Outlook Annex

1,6

2012
0,0
0,6
0,4
-2,3

2013
1,5
0,2
0,4
-1,9

0,7

1,7

Tempo wzrostu produktywności pracy jest zróżnicowane we wszystkich
badanych krajach, co opisuje poniższa tabela. Charakterystyczny jest tu
negatywny przykład Grecji, Włoch czy Szwecji. Hiszpania i Polska utrzymywały
przez cały okres wysokie tempo wzrostu produktywności pracy. Najwyższy wzrost
produktywności odnotowano w 2010 roku w Szwecji, najniższy zaś w 2009 roku
w Niemczech. Wzrost bądź spadek produktywności pozostaje w pewnym związku
ze wzrostem lub spadkiem PKB. Najlepszym tego przykładem jest Szwecja,
w której w latach 2008 i 2009 odnotowano spadek produktywności, tempo wzrostu
PKB w tych latach było także ujemne.
Tabela nr 15: Tempo wzrostu produktywności pracy w wybranych gospodarkach
europejskich w latach 2007-2013
Kraje

2007
1,2
1,6
0,9
0,2

Szwecja
Niemcy
Francja
Włochy
Wielka
1,7
Brytania
Grecja
1,9
Hiszpania
0,7
Polska
2,7
Źródło: Opracowanie
Tables, tab. 12

2008
-1,6
-0,5
-0,4
-1,3

Tempo wzrostu produktywności pracy
2009
2010
2011
2012
-2,8
4,7
0,6
-0,7
-5,7
3,6
2,3
-0,5
-1,7
1,8
1,4
0,3
-3,9
2,4
0,3
-2,1
1,1

-0,4

2013
0,5
-0,4
0,6
0,0

-1,2

-2,8

1,7

0,6

-1,6
1,2
0,1
własne na

-3,8
3,1
2,3
podstawie

-2,8
-3,4
1,9
0,1
2,3
1,3
2,2
1,8
3,2
4,2
1,6
1,7
OECD, 2014, Economic Outlook Annex

Dane dotyczące produktywności wskazują na postęp technologiczny,
określając przy tym relacje komplementarności w zakresie kapitału i pracy.
Statystyczną miarą zmian poziomu cen umożliwiającą porównanie PKB w różnych
okresach w warunkach inflacji jest deflator PKB, którego wartości dla
poszczególnych krajów przedstawia tabela 16.
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Tabela nr 16: Deflator PKB w wybranych gospodarkach europejskich w latach 20072013
Kraje

2007
2,8
1,7
2,6
2,4

Szwecja
Niemcy
Francja
Włochy
Wielka
2,9
Brytania
Grecja
3,4
Hiszpania
3,3
Polska
3,9
Źródło: Opracowanie
Tables, tab. 16

Deflator PKB
2010
1,1
0,7
1,1
0,3

2008
3,4
0,8
2,4
2,5

2009
2,4
1,8
0,1
2,0

2011
1,2
1,1
0,9
1,5

2012
1,0
1,5
1,2
1,6

2013
1,0
2,1
0,8
1,4

2,9

2,0

3,2

2,1

1,7

1,7

4,3
2,1
3,6
własne na

2,6
0,3
3,9
podstawie

0,9
0,6
0,0
-2,3
0,2
0,1
0,2
0,7
1,8
3,2
2,2
1,2
OECD, 2014, Economic Outlook Annex

Poniższa tabela uwzględnia stopy bezrobocia w ośmiu europejskich krajach
na przełomie lat 2007-2013. Najniższe bezrobocie w całym badanym okresie
zaobserwować można w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Najwyższy stopień
bezrobocia na przełomie lat 2007-2013 wystąpił w Hiszpanii i Grecji. Stosunkowo
wysokie stopy bezrobocia w Grecji i Hiszpanii w końcowym okresie analizy można
powiązać z niskimi stopami wzrostu produktywności pracy w tych krajach. Polska
znalazła się na szóstym miejscu tuż za Francją.
Tabela nr 17: Zharmonizowana stopa bezrobocia w wybranych gospodarkach
europejskich w latach 2007-2013
Kraje

2007
6,1
8,7
8,0
6,1

2008
6,2
7,5
7,5
6,7

Zharmonizowana stopa bezrobocia
2009
2010
2011
2012
8,3
8,6
7,8
8,0
7,8
7,1
6,0
5,5
9,1
9,3
9,2
9,8
7,8
8,4
8,4
10,7

2013
Szwecja
8,0
Niemcy
5,3
Francja
10,3
Włochy
12,2
Wielka
5,3
5,6
7,6
7,8
8,1
7,9
7,6
Brytania
Grecja
8,4
7,8
9,6
12,8
17,9
24,5
27,5
Hiszpania
8,2
11,3
17,9
19,9
21,4
24,8
26,1
Polska
9,6
7,0
8,1
9,7
9,7
10,1
10,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie OECD, 2014, Economic Outlook Annex
Tables, tab. 14

Otoczenie makroekonomiczne w badanych krajach w latach 2007-2013 było
w znacznym stopniu stabilne w zakresie inflacji i zatrudnienia. Inaczej sytuacja
wygląda biorąc pod uwagę wskaźniki tempa wzrostu PKB oraz zmian
produktywności pracy. Wartość dodana, zaraz po zatrudnieniu, jest drugim
kluczowym parametrem, dzięki któremu można dokonać oceny ekonomicznego
znaczenia sektora MSP w gospodarce. Średnia jej wartość w podziale na mikro,
małe, średnie i duże przedsiębiorstwa została przedstawiona w tabeli 18.
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Tabela nr 18: Średnia wartość dodana w mikro, małych, średnich i dużych
przedsiębiorstwach w wybranych gospodarkach europejskich w latach 2007-2013
Wartość dodana brutto – przedsiębiorstwa w bln EUR
mikro
małe
średnie
duże
Szwecja
39
34
33
78
Niemcy
206
241
269
613
Francja
211
152
127
358
Włochy
193
143
100
193
Wielka Brytania
173
144
151
467
Grecja
22
13
10
19
Hiszpania
139
108
85
169
Polska
31
22
37
83
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych The Small Business Act
Kraje

Udział mikro przedsiębiorstw w tworzeniu wartości dodanej brutto wyniósł
w krajach UE27 ponad 20%. Najniższy wskaźnik wykazały w badanym okresie
Niemcy osiągając nieco poniżej 16% oraz Polska prawie 8%. Najbliżej średniej
UE27 znalazły się takie kraje, jak Szwecja czy Francja. Najwyższe wskaźniki
osiągnęły Grecja oraz Włochy – ponad 30%.
W grupie przedsiębiorstw małych wskaźnik wartości dodanej wahał się
w przedziale od 12,7% w Polsce do 22,7% we Włoszech. Wartość dodana dla
przedsiębiorstw średnich wyniosła w UE27 ponad 18%. Podobną wartość
w badanym okresie osiągnęły Szwecja oraz Hiszpania. Najniższe wskaźniki
wykazała Francja 15% oraz Grecja 15,6%. W większości krajów poza Grecją,
Włochami oraz Hiszpanią udział dużych przedsiębiorstw w tworzeniu wartości
dodanej wyniósł ponad 40%. Najwyższy wskaźnik osiągnęła Wielka Brytania –
prawie 50%, zaraz po niej Polska oraz Niemcy.
Tabela nr 19: Struktura wartości dodanej w mikro, małych, średnich i dużych
przedsiębiorstwach w wybranych gospodarkach europejskich w latach 2007-2013
Kraje

mikro
21,5%
21,2%
15,5%
24,9%
30,7%

Wartość dodana – procenty
małe
średnie
duże
18,6%
18,3%
41,6%
18,5%
17,9%
42,4%
18,2%
20,2%
46,1%
17,9%
15,0%
42,2%
22,7%
15,9%
30,7%

UE27
Szwecja
Niemcy
Francja
Włochy
Wielka
18,5%
15,5%
16,1%
49,9%
Brytania
Grecja
34,4%
20,3%
15,6%
29,7%
Hiszpania
27,7%
21,6%
17,0%
33,7%
Polska
17,9%
12,7%
21,4%
48,0%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych The Small Business Act

suma
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Podsumowanie
Współczesną gospodarkę można postrzegać przez pryzmat przedsiębiorstw
w niej funkcjonujących. Ze względu ma liczbę zarejestrowanych i aktywnie
działających mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także pełnioną rolę
w tworzeniu produktu krajowego brutto, MSP stoją w tejże gospodarce na
pierwszym miejscu. Są bowiem największym pracodawcą w unijnej gospodarce
i w największym stopniu przyczyniają się do jej rozwoju. W Polsce sektor mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw w większym stopniu, niż w Unii Europejskiej
zdominowany był w latach 2007-2015 przez mikro firmy. Udział MSP w całości
działających podmiotów w wybranych krajach UE nie zmieniał się w całym
analizowanym okresie i wynosił około 99,7%. W krajach UE27 udział
mikroprzedsiębiorstw w tworzeniu wartości dodanej brutto wyniósł ponad 20%,
w grupie przedsiębiorstw małych wskaźnik ten wahał się w przedziale od 12,7%
w Polsce do 22,7% we Włoszech. Wartość dodana dla przedsiębiorstw średnich
wyniosła w UE27 ponad 18%.
Streszczenie
Gospodarcze, ale i społeczne funkcje pełnione przez mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa w poszczególnych krajach są bardzo zróżnicowane. Uzależnione
są bowiem od osiągniętego przez dany kraj poziomu rozwoju gospodarczego oraz
panującego w nim ustroju społeczno-politycznego. Wskaźniki dynamiki liczby
nowych podmiotów zarejestrowanych w kolejnych latach traktowane są często
jako barometr charakteryzujący stan koniunktury gospodarczej. Produkt
krajowy brutto jest powszechnie przyjętym miernikiem poziomu i wzrostu
gospodarczego. Wytwarzanie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prawie
połowy produktu krajowego brutto obrazuje kluczową rolę tego sektora
w gospodarce Polski.
Summary
The economic and social functions of micro, small and mediumsized enterprises are very diverse in different countries. In fact they depend
on the achieved level of the economic development by the country and the
currently prevailing socio-political system. The dynamics indicators of the number
of new companies registered in the following years are often regarded
as a barometer of characterizing the condition of the economy. The gross
domestic product is a widely accepted measure of the level and growth.
The production of almost half of the gross domestic product for micro,
small and medium-sized enterprises reflects the key role of this sector in the Polish
economy.
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Piotr GRUDOWSKI, Ilona E. ZIEMKIEWICZ-GAWLIK
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ZARZĄDZANIE RELACJAMI W SZKOŁACH WYŻSZYCH ELEMENTEM
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA

Wprowadzenie
Przed współczesną szkołą wyższą stają nowe, coraz bardziej złożone
zadania. Ulegają zmianom programy nauczania, treści i cele kształcenia,
a dotychczasowe metody pracy ze studentami nie zawsze przynoszą
zadowalające efekty. Od szkół wyższych wymaga się, by stwarzały klimat
bezpieczeństwa, dawały swoim studentom poczucie godności oraz umożliwiały im
wszechstronny rozwój, przede wszystkim sprzyjający twórczemu myśleniu. Każda
organizacja, która chce dobrze funkcjonować i rozwijać się, musi w sposób twórczy
reagować na zmienność otoczenia. Wprowadzać zmiany w organizacjach mogą
tylko ludzie, którzy sami potrafią się zmieniać. Można zatem przyjąć, że nie tylko
zmiany zachodzące mają decydujący wpływ na jakość i trwałość dokonanych
zmian.
Ostatnie lata to czas znaczących zmian w sytuacji rynkowej, których siłami
sprawczymi stała się narastająca konkurencja, globalizacja gospodarki,
wzrastające oczekiwania klienta wynikające z coraz większej świadomości oraz
nowe technologie.1 Zmiany te powodują, że tematyka zachowań konsumenckich
jest obecnie jednym z bardziej interesujących zagadnień. W zmieniającym się
otoczeniu jednym z najcenniejszych kapitałów każdego przedsiębiorstwa staje się
klient i wiedza o nim.2
Szkoły wyższe funkcjonują w określonym otoczeniu, w związku z tym proces
kształcenia powinien uwzględniać przede wszystkim potrzeby studentów, ale także
potrzeby rynku, zwłaszcza, że w dużej mierze są one zbieżne. Zarówno dla
studentów, jak i pracodawców istotne jest posiadanie niezbędnej wiedzy
teoretycznej, umiejętności praktycznych, umiejętności wykorzystania wiedzy
teoretycznej w praktyce, a także umiejętności szybkiego dostosowywania się do
zmiennej sytuacji oraz kreatywności. 3
Celem tego opracowania jest określenie ogólnej roli zarządzania relacjami
w systemowym zarządzaniu jakością w niepublicznych szkołach wyższych,
szczególnie w odniesieniu do jakości kształcenia.
W nawiązaniu do tak sformułowanego celu opracowania, przewidziano
następującą strukturę tego opracowania.

D. Buchnowska, CRM strategia i technologia. Gdańsk 2006, s. 13-14
P. Orzelska, System CRM podstawą sukcesu zarządzania relacjami z klientem (w:) E. Skrzypek (red),
Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji,
6-7.V.2010. Lublin, s. 229
3
J. Bakonyi, Doskonalenie jakości kształcenia szkoły wyższej jako organizacji uczącej się w świetle
wymogów krajowych ram kwalifikacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, „Zarządzanie”
2012, nr 2, s. 199
1
2
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Obok tła wskazującego na istotność problematyki zarządzania opartego na
kryterium jakości, przedstawiono przykłady rozwiązań nawiązujące do roli
zarządzania relacjami, szczególnie w odniesieniu do niepublicznych szkół
wyższych w Polsce.
Relacje a jakość kształcenia – specyfika wyższego szkolnictwa
niepublicznego w Polsce
Podstawową i najważniejszą formą działalności usługowej uczelni jest
kształcenie. Zakładając, że personelem „liniowym”, który decyduje o realizacji tej
funkcji, są pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni, jakość procesu
kształcenia studentów, a w konsekwencji wizerunek uczelni jako organizacji, jest
przede wszystkim uwarunkowany poprzez relacje wewnątrzuczelniane. Proces
kształcenia jest podstawowym elementem działalności uczelni. Na jakość tego
procesu wpływa szereg elementów, a do najważniejszych zaliczyć można
wejściowy poziom umiejętności, wiedzy i kompetencji studentów rozpoczynających
naukę oraz ich aktywność w procesie kształcenia. Innymi, ale równie istotnymi
czynnikami wpływającymi na jakość procesu kształcenia są:
- dostosowane do potrzeb programy studiów;
- aktywna kadra naukowo-dydaktyczna z doświadczeniem praktycznym;
- opracowany i wdrożony kompleksowy system oceny jakości kształcenia;
- nowoczesna infrastruktura dydaktyczna.4
System jakości, aby spełniał swoje zadanie, musi być prawidłowo
zaprojektowany, obejmować każdy proces zachodzący w organizacji. W jego skład
wchodzić powinny m.in.5:
- ściśle określona polityka kierownictwa;
- jasna i przejrzysta organizacja pracy i kompetencji;
- dobór metod kontroli;
- przygotowanie i nadzór nad procesami;
- kontrola wyjściowa.
Jakość kształcenia zdefiniowana została m.in. przez P. Grudowskiego
i K. Lewandowskiego jako „stopień spełnienia wymagań dotyczących procesu
kształcenia i jego efektów, formułowanych przez interesariuszy przy uwzględnieniu
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych”.6 Jako czynniki wewnętrzne określić
można: dążenie do zapewnienia lepszej koordynacji procesów i nadzoru nad nimi,
zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawę nadzoru nad dokumentami
i zapisami, poprawę jakości wyrobów lub usług, redukcję kosztów wewnętrznych
oraz zwiększenie zysku, natomiast czynnikami zewnętrznymi są m.in. spełnienie
wymagań klientów i poprawa pozycji rynkowej.7
Rozwój szkół wyższych zależy od tworzenia klimatu sprzyjającego
rozwiązywaniu problemów atmosferze zaufania wśród pracowników, poprawie

T. Wawak, S. Wawak, Polemiczny głos w sprawie jakości kształcenia w Polsce na przykładzie nauk
ekonomicznych, „Problemy Jakości” 2001, nr 10
5
M. Jedliński, Jakość w nowoczesnym zarządzaniu. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.
Szczecin 2000, s. 179
6
P. Grudowski, K. Lewandowski, Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji
w uczelniach wyższych.,„Zarządzanie i Finanse” 3/1. Gdańsk 2012, s. 400
7
P. Grudowski, Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich
przedsiębiorstwach. Gdańsk 2007, s. 40
4
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i wzrostowi efektywności pracy szkoły oraz kształtowaniu postawy gotowości do
wprowadzania zmian.
Rozwój uczelni uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których można
zaliczyć m.in.:
- określenie aktualnych problemów;
- wytworzenie motywacji do wprowadzania zmian;
- poszukiwanie sposobów rozwiązywania tych problemów;
- zaplanowanie działań;
- dokonywanie obserwacji zmian;
- ocenę wprowadzonej zmiany i dalszych prognoz.8
Orientacja na klienta powinna być kluczową zasadą funkcjonowania uczelni
w sektorze usług działającej, w którym silna konkurencja wypiera słabszą ofertę.
Określenie grupy odbiorców, ich preferencji, oczekiwań daje możliwość
projakościowego
zaprojektowania
i udoskonalania
oferowanych
usług
edukacyjnych. Oferując usługę na wysokim poziomie zdobywa się zaufanie klienta,
które jest gwarantem trwałych relacji między uczelnią a studentem. Poziom
zadowolenia studenta musi stać się priorytetem systemu jakości funkcjonującego
w uczelni.
Elementem mającym wpływ na relacje w szkole wyższej jest styl zarządzania
daną organizacją. Zgodnie z teorią organizacji i zarządzania wyróżnia się
demokratyczny i autokratyczny styl kierowania zasobami ludzkimi. W przypadku
szkoły wyższej najlepiej sprawdza się styl demokratyczny. Stanowi on lepszą
podstawę dla procesu komunikacji i negocjowania, sprzyja twórczości, wyzwala
postawy indywidualizmu i zaangażowania. Natomiast styl autokratyczny wiąże się
z tłumieniem wszelkich inicjatyw oraz kreatywności członków danej organizacji, co
potwierdzają
wyniki
badań
empirycznych,
przeprowadzonych
przez
K. Waligórskiego. W szkołach, w których obecny jest styl autokratyczny, dominują
odtwórcze formy pracy.9
W zrozumieniu relacji szkoły wyższej z podmiotami znajdującymi się w jej
otoczeniu najbardziej przydatnym nurtem badań relacji są koncepcje
marketingowe. Wśród badaczy marketingowych zajmujących się relacjami można
wyodrębnić grupy zajmujące się zarządzaniem relacjami,10 relacjami na rynku dóbr
przemysłowych, zarządzaniem relacjami z klientami, marketingiem usług oraz
marketingiem relacji. Wraz z początkiem XXI wieku relacjami zainteresowali się
również specjaliści public relations.11 Relacje w usługach odgrywają szczególną rolę.
Wynika to z charakteru usług, które są procesem i które składają się z wielu różnych
interakcji składających się na relacje.12
Wbrew pozorom zdefiniowanie pojęcia relacji nie jest zadaniem łatwym.
Pojęcie to używane jest w literaturze z zakresu ekonomii i zarządzania w bardzo
różnych kontekstach i znaczeniach. W języku polskim pojęcie relacja jest
J. Kuźma, Nauczyciele przyszłej szkoły. Kraków 2000, s. 125
K. Waligórski, Style kierowania zespołami nauczycielskimi, „Nauczyciel i Wychowanie” 1979,
nr 3, s. 95-102
10
J. Rowley, Retention: Rhetoric or Realistic Agendas for the Future of Higher Education, „The International
Journal of Educational Management", 17/6 2003, s. 248
11
M. Welch, Rethinking Relationship Management. Exploring the dimension of trust, „Journal
of Communication Management", vol. 10, no 2, 2002, s. 138
12
Interakcje są w usługach nazywane także momentami prawdy (moments of truth), punktami styku,
aktami, a rozumiane są jako pojedyncze kontakty partnerów rynkowych.
8
9
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rozumiane jako „zależność między dwoma bądź większą liczbą elementów
(podmiotów, przedmiotów, cech, obiektów matematycznych, itp.)”,13 „zależność
między czymś a czymś”14 lub jako „stosunek zachodzący między przedmiotami,
pojęciami, wielkościami itp.”.15 K. Marks odkrył „stosunek między ludźmi”,
natomiast zdaniem M. Mitręgi termin „relacja” ma szersze znaczenie od „więzi”
i ”partnerstwa”, które są specyficznym rodzajem relacji. W jego opinii termin
„związek” wskazuje na współzależność istniejącą między stronami, podczas gdy
relacja odnosi się do sposobu, w jaki strony się postrzegają i zachowują wobec
siebie.16
Jednym z kluczowych pojęć jest zarządzanie relacjami z klientami (CRM –
Customer Relationship Management), które zarówno w literaturze i praktyce
biznesowej stanowi fundament dobrego funkcjonowania.
Uczelnię tworzą klienci-studenci, jej kondycja zależy od zachowań „klientów”,
stąd wszystko zaczyna się i kończy wraz z klientem-studentem.17 Orientacja na
„klienta” jest „decydentem” funkcjonowania uczelni w sektorze usług edukacyjnych,
w którym silna konkurencja wypiera słabszą ofertę kierowaną do specyficznego
odbiorcy jakim jest student. Jednak odgórna znajomość klienta-studenta
natychmiast wymaga sprecyzowania produktu w postaci oferty edukacyjnej.
Szkoły wyższe są poddawane coraz silniejszej presji ze strony otoczenia
biznesowego i rządowo-samorządowego, aby lepiej niż dotychczas tworzyć,
przekazywać i wykorzystywać wiedzę. Wyraźnej redundancji wiedzy i kompetencji
w uczelni nie towarzyszy ich optymalne wykorzystanie. Wiąże się to z silniejszą
identyfikacją uczonych z reprezentowanymi dyscyplinami naukowymi, a słabszą
z uczelnią.18
Zarządzanie relacjami to m.in. podstawowa forma działalności, a jednocześnie
kluczowy aspekt strategii szkół wyższych, które muszą coraz skuteczniej
konkurować ośrodkami szkolnictwa wyższego w realizacji usług na rynku
edukacyjnym. Na to, jak są postrzegane i jak realizują swoją misję, ma wpływ
właściwe zarządzanie.
Zarządzanie relacjami jest strategią biznesową polegającą na budowaniu
lojalności
klientów
wobec
przedsiębiorstwa/marki
poprzez
rozwijanie
długoterminowych, korzystnych dla obu stron związków, z zastosowaniem
najnowszych osiągnięć technologii przetwarzania informacji. 19
Przystosowane do funkcjonowania na współczesnym, konkurencyjnym rynku
są te organizacje zorientowane na rynek, które koncentrują się na gromadzeniu
informacji o otoczeniu, przetwarzaniu zgromadzonych informacji w wiedzę
o potrzebach i oczekiwaniach klientów oraz wykorzystaniu zdobytej wiedzy w celu
realizacji celów przedsiębiorstwa.

13

www.wikipedia.pl (pobrano 13.04.2014 r.)
Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Europa. Wrocław 2002, s. 506
Encyklopedia Popularna PWN. Warszawa 1982, s. 656
16
M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka. Warszawa 2005, s. 68
17
K. Lisiecka, W kierunku zrozumienia klient. (w:) T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarządzanej
przez jakość. Kraków 2006, s. 46-55
18
J. Jabłecka, Uniwersytet jako organizacja ucząca się (w:) A. Szuwarzyński (red.), Zarządzanie wiedzą
w szkolnictwie wyższym. Gdańsk 2004
19
B. Deszczyński, P. Deszczyński, Customer Relationship Management konsekwencją globalizacji.
Warszawa 2011, s. 19
14
15
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Kolejnym etapem w ewolucji przedsiębiorstw, po podmiotach o orientacji
rynkowej, jest organizacja adaptacyjna, czyli przedsiębiorstw czasu rzeczywistego
(RTE Real time enterprise).20 Skuteczne wdrożenie i realizacja strategii
zarządzania relacjami z klientem wymaga tego poziomu rozwoju organizacji.
Relacje między organizacją i jej partnerami na rynku nie są jednolite.
Tworzenie relacji jest dla organizacji źródłem korzyści i jednym z najważniejszych
zasobów pozwalających na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. W przypadku
szkoły wyższej inny charakter będą miały np. relacje z pracodawcami, podmiotami
rządowymi czy też ze studentami. Nie zawsze budowanie relacji na najwyższym
poziomie jest wysoce opłacalne. Każda szkoła wyższa, zgodnie z obraną
strategią, powinna sama zdecydować, które relacje w jej przypadku warte są
inwestowania posiadanych przez nią zasobów i do jakiego poziomu warto w nie
inwestować. Istotą tego jest fakt współzależności istniejącej między szkołą wyższą
a jej studentami. Z jednej strony bez studentów szkoła wyższa traci sens istnienia,
z drugiej strony studenci, jako klienci usługi profesjonalnej, są zależni
od kompetencji, wiedzy i doświadczenia uczelni m.in. jej pracowników. Relacje
między szkołą wyższą a studentami można zdefiniować również jako więź
stanowiącą proces, podczas którego na podstawie wielu różnych czynników
obopólnie kreowana jest wartość, z której obie strony czerpią korzyści.
To dzięki wysokiemu poziomowi jakości kształcenia, indywidualnie dobranej
oferty i odpowiednich warunkach dodatkowych, student może stać się nie tylko
nabywcą, ale w dłuższym horyzoncie czasowym również partnerem. Należy
podkreślić, że relacje istniejące między tymi stronami nie są i nie mogą być kwestią
przypadku (kolejne interakcje, sytuacje, kontakty nie są przypadkowe). Relacje
powinny być z pełną świadomością tworzone i zarządzane. Każda interakcja,
najmniejszy akt i epizod powinien być świadomie kreowany dzięki przyjętej strategii
organizacji. Niestety tworzenie relacji nie jest uzależnione wyłącznie od szkoły
wyższej.
Żadne działania podejmowane przez uczelnię nie przyniosą efektu, jeśli
partnerzy w jej otoczeniu nie będą chcieli być uczestnikami relacji. To klient (i inne
podmioty) decydują, czy chce włączyć się w relację z organizacją. Dwie strony
muszą być uczestnikiem budowania tych relacji.
Ważna jest wola, zaangażowanie i ponoszenie nakładów (nie tylko
finansowych, ale także innych np. czasowych), zarówno przez usługodawcę, jak
i usługobiorcę. Niestety bardzo rzadko występuje jednakowe zaangażowanie z obu
stron. Zależy ono przede wszystkim od sytuacji panującej na rynku. W przypadku
wysokiej konkurencji odpowiedzialność za tworzenie relacji jest po stronie
organizacji. Rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb klientów, ale także wpływanie
na te potrzeby, ich postrzeganie oraz kształtowanie. Należy także podkreślić,
że na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych odpowiedzialna za kreowanie
i doskonalenie relacji jest uczelnia. Tworzenia relacji i powiązań zarówno
formalnych, jak i nieformalnych z innymi organizacjami jest niezbędne do tego, aby
radzić sobie ze zjawiskiem niepewności. 21 Tworzenie przez organizację relacji jest

20
21

D. Buchnowska, CRM…, op. cit., s. 23-24
J. Pfeffer, Organizations on Organization Theory. Pitman. London, 1982, za: D.O. Faulkner, M. De
Rond, Perspectives on Cooperative Strategy.(w:) D.O. Faulkner, M. De Rond, Cooperative Strategy.
Economic, „Business and Organizational Issues”. Oxford, 2000, (w:) M. Starnawska, Sieci MSP jako opcja
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uzależnione od liczby postrzeganych potencjalnych źródeł zdobycia zasobów oraz
wymiany zasobów między organizacjami.
Można z całą pewnością stwierdzić, że „usługi mają postać struktury relacyjnej”.22
Cechą charakterystyczną relacji jest długi czas jej trwania i to, że jest procesem
złożonym z długoterminowych, powtarzających się zależności. Podkreślane jest to
szczególnie przez naukowców zajmujących się marketingiem usług, twierdząc, że
relacja usługowa składa się z wielu interakcji, jakie zachodzą między usługodawcą
i usługobiorcą.23
Podsumowanie
Obecnie większość uczelni musi posiadać zdolność szybkiego rozpoznawania
zachowań swoich klientów, jakimi są studenci, dostosowywania swojej oferty do
zmieniających się wymagań i elastycznego podejścia. Zrozumienie klienta oraz
wiedza dotycząca jego zachowań i preferencji determinuje wymierne korzyści.
Strategia zarządzania relacjami z klientami daje możliwość pozyskania lojalnych
klientów, gwarantujących zbyt satysfakcjonujące obroty, a w dalszym horyzoncie
czasowym przyczyniają się do rozwoju, m.in. poprzez ugruntowanie swojej marki.
Przeobrażenia we współczesnej gospodarce, wywołane globalizacją i postępem
technicznym, determinują jedną z najważniejszych obecnie strategii, czyli
budowanie relacji z klientami i ich pielęgnowanie. Z drugiej strony wszechobecny
postęp umożliwia wykorzystywanie nowych systemów, wspierających działania
władz nakierowane na kontakt z klientem, lecz nie obejmują one więzi pomiędzy
organizacją-uczelnią a jej klientami-studentami. W tym przypadku bardziej pomocny
jest dorobek z zakresu badań nad relacjami, marketing relacji, zarządzanie relacjami
z klientami. Obejmują one zarówno relacje występujące pomiędzy organizacjami, jak
i między organizacjami a klientami.
Na rynku edukacyjnym niezbędne jest spełnienie kryteriów takich jak:
odpowiednia jakość kształcenia oraz jasno określony profil kształcenia, gdyż
wyłącznie takie szkoły wyższe koncentrują uwagę potencjalnych kandydatów na
studia w danej uczelni. Poziom nauczania i jakość uczelni (jej prestiż) przełoży się
na efektywne wykorzystanie jej absolwentów (zatrudnienie), a co za tym idzie
zwiększy zainteresowanie daną uczelnią w regionie. Wpływ na jakość kształcenia
w szkołach wyższych mają stosunki interpersonalne grup pracowników i studentów
oraz interakcje między tymi grupami, a także zawodowe i pozazawodowe
środowisko uczelni niepublicznej związane z grupami pracowników i studentów
uczelni.
Elementem jakości kształcenia uczelni jest struktura i sposób zarządzania
tą organizacją, środowisko pracy: fizyczne i psychologiczne, w odniesieniu do
pracowników i studentów oraz kultura i klimat organizacji. Wprowadzenie zasad
zarządzania jakością kształcenia, w prosty i zwięzły sposób określone zostają cele
i zadania polityki jakości ustalonej i realizowanej przez kierownictwo, są pomocne
alternatywna dla działalności autonomicznej małego przedsiębiorstwa. rozprawa doktorska. Gdańsk 2006,
s. 79
K. Rogoziński (red.), Zarządzanie relacjami w usługach. Warszawa 2006, s. 14
23
Ch. Lovelock, Classifying Services to Gain Strategie Marketing Insights, „Journal of Marketing",
no 47,1983; R.A. Coulter, M. Ligas, A Typology of Customer – Service Provider Relationships: The
Role of Relational Factors in lassifying Customers, „Journal of Service Marketing", vol. 18, no 6, 2004,
s. 483
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przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością oraz pełnią funkcję motywującą
pracowników do działania na rzecz poprawy i doskonalenia jakości danej
organizacji.
Streszczenie
We współczesnym świecie relacje stały się czynnikiem, który można
potraktować, jako podstawową determinantę przetrwania i rozwoju oraz istotny
czynnik tworzenia przewagi konkurencyjnej. Na szczególną uwagę zasługują
relacje z „klientami”, gdyż sukces na rynku osiągają wyłącznie te organizacje, które
skutecznie odpowiadają na potrzeby i oczekiwania „klientów”. W artykule
przedstawiono istotę zarządzania relacjami w szkołach wyższych jako element
jakości kształcenia kształtujący przewagę konkurencyjną. Przewagą szkoły
wyższej jest osiągnięcie nadrzędnej pozycji wobec większej liczby konkurentów.
Przewaga ta wynika z posiadania wyróżniającej się zdolności do zaoferowania
„klientowi” usług odpowiadających jego oczekiwaniom, w sposób lepszy niż
konkurenci i o wyższej jakości. W obecnych czasach, w sytuacji zmienności rynku,
środkiem służącym do umocnienia pozycji na rynku staje się przede wszystkim
zdolność do nawiązania i utrzymania właściwych relacji, czyli zachowanie
współpracy z „klientami” oraz oferta najwyższej jakości usługi.
Summary
In the modern world the relations have become a factor, which can be seen
as a fundamental determinant of survival and development, and an important issue
in creating a competitive advantage. Particularly noteworthy are the relationships
with „customers”, since the success in the market is reached only by organizations
that effectively respond to the needs and expectations of the „clients”. This article
presents the essence of relationship management in higher education as an
element of quality education create competitive advantage. The competitive
advantage of higher education is to achieve a superior position to a greater number
of competitors. This advantage stems from the distinctive ability to offer
„customers” a service corresponding to their needs, in a better way than the
competitors. At the present time, in a situation of market fluctuations, an approach
to strengthen one’s position in the market is primarily the ability to establish and
maintain the appropriate relationships, that is, the behaviour of co-operation with
the „clients” and the offer services of the highest quality.
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Wprowadzenie
Edukacja ratowników medycznych w Polsce ma swój początek w Poznaniu,
gdzie w latach dziewięćdziesiątych profesor dr hab. n. med. Witold Jurczyk
doprowadził do powstania autorskiego programu nauczania w tym zawodzie.
W tym czasie ratownicy stanowili już filar systemu ratownictwa m.in. w Stanach
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.1 2 Wzorując się na krajach anglosaskich
i analizując wysokie koszty wykształcenia lekarzy, a także ich braki personalne
stworzono podstawę programową dla zawodu ratownika. Zastała ona ukończona
22 maja 1992 roku i zawierała m.in. cele kształcenia oraz umiejętności jakie
powinien nabyć ratownik medyczny w toku nauczania. Decyzją Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej przygotowany dokument
został zatwierdzony do próbnego wdrożenia. 1 września 1992 r. w Medycznym
Studium Zawodowym im. PCK w Poznaniu został przeprowadzony pierwszy nabór
kandydatów na ratowników medycznych, którzy 21 czerwca 1994, po dwuletniej
nauce, zdobyli jako pierwsi w kraju tytuł zawodowy w dziedzinie ratownictwa
medycznego.3
W 2000 roku, niedługo przed uchwaleniem Ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (PRM), Śląska Akademia Medyczna jako pierwsza
w kraju otworzyła studia licencjackie o specjalności ratownictwo medyczne. 4
Według ogólnodostępnych zestawień pochodzących ze Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-ON”, ratownictwo medyczne jako
docelowy kierunek studiów licencjackich utworzono kolejno w Warszawie (2001
rok), Szczecinie (2005 rok), Gdańsku (2006 rok), Lublinie (2006 rok), Poznaniu
J. Smereka, Systemy ratownictwa medycznego – Stany Zjednoczone: historia, teraźniejszość,
przyszłość, „Med. Intens. Rat.” 2008, nr 11(2), s. 131-133
2
J. Black, G. Davies, International EMS Systems: United Kingdom, „Resuscitation” 2005, nr 64(1),
s. 21- 29
3
http://www.mszpck.edu.pl/msz-wczoraj-i-dziś (pobrano 1.04.2015 r.)
4
R. Gałązkowski, P. Paciorek, Ratownik medyczny w Polsce – aktualna sytuacja prawna.
(w:) J. Konieczny (red.), Ratownik medyczny problemy edukacyjne i organizacyjno-prawne.
Inowrocław-Poznań 2006
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(2006 rok), Białymstoku (2007 rok), Łodzi (2007 rok), Katowicach (2007 rok),
Bydgoszczy (2007), Krakowie(2007) i Wrocławiu (2007 rok).5
W aktualnym stanie prawnym ratownikiem medycznym może być osoba, która
ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne,6
a także szkołę policealną uzyskując dyplom z tytułem zawodowym „ratownik
medyczny”.7 Wynika z tego, iż absolwenci medycznych szkół policealnych oraz
studiów medycznych licencjackich posiadają identyczne uprawnienia zawodowe,
co do dziś budzi liczne kontrowersje.8 Ratownicy medyczni z wyższym
wykształceniem zawodowym mają jedynie przywileje wynikające z uzyskania tytułu
licencjata. W praktyce umożliwia to kontynuowanie nauki na studiach drugiego
stopnia. Polski system edukacji nie przewiduje w obecnej chwili magisterskich
studiów uzupełniających na kierunku ratownictwo medyczne. 9 Licencjaci chętni do
uzyskania kwalifikacji związanych z ukończeniem studiów magisterskich mogą
wybrać kierunki pokrewne, np. zdrowie publiczne.
Celem pracy jest analiza kierunkowych efektów kształcenia na studiach
pierwszego stopnia ratownictwa medycznego wdrożonych w Uniwersytetach
Medycznych. Dotychczasowe treści kształcenia, wynikające z obowiązujących do
niedawna standardów kształcenia na kierunku ratownictwa medycznego, zostały
wyparte przez opisy efektów kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk
o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Ogólne opisy efektów kształcenia,
zalecane przez Parlament Europejski i Rady Europy, mogą być różnorodnie
interpretowane i adaptowane przez poszczególne uczelnie przygotowujące
absolwentów ratownictwa medycznego. Stosowne zatem wydaje się podjęcie
próby oceny powiązań obszarowych efektów kształcenia z efektami kierunkowymi
w autorskich programach dla studiów I stopnia ratownictwa medycznego.
Treści kształcenia
Możliwość uzyskania wykształcenia ratownika medycznego na poziomie
szkoły policealnej została zamknięta w roku 2012/2013. 10 Obecnie edukacja
odbywa się wyłącznie na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku
(wcześniej specjalności) ratownictwo medyczne i trwa nie krócej niż 6 semestrów,
zaś liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 3800, a liczba punktów
ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180. 11
W załączniku nr 88 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych
5

https://polon.nauka.gov.pl (pobrano 1.04.2015 r.)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 czerwca 2006 roku w sprawie nazw
kierunków studiów (Dz. U. 2006 nr 121 poz. 838)
7
Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410)
8
D. Rębak, Ratownik medyczny – kontrowersje na temat przygotowania zawodowego „Studia
Medyczne”, nr 21, 2011, s. 79-83
9
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b2&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&mt&my=459&ma=6016
(pobrano 1.04.2015 r.)
10
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3D2A1C15 (pobrano 1.04.2015 r.); http:/
/www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/panstwowe-ratownictwo-medyczne/personel-medyczny/rato
wnik-medyczny (pobrano 1.04.2015 r.)
11
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r. w sprawie
standardówkształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu
tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz
makrokierunki, (Dz. U. 2007 nr 164 poz.1166), Załącznik nr 88
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kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie
musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki,
sprecyzowano kwalifikacje absolwenta, ramowe treści kształcenia, praktyki
zawodowe i inne wymagania. Do roku 2011 obowiązywały elementy treści
kształcenia przyporządkowane do dwóch grup: podstawowych i kierunkowych.
Zaznaczono także wymiar godzinowy każdego bloku tematycznego przedstawiony
w tabelach nr 1 i 2.
Tabela nr 1: Elementy treści podstawowych kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć
zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS
Grupa Treści Podstawowych
Propedeutyka Prawa
Socjologia
Psychologia
Biofizyka
Biochemia
Zdrowie Publiczne
Higiena i Epidemiologia
Anatomia
Fizjologia
Patofizjologia
Biologia i Mikrobiologia
Pierwsza pomoc
Farmakologia
Toksykologia
Dydaktyka
Metodologia badań
RAZEM
Źródło: Dz. U. 2007 nr 164 poz. 1166

Godziny
15
15
15
15
15
30
30
90
30
30
45
30
15
45
15
15
450

ECTS
22

22

Tabela nr 2: Elementy treści kierunkowych kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć
zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS
Grupa Treści Kierunkowych
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Medycyna ratunkowa
Medyczne czynności ratunkowe
Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej
pomocy
Medycyna katastrof
Choroby wewnętrzne
Chirurgia
Pediatria
Neurologia
Traumatologia narządów ruchu
Intensywna terapia
Medycyna sądowa
Psychiatria
Położnictwo i ginekologia
RAZEM
Źródło: Dz. U. 2007 nr 164 poz. 1166
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Wyszczególniono także liczbę godzin przeznaczonych na praktyki zawodowe:
 Szpitalny Oddział Ratunkowy (160 godzin);
 Zespoły Ratownictwa Medycznego (80 godzin);
 Państwowa Straż Pożarna (80 godzin);
 Obóz sprawnościowy, w tym ratownictwo wodne i wysokościowe
(80 godzin).
Inne wymagania dla absolwentów kierunku ratownictwa medycznego
obejmowały:
wychowanie
fizyczne,
technologie
informacyjne,
treści
humanistyczne, języki obce, ochronę własności intelektualnej, BHP, ergonomię,
ekonomię, organizację i zarządzanie, demografię, biostatykę, promocję zdrowia,
edukację zdrowotną, politykę społeczną i zdrowotną oraz międzynarodowe aspekty
zdrowia publicznego.
Efekty kształcenia
W amerykańskim systemie kształcenia kładzie się duży nacisk na ocenę
osiągnięć teoretycznych i praktycznych efektów kształcenia wśród studentów.12
Ramowe treści kształcenia ściśle narzucają zakres tematyczny oraz czas edukacji,
zaś projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane
dla obszarów kształcenia, koncentruje się przede wszystkim na kompetencjach
jakie absolwent powinien uzyskać.
To pozostawia uczelniom, jako twórcom programu, na dużą swobodę przy
doborze sposobu wdrożenia ogólnie opisanych efektów kształcenia. 13 Aktualne
kształcenie na kierunku ratownictwa medycznego opiera się wyłącznie na opisie
efektów kształcenia w „Obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk
o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej” (zwanym dalej „M1”) zawartym
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
z 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253 poz. 1520), Załącznik nr 6.14 We wspomnianym
dokumencie efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia podzielono na
12 punktów kategorii wiedzy „W”, 14 punktów kategorii umiejętności „U” oraz
9 punktów kategorii kompetencji społecznych „K” (Tabela nr 3). Konkretne akty
normatywne wdrażające przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych określono w 2012 roku jedynie dla
kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa
i położnictwa.15 Aktualnie brak jest jednolitych standardów określających
kształcenie ratowników medycznych.

S.R. Swing, The ACGME outcome project: retrospective and prospective, “Med Teach”, 2007, 29(7),
s. 648-54
13
M. Duszyński, Efekty kształcenia w Polsce: perspektywa brytyjska, „Nauka”, 2011, 1, s. 137-144
14
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253 poz. 1520)
15
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9 maja 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa
i położnictwa (Dz. U. 2012 poz. 631)
12
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Tabela nr 3: Opis efektów kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu
oraz nauk o kulturze fizycznej

M1_W01

M1_W02
M1_W03

M1_W04

M1_W05
M1_W06
M1_W07

M1_W08
M1_W09

M1_W10

M1_W11
M1_W12

M1_U01
M1_U02

M1_U03
M1_U04
M1_U05

M1_U06
M1_U07
M1_U08

WIEDZA
posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk
o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka
zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń
i zmian chorobowych w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem
i jego ochroną w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup
społecznych
zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia
zna mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych i aktywności
ruchowych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów
zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności
zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów
zna miejsce dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów, w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia
na poziomie krajowym
ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów
UMIEJĘTNOŚCI
posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane ze
studiowanym kierunkiem studiów
potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów
potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie
związanym ze studiowanym kierunkiem studiów
potrafi identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy społecznej
potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne,
terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy
społecznej, właściwe dla studiowanego kierunku studiów
potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i
przechowywania danych
potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce
potrafi interpretować dane liczbowe związane z zawodem właściwym dla
studiowanego kierunku studiów
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UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą jednostek, instytucji oraz
podejmowanych działań
M1_U10
potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, z
uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków
M1_U11
posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form
aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych)
w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów
M1_U12
posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o własne
działania lub dane źródłowe
M1_U13
posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników własnych działań
i przemyśleń
M1_U14
ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
M1_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
M1_K02
jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów
M1_K03
okazuje szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich
dobro
M1_K04
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
M1_K05
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania
M1_K06
potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu
M1_K07
realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia,
w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy
M1_K08
potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów, klientów, grup społecznych
w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu
M1_K09
dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań
właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów
Źródło: Dz. U. 2011 nr 253 poz. 1520
M1_U09

Zawód ratownika medycznego można obecnie zdobyć na 42 uczelniach
w Polsce. Wśród nich jest 11 Uniwersytetów Medycznych podlegających Ministrowi
Zdrowia oraz 9 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych podlegających
Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Autorskie programy każdej
uczelni oparte są o katalog efektów kształcenia „M1”, stanowiący jedynie ogólny
wzorzec, który każda szkoła wyższa indywidualnie formatuje, precyzując
poszczególne efekty kształcenia ratowników wedle własnego uznania.
Powiązania efektów kształcenia
Analizie poddano katalogi efektów kształcenia opracowane przez
Uniwersytety Medyczne. Nie w każdym przypadku opisy są publikowane na
stronach internetowych uczelni, stąd dostęp do wszystkich danych jest utrudniony.
Wyselekcjonowano 8 placówek, z których uzyskano czytelne opisy kierunkowych
efektów kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku ratownictwo medyczne. Są
to uniwersytety w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie,
Warszawie i Wrocławiu.
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Uczelnie posiadają własny katalog symboli i opisów zakładanych efektów
kształcenia, które są odnoszone do ustawowych efektów dla obszaru „M1”. To
stwarza możliwość zróżnicowania ilości efektów kierunkowych proponowanych
przez uczelnie w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
(Wykres nr 1).
Wykres nr 1: Liczba kierunkowych efektów kształcenia na studiach I stopnia
ratownictwa medycznego
100

89

94
73

80

70

62
60
40
20

49

46

38

30

30
18

10

12

Bydgoszcz Katowice

Kraków

29

26

23
12

16
7

10

24
11

15

10

0

Wiedza

Lublin

Umiejętności

Łódź

Szczecin Warszawa Wrocław

Kompetencje społeczne

Źródło: Opracowanie własne

Wszystkie analizowane programy zawierają najwięcej kodów efektów
kształcenia w zakresie umiejętności, a najmniej w zakresie kompetencji
społecznych absolwentów ratownictwa. Dla wszystkich trzech kategorii efektów
kształcenia są widoczne znaczące różnice między uczelniami w liczbie
wymienionych kierunkowych efektów kształcenia. W poszczególnych grupach
liczba efektów kształcenia waha się w zakresie:
 dla wiedzy: od 12 do 89 (średnia 34,5 +/- SD 23,6);
 dla umiejętności: od 16 do 94 (średnia 51,9 +/- SD 25,6);
 dla kompetencji społecznych: od 7 do 30 (średnia 14,1 +/- SD 7,5).
Analizowane uniwersytety przeważnie rozszerzają listę efektów kierunkowych
w stosunku do obszarów „M1”, średnio o 287,5% w kategorii wiedzy, 370,7%
w kategorii umiejętności oraz 156,7% w kategorii kompetencji społecznych.
W pojedynczym przypadku liczba kodów efektów kierunkowych wiedzy jest taka
sama w stosunku do obszaru „M1” i wynosi 12, a w kategorii kompetencji
społecznych jest mniejsza w stosunku do obszaru „M1” i wynosi 7. Każdy kod
efektu kierunkowego określonego przez uczelnię odnosi się co najmniej do
jednego, a maksymalnie do sześciu kodów efektów obszarowych. Liczba odniesień
do poszczególnych obszarów kształcenia jest wysoce zróżnicowana (Wykres nr 2).
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Wykres nr 2: Liczba powiązań efektów obszarowych „M” i kierunkowych na studiach
I stopnia ratownictwa medycznego
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Autorskie programy uczelni medycznych najczęściej (średnio 23,6 +/- SD
14,1) odnoszą się do obszaru umiejętności „M1_U05”, a w pojedynczym przypadku
liczba powiązań sięga nawet 46. Przyczyną może być szeroki zakres tego efektu
kształcenia, gdyż zawiera w sobie kilka umiejętności, tj. profilaktykę, diagnostykę,
pielęgnację, terapię oraz edukację. Wysoki wskaźnik odniesień wykazano także
dla obszarów: „M1_U01” (średnio 17,1+/- SD 15,6) i „M1_U02” (średnio 17,1+/- SD
12,5) opisujących umiejętności techniczne, manualne, ruchowe oraz posługiwanie
się sprzętem i aparaturą. Efekty kierunkowe wśród analizowanych uniwersytetów
najrzadziej odnoszą się do kompetencji społecznych „M1_K09” (średnio 1,25 +/SD 0,4) określających sprawność fizyczną absolwenta. Są także kody obszarów,
do których poszczególne uczelnie nie odniosły się ani razu, a należą do nich:
 „M1_W10” – podstawowa wiedza i terminologia nauk o zdrowiu i kulturze
fizycznej;
 „M1_U12” – przygotowanie pisemnego raportu;
 „M1_U14” – umiejętności językowe na poziomie B2.
Opisy efektów kształcenia
Studia na kierunku ratownictwa medycznego mają charakter praktyczny,
ponieważ praca ratownika polega przede wszystkim na wykonywaniu medycznych
czynności ratunkowych określonych na drodze Rozporządzenia do Ustawy
z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Dz. U. 2006

223
_______________________________________________________________________________

nr 191 poz. 1410).16 Należą do nich m.in.: podejmowanie decyzji o przystąpieniu
lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych, układanie pacjenta
w odpowiedniej pozycji, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, drożność dróg
oddechowych, tlenoterapia, elektrokardiografia, defibrylacja, kaniulacja żył
obwodowych, dojścia doszpikowe, odbarczanie odmy, oznaczanie parametrów
krytycznych, postępowanie przy ranach i krwotokach, unieruchamianie urazów,
odebranie porodu, segregacja medyczne w wypadkach masowych i katastrofach,
transport medyczny, farmakoterapia.
Analizując dostępne opisy efektów kształcenia w kategorii „U” zwraca uwagę
fakt, że niektóre uczelnie niejednokrotnie posługują się bardzo ogólnymi opisami
efektów kształcenia, pozwalającymi na ich wieloznaczną interpretację, np.:
 „Opiekuje się pacjentem w przypadku różnych stanów zagrożenia
zdrowotnego”;
 „Umie wykonać podstawowe zabiegi medyczne”;
 „Posługuje się zestawami ratunkowymi”.
Niektóre opisy efektów kształcenia szczegółowo precyzują wybrane procedury
medyczne, a niekiedy wykraczają one poza zakres medycznych czynności
ratunkowych:
 „Umiejętnie postępuje w przypadku przestępstwa na tle seksualnym”;
 „Postępuje w sposób odpowiedni ze zwłokami na miejscu zdarzenia”;
 „Potrafi postępować z osobą agresywną”;
 „Potrafi monitorować czynność układu oddechowego z uwzględnieniem
pulsoksymetrii i kapnometrii/kapnografii”;
 „Potrafi wykonać cewnikowanie żył centralnych”;
 „Potrafi zastosować gesty sygnalizacyjne dla zespołów LPR w trakcie
lądowania i startowania”;
 „Posiada umiejętność badania z użyciem wziernika okulistycznego
i w lampie szczelinowej”;
 „Umie przewidzieć skutki postępowania pacjenta z określonymi
zaburzeniami psychicznymi oraz zastosować przymus bezpośredni”.
Uniwersytety medyczne, pomimo znacznego zróżnicowania liczby i treści
efektów kształcenia, przedstawiają w autorskich programach minimalne
wymagania umiejętności ratowniczych dla swoich absolwentów. Efekt jest
uzyskany dzięki szczegółowym opisom poszczególnych medycznych czynności
ratunkowych lub zastosowaniu bardzo ogólnych określeń:
 „Stosuje medyczne czynności ratunkowe podejmowane w przypadku
wystąpienia różnych stanów zagrożenia zdrowotnego”;
 „Wdraża zaplanowane medyczne czynności ratunkowe, które mogą być
samodzielnie podejmowane przez ratownika medycznego”.
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) zaproponowała
w 2013 roku wzór efektów kształcenia dla kierunku ratownictwa medycznego. 17
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu
medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego
(Dz. U. 2007 nr 4 poz. 33)
17
Uchwała nr 461/2013 RGNiSW z 14.03.2013 r. Załącznik „Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku
ratownictwo medyczne studia pierwszego stopnia – profil praktyczny”, Rada Główna Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
16
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Spis zawiera 23 pozycje w kategorii „W”, 57 pozycji w kategorii „U” oraz 10 pozycji
w kategorii „K”. Opisy poszczególnych efektów kształcenia odnoszą się do
wszystkich wymaganych ustawowo punktów obszaru, a także precyzują
najważniejsze umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych.
Przygotowany wzór stanowiący Załącznik do Uchwały RGNiSW nr 461/2013
z 14 marca 2013 r. jest dostępny w Internecie i stanowi przykład, który może
zostać zaadaptowany na potrzeby poszczególnych uczelni.
Podsumowanie
Studia pierwszego stopnia na kierunku ratownictwa medycznego należą do
praktycznego profilu kształcenia. Obecne programy kształcenia, w przeciwieństwie
do stosowanych kilka lat temu treści edukacyjnych objętych standardami,
wymagają od autorów rzetelnej wiedzy i twórczego podejścia, co stanowi
najwyższy poziom umiejętności intelektualnych według Taksonomii Blooma.
Powoduje to jednak wysokie zróżnicowanie katalogów kierunkowych efektów
kształcenia ratowników medycznych w Polskich Uczelniach. Szeroka interpretacja
ogólnych opisów w „Obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk
o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej” prowadzi do powstawania różnej liczby
autorskich, często wieloznacznych efektów kształcenia.
Istnieje potrzeba dalszych badań nad efektami kształcenia na studiach
I stopnia ratownictwa medycznego z uwagi na brak standaryzacji programu
kształcenia. Należy pamiętać, że przygotowane przez uczelnie wyższe ogólne
katalogi kierunkowych efektów kształcenia są jedynie wyznacznikiem do tworzenia
sylabusów z konkretnymi przedmiotami, stanowiącymi szczegółowy opis programu
studiów.18 Niniejsza praca nie wyczerpuje tematu, dlatego w dalszych badaniach
wskazana jest analiza przedmiotów realizowanych w programach nauczania na
kierunku ratownictwa medycznego. Należy także rozważyć stworzenie
mechanizmów sprawdzania rzeczywistych osiągnięć realizowanych efektów
kształcenia.
Streszczenie
Ratownicy medyczni stanowią obecnie filar Państwowego Ratownictwa
Medycznego w Polsce. Ten stosunkowo młody zawód wymaga od absolwentów
wysokich kwalifikacji, które powinny być uzyskiwane w toku kształcenia
ustawicznego. Aktualnie ratownicy kształcą się wyłącznie w trybie studiów
pierwszego stopnia w systemie nauczania zorientowanym na efekty kształcenia.
Każda uczelnia, opierając się na opisie ogólnych efektów kształcenia określonych
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tworzy autorski program nauczania
zawarty w sylabusach. To pozwala na dużą swobodę w realizacji nauczania
i niekiedy duże rozbieżności między programami poszczególnych uczelni. Z uwagi
na brak aktualnych standardów kształcenia poddano analizie dotychczasowe treści
nauczania oraz obecne katalogi efektów kształcenia dla kierunku ratownictwa
medycznego na wybranych Uniwersytetach Medycznych. Porównano także
obszary efektów kształcenia do istniejących obecnie treści nauczania w zakresie

18

Uchwała nr 18/2012 Senatu UMB z 28.03.2012 r.. Załącznik nr 1, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku
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wiedzy, umiejętności
medycznych.

i

kompetencji

społecznych

przyszłych

ratowników

Summary
Currently paramedics are a key pillar of System of Emergency Medical
Service in Poland. This relatively young profession requires graduates to be highly
qualified, which should be attained in course of continuous study. At present the
education of paramedics consists of only first level degree studies in education
system focused on learning outcomes. Every university creates their own teaching
program, included in syllabus, based on the specification of general learning
outcomes determined by the Ministry of Science and Higher Education. It allows a
great flexibility in the implementation of the curriculum and sometimes a huge
divergence of the university programs. In view of lack of current education
standards the existing learning contents has been analyzed, as well as existing
catalogs of learning outcomes for medical emergency faculties at selected Medical
Univerities. Furthermore the areas of learning outcomes has been compared
to existing learning contents in the scope of knowledge, skills and social
competences of the future paramedics.
Bibliografia
1. Black J, Davies G., International EMS Systems: United Kingdom,
„Resuscitation” 2005
2. Duszyński M., Efekty kształcenia w Polsce: perspektywa brytyjska,
„Nauka” 2011
3. Gałązkowski G, Paciorek P., Ratownik medyczny w Polsce – aktualna
sytuacja prawna. (w:) Konieczny J. (red.), Ratownik medyczny problemy
edukacyjne i organizacyjno-prawne. Inowrocław-Poznań 2006
4. Rębak D., Ratownik medyczny – kontrowersje na temat przygotowania
zawodowego, „Studia Medyczne” 2011
5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 czerwca
2006 roku w sprawie nazw kierunków studiów. (Dz. U. 2006 nr 121
poz. 838)
6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca
2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków
oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie
musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz
makrokierunki. (Dz. U. 2007 nr 164 poz.1166), Załącznik nr 88
7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada
2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
(Dz. U. 2011 nr 253 poz. 1520)
8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9 maja
2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów:
lekarskiego,
lekarsko-dentystycznego,
farmacji,
pielęgniarstwa
i położnictwa. (Dz. U. 2012 poz. 631)
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 grudnia 2006 r. w sprawie
szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które
mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. (Dz. U. 2007
nr 4 poz. 33)

226
_______________________________________________________________________________

10. Smereka J., Systemy ratownictwa medycznego – Stany Zjednoczone:
historia, teraźniejszość, przyszłość, „Med. Intens. Rat.” 2008
11. Swing S.R., The ACGME outcome project: retrospective and prospective,
„Med Teach” 2007
12. Uchwała nr 18/2012 Senatu UMB z 28.03.2012 r. Załącznik nr 1,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
13. Uchwała nr 461/2013 RGNiSW z 14.03.2013 r. Załącznik „Wzorcowe
efekty kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne studia pierwszego
stopnia – profil praktyczny”. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
14. Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. 2006 nr 191 poz.1410)
15. www.mszpck.edu.pl/msz-wczoraj-i-dziś (pobrano 1.04.2015 r.)
16. http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/panstwowe-ratownictwo-me
dyczne/personel-medyczny/ratownik-medyczny (pobrano 1.04.2015 r.)
17. www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b2&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&mt&my
=459&ma=6016 (pobrano 1.04.2015 r.)
18. www.polon.nauka.gov.pl (pobrano 1.04.2015 r.)
19. www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3D2A1C15
(pobrano 1.04.2015 r.)

227
_______________________________________________________________________________

Joanna MICHALAK-DAWIDZIUK
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
NOWE PODEJŚCIE DO BUDOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA
– STAN WIEDZY STUDENTÓW O EFEKTACH KSZTAŁCENIA W ŚWIETLE
WYNIKÓW BADAŃ
Wstęp
„W społeczeństwach, które traktują edukację jako istotny czynnik wzrostu
gospodarczego i orientują ją ku rynkowi pracy, efekty kształcenia mają swoją
rangę. Eksperci Światowego Banku wskazują, że udział kapitału, zasobów
naturalnych i wykwalifikowanej pracy (human resources) w rozwoju gospodarczym
wynosi odpowiednio 16%, 20% i 64%”.1 Przytoczone dane pokazują znaczenie
edukacji, która stanowi główne źródło dostarczające na rynek pracy
wykwalifikowaną kadrę.
Procesy następujące na świecie, w tym globalizacja oraz światowy kryzys
finansowy z 2007 roku, powodują głębokie zmiany na rynku pracy, wyrażające się
m.in. zwiększającą się skalą bezrobocia. Firmy poszukują pracowników, którzy –
poza wiedzą – posiadają umiejętności kreatywnego myślenia i odwagę inicjowania
oraz realizowania innowacyjnych rozwiązań.
Procesy następujące na rynku pracy powodują konieczność zmian w sposobie
myślenia o edukacji, w tym edukacji na poziomie wyższym. Uczelnie są zdolne
adoptować „(…) nowe metody nauczania i uczenia, rozwijać nowe umiejętności
i kompetencje (…).Dlatego, obowiązki i oczekiwania wobec systemu szkolnictwa
wyższego są bardzo wysokie. Uniwersytety muszą przygotowywać absolwentów
posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje po to, żeby otwierać im dostęp
do rynku pracy. To połączenie roli i funkcji systemu szkolnictwa wyższego do
ogólnych celów społecznych i społecznego dobrobytu w Europie”.2
Nowy sposób myślenia o edukacji otworzył Proces Boloński. „Poważnym
impulsem zmian w edukacji był proces boloński, który zainicjował nowy sposób
myślenia o współczesnym kształceniu, a tym samym o jego jakości”.3 Programy
budowane w oparciu o efekty uczenia stanowią poważne przeorientowanie
procesu dydaktycznego.
Efekty uczenia się/efekty kształcenia definiowane są jako „…zasób wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w procesie uczenia się”.4
Definicja stanowi wypadkową definicji zawartej w Zaleceniu Parlamentu
Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich
ram kwalifikacji.

1

2

3

4

K. Denek, Uniwersytety w służbie społeczeństwa wiedzy. (w:)E. Kul, M. Pekowska (red.), Szkolnictwo
wyższe w Europie i w Polsce w świetle założeń i realizacji procesu bolońskiego. Kielce 2004, s. 22-23
I. Gvaramadze, Matching higher education and labour markets in the European Higher Education
area. tłum własne (w:) R. M. Teixeira, Higher Education in a State of Crisis, Nova Science Publishers.
Inc., New York 2011, p. 246
J. Michalak-Dawidziuk, Jakość w edukacji a rynek pracy. (w:) B. Kurowska, K. Łapot - Dzierwa,
Kultura- Sztuka-Edukacja. Tom I. Kraków 2015, s. 368
St. Sławiński, H. Dębowski, H. Michałowicz, J. Urbanik (red.), Słowniki podstawowych pojęć
dotyczących krajowych ram kwalifikacji. Kwalifikacje po europejsku. Warszawa 2014, s. 57
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Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 18 marca 2011
roku efekty kształcenia zdefiniowała jako „…zasób wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę
uczącą się”.5
E. Chmielecka wyjaśniając pojęcie efekty kształcenia, zwraca uwagę na
subtelną różnicę występującą między równolegle stosowanymi pojęciami. Terminy
„efekty kształcenia” i „efekty uczenia się” są często traktowane jako synonimy. (…)
Warto jednak zauważyć, że istotą i nadrzędnym celem nowocześnie pojmowanego
procesu kształcenia jest spowodowanie, aby – w wyniku zastosowania właściwych
metod dydaktycznych – student „nauczył się”, a nie żeby „został nauczony”. W tym
sensie sformułowanie termin „efekty uczenia się” oddaje istotę sprawy nieco lepiej,
niż bardziej powszechnie używany i przyjęty termin „efekty kształcenia”.6
Ten – wydawałoby się – niuans, w kontekście przywołanego wyjaśnienia, ma
znaczenie kluczowe dla sposobu myślenia obu stron procesu dydaktycznego
tj. wykładowcy akademickiego i studenta. Tak pojmowany proces dydaktyczny
wymaga wysokiej świadomości i aktywności studenta.
„Warto zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzone pojęcie „efekt uczenia się”
akcentuje podmiotowość uczącego się. Chodzi bowiem o efekt samodzielnej
pracy, o dochodzenie do kompetencji własną drogą”.7
M. Czerepaniak-Walczak odnosząc się do kwestii toczących się zmian
w szkolnictwie wyższym porusza także ten problem: (…) zmiana podejścia do
edukacji, to znaczy skupienie się na efektach (które osiąga uczący się), a nie na
celach (które formułuje i do których dąży nauczyciel), przenosi też
odpowiedzialność za proces edukacji z nauczyciela na uczącego się. To przekłada
się na zmianę koncepcji edukacji, zwłaszcza edukacji uniwersyteckiej.
Przeniesienie punktu ciężkości z nauczania na uczenie się wymaga wzrostu
podmiotowej autonomii i odpowiedzialności studentów (zakłada ich większą
aktywności). Stawia to uczelnie i nauczycieli akademickich wobec nowych wyzwań
i zobowiązań, w tym konieczności wprowadzania nowych form, metod i środków
edukacji”.8
Ważne miejsce w nowym modelu kształcenia zajmuje student, stąd
szczególnego znaczenia nabiera jego świadomość następujących zmian
w kształceniu na poziomie studiów wyższych. Wymagane od uczącego się większe
zaangażowanie w trakcie procesu kształcenia może nastąpić jedynie w przypadku
rozumienia toczącego się procesu zmiany w szkolnictwie wyższym, w tym także
w obszarze procesu kształcenia opartego na efektach kształcenia, które służyć
mają m.in. „(…) uelastycznieniu i usprawnieniu kształcenia, w tym również

5

6

7

8

Art. 1 pkt 18c 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. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.)
A. Kraśniewski, Krajowe Ramy kwalifikacji. (w:) Chmielecka E. (red.) Autonomia programowa uczelni.
Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warszawa 2010, s. 12
St. M. Kwiatkowski, Edukacja dla rynku pracy, (w:), I. Kust, J. Michalak-Dawidziuk (red.) Kształcenie
i wychowanie dla pracy i rozwoju. Warszawa 2013, s. 85
M. Czerepaniak-Walczak, Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK.O procedurach
i treściach zmiany edukacji akademickiej. (w:) M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy
universitas? Kraków 2013, s. 42-43
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przechodzeniu do innych sektorów kształcenia i szkolenia. Celem jest zapewnienie
zwiększenia otwartości uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz
zwiększenia przejrzystości i uznawania efektów uczenia się”.9
„Holistyczny i permanentny charakter trwającego procesu zmian w edukacji,
powoduje konieczność podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości
społecznej”.10
Stąd konieczność prowadzenia badań monitorujących wdrażane zmiany. Ich
wyniki posłużyć mogą zarówno doskonaleniu pracy nauczycieli akademickich, jak
i studentów.
1. Badania
1.1. Cel badań, pytania badawcze
Celem badań było m.in. zdiagnozowanie znajomości studentów uczelni
nowego pojęcia, wprowadzonego nowelizacją ustawy z 18 marca 2011 roku
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. Nr 84, poz. 455 z późn.zm.) tj.: efekty
kształcenia.
Sformułowano następujące pytanie badawcze: co badani rozumieją pod
pojęciem efekty kształcenia?
1.2. Badana grupa
W okresie od 2 lipca – 30 września 2014 r. zostały przeprowadzone badania
w niepublicznej uczelni w Warszawie na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Stosunki Międzynarodowe oraz Zarządzanie.11 Badania zostały przeprowadzone
wśród studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia.
Liczba studentów po czwartym semestrze studiów wynosiła 592 osób, w tym
468 kobiet i 124 mężczyzn.12 Średni wiek badanych wynosił 29 lat.
Poniższy wykres prezentuje strukturę terenu badań w podziale na kierunki
kształcenia.

I. Kust, Doradca zawodowy w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz
zawodowego (w:) I. Kust, J. Michalak-Dawidziuk, Kształcenie i wychowanie dla pracy i rozwoju.
Warszawa 2013, s. 149
10
J. Michalak-Dawidziuk, Jak przygotować studentów do twórczej realizacji podstawy programowej?,
(w:) I. Kust, J. Michalak-Dawidziuk, Kształcenia i wychowanie dla pracy i rozwoju. Warszawa 2014,
s. 189
11
Kierunki prowadzone w WSM w Warszawie na poziomie drugiego stopnia, z wyłączeniem kierunku
Prawo, realizowanego jako jednolite studia magisterskie.
12
Stan na 30 września 2014 r. studentów ostatniego roku Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
w roku akademickim 2013-2014
9
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Wykres nr 1: Struktura terenu badań w podziale na kierunki kształcenia
Struktura terenu badań w podziale na kierunki kształcenia
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Wykres nr 2: Struktura terenu badań na kierunku Administracja w podziale na płeć
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Wykres nr 3: Struktura terenu badań na kierunku Pedagogika w podziale na płeć
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Wykres nr 4: Struktura terenu badań na kierunku Stosunki międzynarodowe
w podziale na płeć
Struktura terenu badań na kierunku Stosunki Międzynarodowe
w podziale na płeć
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Wykres nr 5: Struktura terenu badań na kierunku Zarządzanie w podziale na płeć
Struktura terenu badań na kierunku Zarządzanie w podziele na płeć
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Powyższe dane prezentują stan ogólnej liczby studentów na dzień 30.09.
2014 r.
W badaniach uczestniczyło 448 studentów, co stanowiło 75.67% ogólnej
liczby studentów ostatniego roku uczelni w roku akademickim 2013/14, w tym 375
kobiet, co stanowiło 80.12% ogólnej liczby studentek ostatniego roku uczelni w ww.
roku akademickim oraz 73 mężczyzn, co stanowiło 58.87% ogólnej liczby
studentów ostatniego roku uczelni w roku akademickim 2013/14.
Poniższe zestawienie przedstawia strukturę grupy badawczej w podziale na
kierunki kształcenia.
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Tabela nr 1: Zestawienie grupy badawczej w podziale na kierunki kształcenia
Kierunek

Liczba badanych w podziale
na kierunki
159 respondentów, co stanowi 35.49% ogólnej liczby
badanych
135 respondentów, co stanowi 30.13% ogólnej liczby
badanych
13 respondentów, co stanowi 2.90% ogólnej liczby
badanych
141 respondentów, co stanowi 31.47% ogólnej liczby
badanych
448

Administracja
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie
RAZEM

Do przeprowadzenia badań wykorzystano kwestionariusz ankiety badawczej,
który został przekazany studentom po ich egzaminie dyplomowym w ww. okresie.
1.3. Wyniki badań
Wykres nr 6: Rozumienie znaczenia pojęcia efekty kształcenia w podziale na kierunki
kształcenia
Rozumienie znaczenia pojęcia efekty kształcenia
w podziale na kierunki kształcenia
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Zasób wiedzy,umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia
przez osobę uczącą się
Zasób wiedzy uzyskanej w procesie kształcenia przez osobę uczącą się
Zasób kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą
się

W podziale na płeć wybór odpowiedzi przedstawia się następująco:
Najliczniejszą grupę stanowią respondenci, którzy wskazali odpowiedź „Zasób
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia
przez osobę uczącą się” – 239 kobiet, co stanowi 40.37% ogółu badanych i 48
mężczyzn, co stanowi 8.10% ogółu badanych. Odpowiedź „Zasób wiedzy
uzyskane w procesie kształcenia przez osobę uczącą się” wskazało 80 kobiet,
co stanowi 13.51% ogółu badanych kobiet i 16 mężczyzn, co stanowi 2.70% ogółu
badanych mężczyzn.
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Odpowiedź „Zasób kompetencji społecznych uzyskanych w procesie
kształcenia przez osobę uczącą się” wskazało 56 kobiet, co stanowi 9.45% ogółu
badanych kobiet i 9 mężczyzn, co stanowi 7.52% ogółu badanych mężczyzn.
Wykres nr 7: Znajomość respondentów pojęcia efekty kształcenia w podziale na płeć
Znajomość respondentów pojęcia efekty kształcenia
w podziale na płeć
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Poniższe tabele prezentują wyniki badań, dotyczące rozumienia pojęcia efekty
kształcenia przez respondentów na badanych kierunkach kształcenia w podziale
na płeć
Wykres nr 8: Rozumienie na kierunku Administracja pojęcia efekty kształcenia
w podziale na płeć

Rozumienie znaczenia pojęcia efekty kształcenia
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Kobiety
Zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie
kształcenia przez osobę uczącą się – 76, co stanowi 38.97% liczby badanych na
kierunku Administracja
Zasób wiedzy uzyskane w procesie kształcenia przez osobę uczącą się – 28,
co stanowi 14.35% liczby badanych na kierunku Administracja
Zasób kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez
osobę uczącą się – 15, co stanowi 7.69% liczby badanych na kierunku
Administracja
Mężczyźni
Zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie
kształcenia przez osobę uczącą się – 28, co stanowi 14.35% liczby badanych na
kierunku Administracja
Zasób wiedzy uzyskane w procesie kształcenia przez osobę uczącą się –
8, co stanowi 4.10% liczby badanych na kierunku Administracja
Zasób kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez
osobę uczącą się – 4, co stanowi 2.05% liczby badanych na kierunku
Administracja.
Wykres nr 9: Rozumienie na kierunku Pedagogika pojęcia efekty kształcenia
w podziale na płeć
Rozumienie znaczenia pojęcia efekty kształcenia
na kierunku Pedagogika
w podziale na płeć
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Kobiety
Zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie
kształcenia przez osobę uczącą się – 89, co stanowi 63.12% liczby badanych na
kierunku Pedagogika
Zasób wiedzy uzyskane w procesie kształcenia przez osobę uczącą się – 22,
co stanowi 15.60% liczby badanych na kierunku Pedagogika
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Zasób kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez
osobę uczącą się – 17, co stanowi 12.05% liczby badanych kobiet na kierunku
Pedagogika
Mężczyźni
Zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie
kształcenia przez osobę uczącą się – 6, co stanowi 4.25% liczby badanych
mężczyzn na kierunku Pedagogika
Zasób wiedzy uzyskane w procesie kształcenia przez osobę uczącą się –
1, co stanowi 0.70% liczby badanych mężczyzn na kierunku Pedagogika
Zasób kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez
osobę uczącą się – 0.
Wykres nr 10: Rozumienie na kierunku Stosunki Międzynarodowe pojęcia efekty
kształcenia w podziale na płeć

Rozumienie znaczenia pojęcia efekty kształcenia
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Zasób wiedzy,umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia
przez osobę uczącą się
Zasób wiedzy uzyskanej w procesie kształcenia przez osobę uczącą się
Zasób kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą
się

Kobiety
Zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie
kształcenia przez osobę uczącą się – 5, co stanowi 38.46% liczby badanych na
kierunku Stosunki Międzynarodowe
Zasób wiedzy uzyskane w procesie kształcenia przez osobę uczącą się –
4, co stanowi 30.76% liczby badanych na kierunku Stosunki Międzynarodowe
Zasób kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez
osobę uczącą się – 0
Mężczyźni
Zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie
kształcenia przez osobę uczącą się – 2, co stanowi 15.38% liczby badanych
mężczyzn na kierunku Stosunki Międzynarodowe
Zasób wiedzy uzyskane w procesie kształcenia przez osobę uczącą się
– 1, co stanowi 7.69% liczby badanych mężczyzn na kierunku Stosunki
Międzynarodowe
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Zasób kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez
osobę uczącą się – 1, co stanowi 7.69% liczby badanych mężczyzn na kierunku
Stosunki Międzynarodowe
Wykres nr 11: Rozumienie na kierunku Zarządzanie pojęcia efekty kształcenia
w podziale na płeć
Rozumienie znaczenia pojęcia efekty kształcenia
na kierunku Zarządzanie
w podziale na płeć
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się

Kobiety
Zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie
kształcenia przez osobę uczącą się – 43, co stanowi 17.69% ogólnej liczby
badanych kobiet na kierunku Zarządzanie
Zasób wiedzy uzyskane w procesie kształcenia przez osobę uczącą się – 26,
co stanowi 10.69% ogólnej liczby badanych kobiet na kierunku Zarządzanie
Zasób kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez
osobę uczącą się – 1, co stanowi 0.41% ogólnej liczby badanych kobiet na
kierunku Zarządzanie.
Mężczyźni
Zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie
kształcenia przez osobę uczącą się – 5, co stanowi 2.05% ogólnej liczby badanych
mężczyzn na kierunku Zarządzanie
Zasób wiedzy uzyskane w procesie kształcenia przez osobę uczącą się – 12,
co stanowi 4.93% ogólnej liczby badanych mężczyzn na kierunku Zarządzanie
Zasób kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez
osobę uczącą się – 1, co stanowi 0.41% ogólnej liczby badanych mężczyzn na
kierunku Zarządzanie.
Na pytanie „czy respondenci spotkali się z pojęciem kompetencje społeczne?”
dominująca część badanych udzieliła odpowiedzi „tak” (284 osoby); 164 wskazała
odpowiedź „nie”.
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania stanowiły próbę zdiagnozowania stanu wiedzy
studentów uzupełniających studiów magisterskich, którzy w okresie od czerwca do
września 2014 r. finalizowali kształcenie na ww. etapie, w zakresie ich rozumienia
znaczenia pojęcia efekty kształcenia.
Wyniki badań w zakresie rozumienia pojęcia efekty kształcenia wykazały,
iż na wszystkich badanych kierunkach najliczniej respondenci wskazywali
odpowiedź w brzmieniu „Zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się”:
 104 na kierunku Administracja;
 95 na kierunku Pedagogika;
 7 na kierunku Stosunki Międzynarodowe;
 81 na kierunku Zarządzanie.
Oznacza to, że badani wskazali odpowiedź odzwierciedlającą definicję
podawaną w nowelizacji z 18 marca 2011 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym tj.:
18c) efekty kształcenia — zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się”;13
Pozostali badani wskazali odpowiedzi:
 „Zasób wiedzy uzyskany w procesie kształcenia przez osobę uczącą się” –
(36 osób (Administracja), 23 (Pedagogika), 5 (Stosunki Międzynarodowe),
32 (Zarządzanie))
oraz
 „Zasób kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez
osobę uczącą się” (19 na kierunku Administracja, 17 (Pedagogika),
1 (Stosunki Międzynarodowe), 28 (Zarządzanie)).
Uzyskane wyniki badań stanowią potwierdzenie świadomości badanych
studentów znaczenia efekty kształcenia w procesie kształcenia.
Fakt ten jest niezwykle ważny biorąc pod uwagę, iż jednym z ważnych przyczyn
budowania programów w oparciu o efekty kształcenia jest m.in. przygotowywanie
młodych ludzi do rynku pracy, który staje się coraz bardziej trudny, a wielokrotnie
wręcz niedostępny.
„Obecnie przed rynkiem pracy stają kolejne wyzwania wynikające ze zmian
dokonujących się we współczesnym świecie, takich jak: globalizacja, starzenie się
społeczeństw, zastosowanie nowych technologii. Inne wyzwania to migracja
ludności, przygotowanie oraz przystosowanie do życia i pracy w nowym otoczeniu
społecznym i kulturowy. Jeszcze innym problemem, który występuje w obliczu
zjawisk regresu w gospodarce krajowej i światowej, zagrożenie bezrobociem,
a w szczególności bezrobocie ludzi młodych, kończących naukę i szukających
swego miejsca na rynku pracy”.14
Jest to bardzo poważny – niestety – narastający problem. Biorąc pod uwagę
fakt, iż praca „(…) jest jedną z najważniejszych aktywności człowieka. (…) Praca
przyczynia się do kształtowania osobowości i podmiotowości człowieka. (…)
Ustawa z 18 marca 2011 roku 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. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.)
14
I. Kust, Wyzwania dla edukacji permanentnej wobec zmieniającego się rynku pracy. (w:) I. Janicka,
M. Znajmiecka-Sikora, Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? Łódź 2014, s. 310
13
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Wszyscy ludzie mają podobne potrzeby, w tym potrzeby aktywności edukacyjnej
i zawodowej. Wszyscy zatem powinni mieć równe prawa w dostępie do edukacji
i pracy”.15
Jednakże procesy następujące na rynku pracy skutkują pojawianiem się
nowych procesów i zjawisk m.in. powstawaniem prekariatu – „(…) nowej grupy
o światowym zasięgu, klasy w procesie tworzenia”.16 Pojęcie prekariatu „(…) może
być opisane jako neologizm łączący przymiotnik „niepewny” (precarious)
z rzeczownikiem „proletariat”.”17 „Opisowy termin „prekariat” został po raz pierwszy
użyty przez francuskich socjologów w latach osiemdziesiątych w celu
scharakteryzowania pracowników tymczasowych i sezonowych”.18 Pojęcie to
z biegiem lat uzyskiwało w różnych krajach różne znaczenia. „We Włoszech słowo
precario zostało użyte nie tylko do oznaczenia osób z niskim dochodem bądź
wykonujących prace dorywcze, lecz także w celu zasugerowania, iż prekarna
egzystencja jest normalnym stanem życia (Bologna, Grimm, Ronneberger 2007)”.19
W Niemczech opisywano nim nie tylko pracowników tymczasowych, lecz także
bezrobotnych niemających nadziei na społeczną integrację. (…) W Japonii pojęcie
to użyte jako synonim „pracujących biednych” (working poor) …”20
Zjawisko prekariatu nie jest obce Polakom. „W Polsce, tak jak wszędzie na
świecie, w takiej sytuacji znajdują się miliony. Młodych i wykształconych dotyka
ona w największym stopniu, nie jest to jednak tylko „problem młodzieżowy”„.21
„Polacy zajmują poczesne miejsce w szeregach prekariatu migrującego po całej
Unii Europejskiej – szczególnie od 2004 roku, kiedy to kraje takie jak Wielka
Brytania, Irlandia i Szwecja otworzyły swoje granice dla obywateli Polski (…) choć
wszystkie kraje UE przyznały obywatelom nowo przyjętych państw prawa wjazdu
i pobytu, tylko niektóre dały im możliwość podjęcia legalnej pracy”.22
Przywołane zjawisko uświadamia znaczenie kształcenia na poziomie
wyższym, przygotowywania studenta do zmierzenia się z realnymi zjawiskami
i problemami rynku pracy. Budowanie programów kształcenia w oparciu o efekty
kształcenia m.in. w przywołanym kontekście nadaje temu działaniu szczególnego
znaczenia, a osobom przygotowującym taki program przypisuje się poważną
odpowiedzialność. Dlatego też toczący się proces zmian w szkolnictwie wyższym,
m.in. dotyczący kwestii przygotowywania programów kształcenia w oparciu
o efekty kształcenia to nowa filozofia podejścia do kształcenia w ogóle, a także
ważny element kreowania jakości kształcenia.
„Myślenie i działanie w kategoriach „efektów uczenia się” ma swoje
konsekwencje na każdym z etapów procesu kształcenia – od formułowania celów
do oceny poziomu ich realizacji. Podporządkowanie tego procesu jego rezultatom
nie jest zabiegiem czysto formalnym – zmusza do przewartościowań

J. Michalak-Dawidziuk, Edukacja i rynek pracy dla osoby niepełnosprawnej. (w:) H. Żuraw, Osoba
niepełnosprawna w procesie rehabilitacji. Warszawa 2014, s. 115
G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Tłum. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak.
Warszawa 2014, s. 29
17
Ibidem, G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa…, op. cit., s.43
18
Ibidem, s. 47
19
Ibidem
20
Ibidem
21
Ibidem, s. 21
22
Ibidem, s. 21
15

16

239
_______________________________________________________________________________

dotychczasowego podejścia do edukacji na poziomie wyższym, do szerszego, niż
dotąd uwzględniania oczekiwań rynku pracy”.23
Można zatem stwierdzić, iż przygotowywanie programów kształcenia w języku
efektów uczenia się stanowi „…w koncepcji zarówno w Europejskich, jak
i Krajowych Ram Kwalifikacji swoiste kryterium jakości kształcenia”.24
Regulacje prawne stanowiące wypełnienie delegacji ustawowej 25 dookreślają
efekty kształcenia w trzech obszarach, tj. wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011
roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 26 wymienia
oczekiwane efekty kształcenia w podziale na wymienioną wyżej triadę.
Jako przykład mogą posłużyć wybrane zapisy efektów dla obszaru nauk
społecznych – profil ogólnoakademicki – określonych w wymienionym wyżej
rozporządzeniu.
Tabela nr 2: Wybrane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych wymienione w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego:27
Osoba posiadająca kwalifikacje
pierwszego stopnia powinna:

Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego
stopnia powinna:
Wiedza

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk
społecznych, ich miejscu w systemie nauk
i relacjach do innych nauk

ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk
społecznych, ich miejscu w systemie nauk
i relacjach do innych nauk

ma podstawowa wiedzę o różnych rodzajach ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach
struktur i instytucji społecznych (kulturowych, struktur i instytucji społecznych (kulturowych,
politycznych, prawnych, ekonomicznych), w
politycznych, prawnych,ekonomicznych),
szczególności ich istotnych elementach
w szczególności ich istotnych elementach
Umiejętności
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska
potrafi prawidłowo interpretować
społeczne (kulturowe, polityczne, prawne,
i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz
ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki
wzajemne relacje miedzy zjawiskami
i dyscyplin naukowych właściwych dla
społecznymi
studiowanego kierunku studiów
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do
teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn
opisu i analizowania przyczyn i przebiegu
i przebiegu procesów i zjawisk społecznych procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi
oraz potrafi formułować własne opinie i
formułować własne opinie i dobierać
dobierać krytycznie dane i metody analiz
krytycznie dane i metody analiz

23

St. M. Kwiatkowski, Ramy Kwalifikacji Zawodowych. (w:) Krajowy rynek pracy wyzwania dla
szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego. I debata z cyklu „Edukacja bez barier”.
Warszawa 2007, s. 40-47
24
St. M. Kwiatkowski, Jakość kształcenia a krajowe ramy kwalifikacji. (w:) R. Bera, K. Klimkowska,
A. Dudek, Jakość kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pedagogicznych. Lublin 2014, s. 18
25
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych
efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521)
26
Ibidem
27
Tabela opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521)

240
_______________________________________________________________________________

Kompetencje społeczne
rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie

rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie, potrafi inspirować i organizować
proces uczenia się innych

potrafi współdziałać i pracować w grupie
przyjmując w niej różne role

potrafi współdziałać i pracować
w grupie przyjmując w niej różne role

Nowy sposób budowania programów kształcenia w oparciu o efekty
kształcenia budzi różnorodne niepokoje „Zapisane w rozporządzeniu ministra stają
się zobowiązaniem, ale i usprawiedliwieniem dla osiągania „elementarnych”
efektów. Uwalniają od troski o rozwijanie krytycznego myślenia i wspomagania
wychodzenia poza standardy.28
Myśl ta przywołuje poglądy przedstawiciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
Kazimierza Twardowskiego, który „(…) podkreślał pracę wychowawczą
nauczyciela, którą postrzegał jako kształtowanie u ucznia umiejętności myślenia
oraz kreowania potrzeby empirycznego dochodzenie do prawdy naukowej”.29
Warto podkreślić, iż czas studiów to czas dążenia do osiągania efektów
koniecznych nie tylko dla potrzeb rynku pracy, ale także tych, które pozwolą
jednostce rozumieć i funkcjonować w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu.
Studia to czas kształtowania m.in. kompetencji transgresyjnej oraz kompetencji
refleksji i autorefleksji człowieka.
„Dążenie człowieka do odkrywania nowego od zarania dziejów było siłą
napędową postępu. Pokonywanie własnej niewiedzy, słabości i braku umiejętności
pozwoliło człowiekowi na przestrzeni wieków dokonać transgresji zarówno w sferze
otaczającego świata (odkrywanie nowych lądów, planet, Internetu, tworzenie
nowych systemów politycznych), jak i nauki, kultury i sztuki (kreowanie nowych idei
czy poglądów). W procesie tym dokonywała się także transgresja samego
człowieka, który podlegał ciągłemu samodoskonaleniu i autokreacji”.30
Niewątpliwie rodzi się pytanie, czy sformułowane w rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego efekty kształcenia stanowią enumeratywny katalog
gwarantujący studentowi komfortowe funkcjonowanie we współczesnym
społeczeństwie. Może zatem warto – szanując zapisy prawne – uwzględnić
wielowiekową tradycję stanu akademickiego, hołdującego wolności naukowej oraz
niepowtarzalnej atmosferze twórczej pracy, w której wykładowca akademicki jest
mentorem, pod opieką którego kształci się student.

28

Ibidem, M. Czerepaniak-Walczak, Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK.O
procedurach i Treściach zmiany edukacji akademickiej. (w:) M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki
dyplomów czy universitas?…, s. 44
29
J. Michalak-Dawidziuk, Autorytet nauczyciela jako warunek dobrej edukacji w świetle wybranych
tekstów Kazimierza Twardowskiego. (w:) Β.Γ. Κремен i in. (red.), Вища освіта України у контексті
інтеграції до европейського освітного простору, Додаток 1 до Вип. 5, том I (52), ПереяславХмельниций ДПУ ім. Г. Сковороди. Киев 2014, s. 480
30
J. Michalak-Dawidziuk, Lifelong learning – potrzeba współczesnego rynku pracy czy całożyciowa
autokreacja człowieka. (w:) I. Paszenda, R. Włodarczyk, Transgresje w edukacji. Tom II. Kraków
2014, s. 213-14
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„Wdrażane zmiany są procesem długotrwałym i wymagającym zmiany
myślenia zarówno studentów, jak i kadry naukowo-dydaktycznej”.31 „Potrzeba
permanentnej pracy nad sobą staje się wyzwaniem”.32
Zaprezentowane wyniki badań potwierdzają, iż badani studenci są świadomi
zmian, jakie następują w szkolnictwie wyższym. Mimo, iż wyniki badań pokazują
jedynie rozumienie przez badanych studentów znaczenia pojęcia efektów
kształcenia, jednakże to pojęcie jest kluczowe dla rozumienia procesu budowania
programów kształcenia. Dlatego też stanowi poważny krok do dalszego zgłębiania
przez studentów złożonego procesu kształcenia na poziomie studiów wyższych.
Streszczenie
Zmiany w szkolnictwie wyższym, wdrażane od 1 października 2011 roku
w zakresie m. in. budowania programów kształcenia w oparciu o efekty kształcenia
stanowią poważne wyzwanie zarówno dla kadry naukowo-dydaktycznej, jak
i studentów. W 2013 r. ukończyli studia studenci studiów drugiego stopnia, którzy
realizowali zreformowane programy. Była to zatem okazja do przeprowadzenia
badań, które dostarczyły wiedzy na temat rozumienia przez badanych studentów
znaczenia pojęcia efekty kształcenia.
Summary
Changes in higher education relating to developing study programmes based
on learning outcomes implemented from 1 October 2011 have posed
a great challenge both for research and teaching staff and students. In 2013, first
students graduated from second cycle studies modified as a result of the reform.
This has served as an opportunity to stage a survey, which would provide
information on the understanding of the term learning outcomes by the students.
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Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY
BEZPIECZEŃSTWA W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH – WYNIKI BADAŃ KOŃCOWYCH, cz. II
Wstęp
Problem kształtowania bezpieczeństwa wyznacza jedno z najważniejszych
zadań stojących przed współczesnym państwem. Kluczową rolę w konstytuowaniu
i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa państwa odgrywa strategia
i polityka narodowa w zakresie przywództwa, organizacji sprawnie działającego
systemu zarządzania kryzysowego czy też eliminacji wewnętrznych i zewnętrznych
zagrożeń. Wiedza, to szczególnie edukacja, którą realizują również uczelnie
wyższe, dotycząca istoty współczesnego bezpieczeństwa państwa wyznacza także
zakres samookreślenia się człowieka-obywatela i odniesienia do podstawowych
potrzeb egzystencjalnych i materialnych, a także wartości narodowych. Realizacja
tych potrzeb rozumiana jest najogólniej jako ochrona życia i zdrowia oraz
ponadczasowych wartości etycznych, mienia i środowiska, a także instytucji
państwowych przed zagrożeniami ze strony sił przyrody i działalności człowieka.
Neutralizacja tych zagrożeń stanowić musi priorytetowy cel państwa, gdyż od
właściwego
zarządzania
bezpieczeństwem, szczególnie
w sytuacjach
kryzysowych, zależy przetrwanie oraz zapewnienie właściwych warunków życia
i rozwoju obecnego i przyszłego pokolenia Polaków. Wielkiego znaczenia dla
tworzenia bezpieczeństwa w skali całego kraju nabiera stworzenie nadrzędnych
i integralnych planów obrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony infrastruktury
państwowej. Wartości nabiera również ukierunkowanie działań na możliwie pełne
wykorzystanie potencjału tkwiącego zarówno w organizacjach państwowych
i samorządowych, jak i komercyjnych instytucjach ochronnych oraz uczelniach
wyższych. Kończąca się pierwsza dekada XXI wieku to czas, w którym
perspektywa zmiany paradygmatu myślenia o bezpieczeństwie zyskuje
odpowiedniego dystansu historycznego, pozwalającego w sposób obiektywny
dokonać analizy stosunkowo nowego rozumienia zagrożeń i metod ich
zapobiegania. Jakościowo nowy rodzaj zagrożeń powstał w wyniku zmian
ilościowych, zwielokrotnienia znanych dotąd sił i niebezpieczeństw występujących
niegdyś na znacznie mniejszą skalę. Należą do nich zapewne wszelkie odmiany
działań terrorystycznych, proliferacja broni masowego rażenia, ale także
zagrożenia wynikające z działalności człowieka, katastrof technicznych oraz klęsk
żywiołowych wywołanych zmianami klimatycznymi.
W obliczu nowych wyzwań i zagrożeń ogromnego znaczenia nabierają plany
strategiczne państwa w zakresie neutralizacji ilościowo i jakościowo odmiennych
niebezpieczeństw. Realizacja podstawowej funkcji państwa i innych
zorganizowanych podmiotów, wymaga wnikliwej analizy istniejących zagrożeń oraz
oszacowania dostępnych sił i środków mogących zostać użytych w celu
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zapewnienia skutecznej ochrony podstawowych wartości egzystencjalnych
i materialnych obywateli, a więc skutecznego zarządzania kryzysowego na różnych
szczeblach, organizacji państwa i obywateli.
Tworzenie i doskonalenie strategicznych rozwiązań aktywujących całość
posiadanego asortymentu ochrony ludności oraz infrastruktury krytycznej państwa,
zyskuje nowego znaczenia poprzez zmianę uwarunkowań współczesnego
środowiska bezpieczeństwa. Świat wchodzi w następny, jakościowo inny etap
rozwoju, charakteryzujący się rewolucyjnymi zmianami w zakresie przekazu
i gromadzenia informacji, niespotykanego dotąd w historii postępu technicznotechnologicznego oraz galopującej globalizacji. Nic więc dziwnego, że nowy
sposób myślenia o bezpieczeństwie wyznaczany jest poprzez ilość i jakość
posiadanej wiedzy i informacji, stanowiącej stały element zarówno w obronności,
gospodarce, jak i stosunkach międzyludzkich. Na tym tle, radykalnej zmianie
ulegają również warunki, potrzeby oraz możliwości zabezpieczenia państwa.
Jeśli bezpieczeństwo narodowe jest najwyższą, egzystencjalną wartością
i potrzebą narodu oraz priorytetowym celem działań jego organizacji państwowej to
oczywiste jest, że wiedza i mądrość z zakresu bezpieczeństwa narodowego
stanowią szczególnie ważny, pożądany i poszukiwany zasób i narzędzie tworzenia
oraz zapewniania bezpieczeństwa.
Wiedza, zatem stanowi podstawę, na której osadzać się musi proces
konstytuowania i generowania bezpieczeństwa. Stanowi ona warunek konieczny
kształtowania podstaw strategicznych zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa, jak i jego miejsca w strukturach europejskich, w których występuje
zarządzanie kryzysowe.
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest próba analizy aktualnie
istniejących zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
zawartych w pytaniach ankietowych, a szczególnie ocena stanu wiedzy
z zarządzania kryzysowego, po zrealizowaniu nauczania z tego przedmiotu
i innych pokrewnych zawartych w programach nauczania WSB w Poznaniu.
Analiza roli i zadań państwa wymaga, na wstępnym etapie badań, konceptualizacji
podstawowych pojęć związanych z aktualnym rozumieniem bezpieczeństwa.
Konsekwencją
zrozumienia
poruszanych
kwestii
jest
konieczność
usystematyzowania zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz
wyciągnięcia syntetycznych wniosków dotyczących ich neutralizacji. Pełne
aktywowanie sił i środków komercyjnych instytucji ochronnych, biorąc pod uwagę
ich liczebności, posiadane wyposażenie i uzbrojenie, wydaje się kwestią
bezsporną. A jednak pomimo ponad dwunastoletniego obowiązywania ustawy
o ochronie osób i mienia, a także ogromnej rzeszy funkcjonujących w Polsce
koncesjonowanych agencji ochrony, zabezpieczających kluczowe dla sprawnego
funkcjonowania państwa obszary, obiekty i urządzenia, nie zostały one
ujęte w koherentnym systemie zarządzania strategicznego bezpieczeństwem
narodowym.
Założenia programowe z przedmiotu zarządzanie kryzysowe
Wymagania wstępne dotyczące wiedzy studentów przed rozpoczęciem zajęć
z przedmiotu zarządzanie kryzysowe, a zawarte w sylabusach z innych
przedmiotów realizowanych w WSB, wynikające z programu studiów są
następujące:
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 Znajomość podstawowych definicji z zakresu bezpieczeństwa, rozumienie
jego kategorii. Umiejętność analizy i oceny przyczynowo-skutkowej
procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa, szczególnie
społecznego;
 Umiejętność oceny i analizy zagrożeń bezpieczeństwa regionalnego,
w aspekcie pierwotne – wtórne;
 Umiejętność analizowania i interpretowania problemów organizacji
i zarządzania do sytuacji zarządzania kryzysowego, a szczególnie
w zakresie sporządzania dokumentów normatywnych.
Adekwatnie do wymagań wstępnych, sylabus przedmiotu określa cele
nauczania, z których wynika, że po zrealizowaniu programu nauczania, wykłady
i ćwiczenia, w tym praktyczne, student winien:
Umieć:
 opisywać i definiować podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres
zarządzania kryzysowego;
 opracować Plan reagowania kryzysowego na szczeblu gminy;
 kierować akcją kryzysową na szczeblu gminy.
Znać:
 teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego;
 prawne aspekty zarządzania kryzysowego;
 metodykę pracy gminnego zespołu reagowania kryzysowego;
 dokumentację działań i prac gminnego zespołu zarządzania oraz
powiatowego i wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego.
Zapoznać się:
 sposobem tworzenia gminnego zespołu zarządzania oraz powiatowych
i wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego;
 udziałem służb zespolonych, inspekcji i straży oraz organów administracji
niezespolonej w zarządzaniu kryzysowym;
 organizacją i zadaniami centrum zarządzania w gminie oraz centrum
zarządzania kryzysowego w powiecie i województwie;
 podstawową literaturą przedmiotu badań.
Z założeń wstępnych i celów określone są treści programowe przedmiotu,
wynikające również ze standardów kształcenia, które są następujące:
 Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego;
 Teoretyczne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego;
 Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury
i środowiska;
 Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji
i organizacji państwowych w sytuacjach kryzysowych;
 Organizacja i zadania centrum reagowania w gminie oraz centrum
zarządzania kryzysowego w powiecie i województwie;
 Sposób tworzenia gminnego zespołu zarządzania oraz powiatowych
i wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego;
 Siły i środki gminnego zespołu reagowania;
 Metodyka pracy gminnego zespołu reagowania w czasie klęski żywiołowej;
 Planowanie i kierowanie akcją przez gminny zespół zarządzania w sytuacji
kryzysowej.
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Powyższe założenia programowe, zawarte w standardach kształcenia oraz
w sylabusie przedmiotu, stanowiły podstawę, do opracowania ankiet badawczych
oraz oceny efektów kształcenia po zrealizowaniu przedmiotu, których wyniki
przedstawia niniejszy artykuł.
Znaczenie zarządzania kryzysowego
Definicji kryzysu jest wiele, przytaczając je jednak, warto odnieść się
do etymologii pojęcia kryzys. Pochodzi ono od greckiego słowa krisis. Oznacza
„punkt przełomowy, zmaganie się, walkę, moment rozstrzygający. Cechują go
tendencyjne implikacje urazu w postaci negatywnych doznań oraz nagłość. Kryzys
interpretujemy jako:
 waży epizod emocjonalny w życiu człowieka;
 punkt zwrotny warunkujący pewien przełom;
 stan udręczenia występujący równolegle z poczuciem niepokoju i braku
bezpieczeństwa;
 moment decyzyjny w konkretnych okolicznościach. 1
Czym wobec tego jest kryzys?
Cytując ustawodawcę, 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”. Inna definicja kryzysu mówi, że
„kryzys jest następstwem zagrożenia, prowadzącym w efekcie końcowym do
poważnego osłabienia więzów społecznych”. Autorzy artykułu na temat
zarządzania w sytuacjach kryzysowych, M. Kopczewski i L. Pawelec określają go
jako „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”. Reasumując, sytuacja
kryzysowa ma miejsce wówczas, kiedy zostaje zaburzona równowaga
funkcjonowania państwa (na skutek czynników wewnętrznych lub zewnętrznych)
lub kiedy dochodzi do zaniku kontroli nad rozwojem pewnych okoliczności,
w efekcie czego zagrożone zostają fundamentalne wartości lub interesy danego
podmiotu, warunkując podjęcie nadzwyczajnych działań zmierzających do
przywrócenia
stanu
równowagi.
Czasy
obecne
piętrzą
incydenty
wewnątrzpaństwowe o fundamencie konfliktowym dotyczące różnych obszarów.
Dotyczą one zarówno stosunków politycznych, jak również społecznych,
religijnych, kulturowych oraz gospodarczych. Negatywne skutki rozwoju
cywilizacyjnego, wpływu człowieka na przyrodę oraz wynik działania natury
w coraz większym stopniu wpływają na społeczeństwo, a także na jego
bezpieczeństwo. Kryzys występuje w każdej dziedzinie życia człowieka, zatem
dotyczyć może nas wszystkich.2
1
2

Słownik wyrazów obcych. Warszawa 1980, s.401
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
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Rozważając na temat zarządzania kryzysowego, warto również przybliżyć
znaczenie słowa „zarzadzanie”.
W ujęciu leksykalnym oznacza ono „zbiór działań zmierzających do
osiągnięcia określonego celu związanego z interesem danego przedmiotu
zarządzania, realizowanych w następującej sekwencji:
 planowanie;
 organizowanie;
 przewodzenie;
 kontrolowanie.3
Zdaniem L.Gościńskiego, „całość procesu zarządzania to wieloetapowy
proces podejmowania decyzji”,4 natomiast autorzy książki „Podstawy organizacji
i zarzadzania”, A.Czermiński, M.Grzybowski i K.Ficoń wnoszą, iż zarządzanie
należy rozpatrywać dwuaspektowo, mianowicie z punktów widzenia
instytucjonalnego i funkcjonalnego. Zarządzanie instytucjonalne określają jako
działanie przełożonego, zmierzające do zachowania się podwładnego w sposób
wcześniej zamierzony, natomiast zarządzanie funkcjonalne definiują jako
wykonywanie określonych czynności, niezbędnych do zrealizowania założonych
wcześniej celów i zadań.5
Przygotowanie studentów do zarządzania w sytuacjach kryzysowych
Nieodzowna wiedza oraz predyspozycje do podejmowania decyzji podczas
zarządzania w sytuacjach kryzysowych, właściwe kompetencje psychiczne oraz
szczególne uprawnienia zawodowe są podstawowym elementem właściwego
reagowania podczas zagrożenia. Obecna sytuacja na świecie, określa
powstawanie nowych niebezpieczeństw, wynikających z wpływu poszczególnych
nurtów globalizacji. Zagrożenie stanowią kataklizmy naturalne, jak również
katastrofy będące skutkiem działalności człowieka oraz choroby cywilizacyjne
(stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka).Tworząc nowe wspólnoty,
ludzie demonstrują swój sprzeciw przeciwko społecznym efektom globalizacji,
częstokroć przybierając formę skrajnych ugrupowań przestępczych. 6 Przedmiotem
ich działań jest państwo dobrobytu oraz społeczność, która ogranicza im dostęp do
spodziewanego poziomu konsumpcji. Sytuacja ta tworzy argumenty do sytuacji
kryzysowej, a formą oddziaływania jest program ukierunkowany na wzbudzanie
świadomości ewentualnego zagrożenia (napady, rozboje, działalność przestępcza
czy terrorystyczna). Do utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa w kraju,
zobowiązane jest państwo wraz z innymi podmiotami zajmującymi się
bezpieczeństwem. Zasadnym wydaje się zatem stwierdzenie, iż niezwykle istotne
w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa jest odpowiednie przygotowanie go do
kompetentnego reagowania w przypadku zagrożenia oraz do umiejętnego
zarządzania w sytuacjach kryzysowych, za co odpowiedzialne są w szczególności
szkoły
i
uczelnie
oferujące
edukację
na
kierunkach
związanych
z bezpieczeństwem. Szkoły te powinny dołożyć wszelkich starań, by ich
absolwenci wykazywali najwyższy poziom kompetencji oraz racjonalności
3

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zarzadzanie;4000464.html (pobrano 7.07.2015 r.)
http://www.wkuwanko.pl/ekonomia/ekonomia-zarzAdzanie-%E2%80%93-postawowe-pojecia-i- definic
je_16_444.html (pobrano 10.07.2015 r.)
5
A. Czermiński, M. Grzybowski, K. Ficoń, Podstawy organizacji i zarzadzania. Gdynia 1999, s. 31
6
G. Sobolewski, D. Majchrzak, Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego. Warszawa 2012, s. 7
4
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w skrajnych sytuacjach. Ponadto powinni też wykazywać umiejętności
i predyspozycje do przeciwdziałania oraz zapobiegania wszelkim zagrożeniom,
a także do zarządzania w sytuacji kryzysowej.
Istota przeprowadzonych badań
Jedną z uczelni zajmującą się problematyką bezpieczeństwa jest Wyższa
Szkoła Bezpieczeństwa. Uczelnia ta charakteryzuje się społeczną świadomością
oaz odpowiedzialnością za jakość i efekty kształcenia oraz przygotowanie
absolwentów do zawodów związanych z bezpieczeństwem. Odpowiedzialna jest
zarówno za promocję bezpieczeństwa, jak również za kreowanie jego modelu,
który realizuje współpracując ze środowiskiem, dla którego bezpieczeństwo jest
czynnikiem mającym duże znaczenie. Działania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa,
podjęte w ramach realizacji zadań edukacyjnych zmierzają do:
 podejmowania
współpracy
z
podmiotami
zajmującymi
się
bezpieczeństwem człowieka;
 realizowania w praktyce edukacyjnej modelowych procedur oraz metod
i technik kształtowania postaw bezpieczeństwa;
 kształcenia w zakresie bezpieczeństwa człowieka;
 przygotowania człowieka do działalności zmierzającej do zapobiegania
zagrożeń;
 przystosowywania propozycji edukacyjnej do wzorcowych rozwiązań
w aspekcie kształtowania bezpiecznych warunków życia;
 zapewniania
najwyższego
poziomu
jakości
kształcenia
kadr
pedagogicznych,
wszechstronnie
przygotowanych
do
promocji
szerokorozumianego bezpieczeństwa;
 podejmowania nowych inicjatyw i działań zmierzających do zmian
w praktyce edukacyjnej państwa w obszarze bezpieczeństwa, poprzez
wdrożenie nowych rozwiązań.
Misją Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa jest m.in. upowszechnianie
bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka oraz edukacja
i wychowanie dla bezpieczeństwa. Realizowana jest ona poprzez poszerzanie
umiejętności praktycznych oraz wiedzy w zakresie społecznego, edukacyjnego
i ekonomicznego życia zawodowego absolwentów, jak również poszerzanie
modelu kształcenia łączącego zarówno wiedzę, jak również postawy i umiejętności
w jednolitą jednostkę uczelni. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, jako uczelnia
kształcąca studentów w aspekcie bezpieczeństwa, powinna zadbać o ich
najwyższy poziom przygotowania do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach
związanych z bezpieczeństwem, jak również do pracy w administracji publicznej.
Uwzględniając zagrożenia występujące w naszym kraju, naturalne oraz
antropogeniczne, powinniśmy wykazywać zdolność radzenia sobie z nimi,
powinniśmy również zagrożeniom tym przeciwdziałać. 7
Szczególnymi
umiejętnościami w aspekcie prewencji powinny odznaczać się osoby funkcyjne
odpowiedzialne za bezpieczeństwo na najniższych poziomach administracji
publicznej, w szczególności absolwenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Mając na
celu ustalenie, czy na polskich uczelniach programy edukacyjne są adekwatne do
7

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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wyzwań, zagrożeń i umiejętności zapobiegania im, podjęto przeprowadzenie
badań złożonych z trzech etapów:
 Zbadanie umiejętności oraz poziomu wiedzy w zakresie oceny
i przeciwdziałania zagrożeniom na poziomie indywidualnym oraz
zespołowym, studenta rozpoczynającego edukację w Wyższej Szkole
Bezpieczeństwa;
 Sprawdzenie poziomu kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie oceny
i zapobiegania zagrożeniom na poziomie indywidualnym i zespołowym,
studenta kończącego naukę w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa;
 Ocena absolwentów WSB oraz nauczycieli akademickich w miejscu pracy.
W niniejszym artykule przedstawione zostaną wyniki pierwszego i drugiego
etapu badań.
Technika przeprowadzonych badań
Metodyka przeprowadzonych badań zmierzała do uzyskania odpowiedzi na
pytania:
 Jaki obszar edukacji oraz jaki system prowadzenia zajęć zapewnią
właściwy poziom przygotowania Absolwenta WSB do zarządzania
w sytuacjach kryzysowych?
 Jaki poziom gabinetowy może zagwarantować jego przeprowadzenie?
Intencją przeprowadzonych badań było ustalenie poziomu wiedzy (w zakresie
bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego) absolwentów Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa, jak również zastanowienie się nad możliwością wprowadzenia
ewentualnych zmian w procesie kształcenia studentów, zapewniających jego
podwyższenie. Badania zrealizowano za pomocą ankiet przeprowadzonych wśród
studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa oraz wśród jej absolwentów kontynuujących edukację na studiach
drugiego stopnia. Większość zagadnień w zasięgu bloków badawczych wyrażono
w odpowiedzi na pytania:
 Jak rozpoznawać?
 Jak zapobiegać?
 Jak reagować, zarządzać?
 Jak przywracać?
Przeprowadzona ankieta odnosiła się do zagadnień powiązanych zarówno
z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, jak również z reagowaniem
w przypadku pojawienia się potencjalnych zagrożeń. Respondentami było 555
osób (I etap badań – 439 osób, II etap badań – 116 osób).
Ankieta
CZĘŚĆ I. Pytania wyboru.
Ankietowanym zadawano następujące pytania:
 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?
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 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?
 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.
Respondentom zadano następujące pytania:
 Co to jest Plan zarządzania kryzysowego?
 W jakich instytucjach wykonuje się Plan zarządzania kryzysowego?
 Co to jest infrastruktura krytyczna?
 Podaj znane Ci przyczyny sytuacji kryzysowej.
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 Wymień najważniejsze elementy scenariuszy walki z kryzysem.
 Wymień czynności postępowania w miejscu zdarzenia:
 Na otwartej przestrzeni;
 W pomieszczeniu zamkniętym;
 Podczas wypadku drogowego.
 Co powinna zawierać treść meldunku dla służb ratunkowych?
 Czynności postępowania przy zagrożeniach:
 Omdlenia;
 Zadławienia;
 Krwotok.
 Jak zachowasz się podczas tych wydarzeń:
 W czasie burzy z wyładowaniami;
 Podczas wypadku w górach;
 Podczas wypadku nad wodą;
 Złamania kończyny;
 Porażenia prądem.
 Co kryje się z pojęciem „złote cztery minuty”?
 Co kryje się z pojęciem „złota godzina”?
 Jakie czynności należy wykonywać podczas działań antyterrorystycznych
czy policyjnych”?
 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;
 Wymień sześć ogniw „łańcucha ratunkowego”:
 Do jakich służb dodzwonisz się wybierając ten numer telefonu
ratunkowego?
 999;
 998;
 997;
 112;
 Co według Ciebie ma większe znaczenie w sytuacjach kryzysowych –
teoria czy praktyka?
 Czy uważasz, że na studiach powinno zajmować się teoretycznymi
i praktycznymi umiejętnościami w celu odpowiedniego reagowania na
sytuacje kryzysowe?
 Czego oczekujesz po przygotowaniu do zarządzania w sytuacjach
kryzysowych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa ?
 Czy według Ciebie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przygotowuje
w sposób właściwy do zarządzania w sytuacjach kryzysowych?
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Wyniki badań
Tabela nr 1: Pytania Wyboru
I ETAP BADAŃ
II ETAP BADAŃ
1.Czy potrafisz wyjaśnić pojęcie zarządzanie?
TAK
57%
TAK
81%
NIE
43%
NIE
19%
2.Czy spotkałeś/aś się kiedyś z pojęciem kryzys?
TAK
88%
TAK
96%
NIE
12%
NIE
4%
3.Z czym kojarzy Ci się słowo kryzys?
x z brakiem dostępu do
x z brakiem dostępu do wody
37%
58%
wody
z wybuchem bomby
z wybuchem bomby atomowej
8%
32%
atomowej
z terroryzmem
10%
z terroryzmem
35%
x z naruszeniem stanu
x z naruszeniem stanu równowagi
44%
69%
równowagi
ze śmiercią najbliższego członka
ze śmiercią najbliższego
10%
20%
rodziny
członka rodziny
nie wiem
3%
nie wiem
1%
4.Do jakiej grupy zagrożeń zaliczyłbyś zagrożenia antropogeniczne?
militarne
16%
militarne
23%
x niemilitarne
33%
x niemilitarne
52%
nie wiem
51%
nie wiem
25%
5.Czy orientujesz się, czym jest zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?
tak, świetnie się orientuję
4%
tak, świetnie się orientuję
34%
tak, ale posiadam tylko ogólne
tak, ale posiadam tylko
45%
53%
informacje
ogólne informacje
nie, ale chciałbym posiadać taką
nie, ale chciałbym
26%
10%
wiedzę
posiadać taką wiedzę
nie, nie interesuje mnie to
25%
nie, nie interesuje mnie to
2%
6.Czy masz do czynienia na co dzień z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych?
x tak, mam
24%
x tak, mam
28%
nie mam
47%
nie mam
43%
sporadycznie
29%
sporadycznie
28%
7.Zaznacz etapy zarządzania kryzysowego:
sytuacja kryzysowa –
sytuacja kryzysowa – kryzys –
19%
kryzys – usuwanie
10%
usuwanie skutków kryzysu,
skutków kryzysu,
x zapobieganie sytuacji
x zapobieganie sytuacji
kryzysowej – sytuacja
kryzysowej – sytuacja kryzysowa
60%
kryzysowa – kryzys –
84%
– kryzys – usuwanie skutków
usuwanie skutków
kryzysu
kryzysu
sytuacja kryzysowa –
sytuacja kryzysowa – usuwanie
21%
usuwanie skutków
5%
skutków kryzysu
kryzysu
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8.Czy wiesz jaki akt prawny reguluje problematykę zarządzania kryzysowego?
tak
9%
tak
58%
nie
91%
nie
42%
9.Czy potrafisz wymienić instytucje zarządzania kryzysowego?
tak, potrafię
27%
tak, potrafię
72%
nie potrafię
73%
nie potrafię
27%
10.Czy wiesz kto może ogłosić stan klęski żywiołowej na terenie kraju?
tak
76%
tak
87%
nie
24%
nie
13%
11.Która z tych instytucji spełnia funkcję organu pomocniczego starosty?
X Zespół Zarządzania
X Zespół Zarządzania
45%
79%
Kryzysowego
Kryzysowego
Departament
Departament Zarządzania
Zarządzania
19%
4%
Kryzysowego i Spraw Obronnych
Kryzysowego i Spraw
Obronnych
Wydział Bezpieczeństwa i
Wydział Bezpieczeństwa i
36%
16%
Zarządzania Kryzysowego,
Zarządzania Kryzysowego
12.Czy wiesz co to jest Centrum Zarządzania Kryzysowego?
tak
71%
tak
89%
nie wiem
29%
nie wiem
11%
13.Czy masz wiedzę na temat możliwych zagrożeń w Twoim środowisku i otoczeniu?
tak, posiadam pełną, fachową
tak, posiadam pełną,
10%
17%
wiedzę
fachową wiedzę
tak, ale jest to wiedza
tak, ale jest to wiedza ogólna
56%
77%
ogólna
nie, ponieważ nikt mi ich nie
nie, ponieważ nikt mi ich
9%
5%
wskazał
nie wskazał
nie, ponieważ nie interesuje mnie
nie, ponieważ nie
25%
0%
to
interesuje mnie to
14.Czy wiesz kto zajmuje się zarządzaniem kryzysowym w twoim mieście/wsi?
tak
44%
tak
61%
nie
56%
nie
39%
15.Czy uważasz, że działania podejmowane przez władze miasta/wsi zapewniają jego
mieszkańcom bezpieczeństwo?
tak
40%
tak
31%
nie
24%
nie
16%
trudno powiedzieć
36%
trudno powiedzieć
53%
16.Kto według Ciebie odpowiada z bezpieczeństwo mieszkańców?
państwo
26%
państwo
45%
x rząd
17%
x rząd
40%
władze lokalne
26%
władze lokalne
71%
burmistrz/wójt
17%
burmistrz/wójt
47%
Państwowa Straż Pożarna
18%
Państwowa Straż Pożarna
57%
Policja
23%
Policja
67%
Miejskie Centrum Zarządzania
Miejskie Centrum
12%
47%
Kryzysowego
Zarządzania Kryzysowego
inne
inne (jakie?)……………………..
0%
1 – wójt
(jakie?)………………….

254
_______________________________________________________________________________

17.Czy uważasz, że podnoszenie samoświadomości społeczeństwa lokalnego,
sprawna realizacja funkcji informacyjnej ma wpływ na zwiększone poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców?
tak
70%
tak
80%
nie
7%
nie
2%
trudno powiedzieć
23%
trudno powiedzieć
18%
18.Czy byłeś kiedykolwiek osobą poszkodowaną w sytuacji zagrożenia?
tak
5%
tak
21%
nie
63%
nie
67%
trudno powiedzieć
32%
trudno powiedzieć
12%
19.Czy potrafisz odpowiednio zareagować w sytuacji kryzysowej? (pożar, powódź,
wypadek drogowy itp.)
tak, jestem przygotowany do
tak, jestem przygotowany
zareagowania w tego typu sytuacji
50%
do zareagowania w tego
54%
kryzysowej
typu sytuacji kryzysowej
tak, ale obawiam się
tak, ale obawiam się podjąć
21%
podjąć jakąkolwiek
39%
jakąkolwiek reakcję
reakcję
nie, gdyż nie zostałem do
nie, gdyż nie zostałem do tego
tego odpowiednio
29%
7%
odpowiednio przygotowany
przygotowany
20.Jaki sposób informowania o zagrożeniach uważasz za najskuteczniejszy?
lokalna telewizja
51%
lokalna telewizja
69%
prasa
12%
prasa
25%
urządzenia nagłaśniające na
urządzenia nagłaśniające
10%
26%
samochodach
na samochodach
telefonia stacjonarna i
telefonia stacjonarna i komórkowa
21%
67%
komórkowa
21.Czy uważasz, że polskie systemy zarządzania kryzysowego są odpowiednio
przygotowane?
tak
32%
tak
16%
nie
21%
nie
29%
trudno powiedzieć
47%
trudno powiedzieć
54%
22.Co to jest ewakuacja?
siłowe usunięcie obywatela z
siłowe usunięcie
2%
8%
obiektu
obywatela z obiektu
X przemieszczanie ludzi,
X przemieszczanie ludzi, zwierząt,
zwierząt, mienia z
mienia z rejonów zagrożonych do
90%
100%
rejonów zagrożonych do
miejsc bezpiecznych
miejsc bezpiecznych
nie wiem
8%
nie wiem
0
23.Kto jest uprawniony do przeprowadzenia ewakuacji
każdy, kto zauważy
każdy, kto zauważy zagrożenie
24%
67%
zagrożenie
X kierujący działem
X kierujący działem ratowniczym
59%
49%
ratowniczym
pracownik ochrony
11%
pracownik ochrony
8%
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24.Jakie zadania wykonuje PSP oprócz gaszenia pożarów?
X ratownictwo techniczne
26%
X ratownictwo techniczne
85%
X ratownictwo chemiczne
31%
X ratownictwo chemiczne
87%
X ratownictwo
X ratownictwo ekologiczne
24%
82%
ekologiczne
X ratownictwo wodne
30%
X ratownictwo wodne
92%
ratownictwo
ratownictwo wysokościowe
23%
81%
wysokościowe
nie wiem
5%
nie wiem
2%
25.Czy wiesz jak postępować w czasie alarmu chemicznego?
tak
22%
tak
54%
nie
78%
nie
46%
26.Co zrobisz gdybyś zauważył pożar budynku mieszkalnego?
x powiadamiam straż
x powiadamiam straż pożarną
80%
37%
pożarną
przystępuję do gaszenia
przystępuję do gaszenia ognia
10%
30%
ognia
sprawdzam czy nie ma
sprawdzam czy nie ma tam ludzi
18%
32%
tam ludzi
27.Jedziesz samochodem i nagle zauważasz, że w przydrożnym rowie leży motocykl,
a obok niego leży człowiek – co robisz?
jadę dalej
1%
jadę dalej
0,8%
zwalniam i przyglądam się
zwalniam i przyglądam
2%
4%
zdarzeniu
się zdarzeniu
zatrzymuje się i udzielam
zatrzymuje się i udzielam pomocy
40%
37%
pomocy
x zatrzymuje się i
x zatrzymuje się i wzywam pomoc
76%
57%
wzywam pomoc
28.Stoisz na podwórku i nagle widzisz jak z klatki schodowej wybiega zakrwawiony
człowiek i wzywa pomocy – co robisz?
oddalam się z miejsca
oddalam się z miejsca zdarzenia
4%
0
zdarzenia
x udzielam pomocy
69%
x udzielam pomocy
54%
x wzywam fachową
x wzywam fachową pomoc
27%
46%
pomoc
29.Idziesz przez park i widzisz, że na ławeczce leży nieprzytomny człowiek – co
robisz?
nie zwracam uwagi i idę
nie zwracam uwagi i idę dalej
6%
1%
dalej
x podchodzę i sprawdzam czy
x podchodzę i
60%
45%
oddycha
sprawdzam czy oddycha
x wykonuję masaż serca
26%
x wykonuję masaż serca
16%
x wzywam fachową
x wzywam fachową pomoc
8%
38%
pomoc
30.Czy potrafisz wykonać masaż serca?
tak
82%
tak
88%
nie
18%
nie
12%
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31.Ile według Ciebie należy wykonać u dorosłego ucisków klatki piersiowej w czasie
masażu serca?
15-25 ucisków klatki piersiowej
15 – 25 ucisków klatki
6%
4%
i 2 wdechy
piersiowej i 2 wdechy
x 30 ucisków klatki piersiowej
x 30 ucisków klatki
81%
96%
i 2 wdechy
piersiowej i 2 wdechy
nie wiem
13%
nie wiem
32.Czy potrafisz unieruchomić kończynę górną?
tak
80%
tak
83%
nie
20%
nie
17%
Źródło: Opracowanie własne
Tabela nr 2: Pytania opisowe
I ETAP BADAŃ
II ETAP BADAŃ
1.Co to jest Plan zarządzania kryzysowego?
Prawidłowe odpowiedzi:
18%
Prawidłowe odpowiedzi:
77%
2.W jakich instytucjach wykonuje się Plan zarządzania kryzysowego?
Prawidłowe odpowiedzi:
10%
Prawidłowe odpowiedzi:
67%
3.Co to jest infrastruktura krytyczna?
Prawidłowe odpowiedzi:
10%
Prawidłowe odpowiedzi:
69%
4.Podaj znane Ci przyczyny sytuacji kryzysowej
Prawidłowe odpowiedzi:
28%
Prawidłowe odpowiedzi:
74%
5.Wymień najważniejsze elementy scenariuszy walki z kryzysem
Prawidłowe odpowiedzi:
14%
Prawidłowe odpowiedzi:
62%
6.Wymień czynności postępowania w miejscu zdarzenia: Na otwartej przestrzeni
Prawidłowe odpowiedzi:
2%
Prawidłowe odpowiedzi:
50%
Wymień czynności postępowania w miejscu zdarzenia: W pomieszczeniu zamkniętym
Prawidłowe odpowiedzi:
2%
Prawidłowe odpowiedzi:
48%
Wymień czynności postępowania w miejscu zdarzenia: Podczas wypadku
drogowego
Prawidłowe odpowiedzi:
15%
Prawidłowe odpowiedzi:
53%
7.Co powinna zawierać treść meldunku dla służb ratunkowych?
Prawidłowe odpowiedzi:
62%
Prawidłowe odpowiedzi:
72%
8.Czynności postępowania przy zagrożeniach: Omdlenia
Typowe objawy
47%
Typowe objawy
71%
Jak reagować?
41%
Jak reagować?
71%
Czynności postępowania przy zagrożeniach: Zadławienia
Typowe objawy
53%
Typowe objawy
61%
Jak reagować?
47%
Jak reagować?
63%
Czynności postępowania przy zagrożeniach: Krwotok
Typowe objawy
39%
Typowe objawy
60%
Jak reagować?
47%
Jak reagować?
61%
9.Jak zachowasz się podczas tych wydarzeń?: W czasie burzy z wyładowaniami
Prawidłowe odpowiedzi:
50%
Prawidłowe odpowiedzi:
68%
Jak zachowasz się podczas tych wydarzeń?: Podczas wypadku w górach
Prawidłowe odpowiedzi:
44%
Prawidłowe odpowiedzi:
69%

257
_______________________________________________________________________________

Jak zachowasz się podczas tych wydarzeń?: Podczas wypadku nad wodą
Prawidłowe odpowiedzi:
40%
Prawidłowe odpowiedzi:
68%
Jak zachowasz się podczas tych wydarzeń?: Złamania kończyny
Prawidłowe odpowiedzi:
31%
Prawidłowe odpowiedzi:
69%
Jak zachowasz się podczas tych wydarzeń?: Porażenia prądem
Prawidłowe odpowiedzi:
32%
Prawidłowe odpowiedzi:
66%
10.Co kryje się z pojęciem „złote cztery minuty”?
Prawidłowe odpowiedzi:
41%
Prawidłowe odpowiedzi:
60%
11.Co kryje się z pojęciem „złota godzina”?
Prawidłowe odpowiedzi:
27%
Prawidłowe odpowiedzi:
38%
12.Jakie czynności należy wykonywać podczas działań antyterrorystycznych czy
policyjnych?
Prawidłowe odpowiedzi:
15%
Prawidłowe odpowiedzi:
28%
13.Co oznaczają międzynarodowe symbole stosowane podczas zagrożeń –
malowane/rysowane/ułożone na dachach, materiale itp. (układane w duży wzór, tak
by były dostrzeżone z np. śmigłowca:
Prawidłowe odpowiedzi:
0%
Prawidłowe odpowiedzi:
6%
14.Wymień sześć ogniw „łańcucha ratunkowego”:
Prawidłowe odpowiedzi:
5%
Prawidłowe odpowiedzi:
19%
15.Do jakich służb dodzwonisz się wybierając ten numer telefonu ratunkowego?
999
100%
999
100%
998
100%
998
100%
997
100%
997
100%
112
71%
112
94%
16.Co według Ciebie ma większe znaczenie w sytuacjach kryzysowych – teoria czy
praktyka?
przede wszystkim teoria
4%
przede wszystkim teoria
1%
przede wszystkim
przede wszystkim praktyka
29%
21%
praktyka
zarówno teoria, jak i
zarówno teoria, jak i praktyka
40%
78%
praktyka
17.Czy uważasz, że na studiach powinno zajmować się teoretycznymi i praktycznymi
umiejętnościami w celu odpowiedniego reagowania na sytuacje kryzysowe?
Tak
32%
Tak
88%
nie
1%
nie
9%
Brak odpowiedzi
67%
Brak odpowiedzi
3%
18.Czego oczekujesz po przygotowaniu do zarządzania w sytuacjach kryzysowych
w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa ?
umiejętności praktycznych
umiejętności
w przypadku wojny lub sytuacji
7%
praktycznych podczas
34%
kryzysowej
sytuacji kryzysowej
wiedzy na temat zagrożeń
ogólnej wiedzy podczas
8%
32%
i przeciwdziałania im
sytuacji kryzysowej
odpowiedniego
lepszej kondycji fizycznej
1%
reagowania w sytuacji
17%
kryzysowej
pracy w służbach
pracy w służbach mundurowych
5%
mundurowych
3%
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zaznajomienia z prawem
1%
niczego
2%
przygotowania
2%
merytorycznego
brak odpowiedzi
9%
19.Czy według Ciebie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przygotowuje w sposób
właściwy do zarządzania w sytuacjach kryzysowych?
tak
19%
tak
40%
raczej tak
2%
raczej tak
1%
Brak odpowiedzi
73%
nie zupełnie
1%
nie
0%
nie
28%
nie wiem
6%
nie wiem
20%
zbyt mało praktyki
10%
Źródło: Opracowanie własne
Tabela nr 3: Metryczka
I ETAP BADAŃ
18 lat
20 lat
21 lat
22 lata
23 lata
24 lata
25 lat
26 lat
27 lat
28 lat
30 lat
34 lata
32 lata
37 lat
38 lat
39 lat
40 lat
41 lat
42 lata
43 lata
47 lat

II ETAP BADAŃ
1.Twój wiek :
10%
10%
5%
4%
16%
13%
9%
8%
3%
1%
1%
1%
2%
1%
2%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
2.Rok studiów:

pierwszy

100%

drugi
trzeci

0%
0%

21 lat
22 lata
23 lata
24 lata
25 lat
26 lat
27 lat
28 lat
30 lat
34 lata
32 lata
37 lat
38 lat
39 lat
40 lat
41 lat
42 lata
43 lata
47 lat
49 lat
53 lata
pierwszy (studia
magisterskie)
drugi
trzeci

4%
6%
24%
10%
7%
20%
3%
4%
2%
1%
3%
1%
1%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
78%
5%
17%
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3.Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo Narodowe

100%

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

0%

Pedagogika
Zarządzanie

Bezpieczeństwo
Narodowe
Bezpieczeństwo
Wewnętrzne
Pedagogika
Zarządzanie

0%
0%
4.Forma studiów:
stacjonarne
50%
stacjonarne
niestacjonarne
50%
niestacjonarne
5.Płeć:
mężczyzna
65%
mężczyzna
kobieta
35%
kobieta
6.Miejsce zamieszkania:
miasto
74%
miasto
wieś
26%
wieś
Źródło: Opracowanie własne

100%
0%
0%
0%
9%
91%
44%
56%
69%
31%

Wnioski
Z uzyskanych wyników badań wywnioskowano, że podejmująca edukację
w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa młodzież, nie posiada dostatecznej wiedzy
zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak również w aspekcie potencjalnych
zagrożeń. Drugi etap badań przeprowadzono w wśród studentów ostatniego
semestru studiów pierwszego stopnia oraz wśród absolwentów tej samej Uczelni
i zauważono tu znaczny progres. Odnotowano zdecydowanie wyższy stan
świadomości w aspekcie hipotetycznych zagrożeń oraz wzrost predyspozycji do
zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
Nasuwają się zatem wnioski, iż działania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa,
podjęte w ramach realizacji zadań edukacyjnych, dążących do przygotowania
młodzieży do działań zapobiegających zagrożeniom, są zgodne z wizją Uczelni.
Otwartość Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa na podjęcie nowych inicjatyw oraz
działań dążących do ewolucji w praktyce edukacyjnej państwa, realizowanych
poprzez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań, w znaczny sposób przyczyni się
do podwyższenia poziomu wiedzy teoretycznej absolwentów, ich umiejętności
praktycznych w zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom oraz kompetencji do
zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
Szczególną rolę w edukacji studentów winni odegrać, dobrze przygotowani do
realizacji procesu dydaktycznego nauczyciele – teoretycy i praktycy z zakresu
szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, a szczególnie z bogatą
wiedzą o zarządzaniu kryzysowym, a czy takimi są? Dlatego może, a uważamy że
jest taka konieczność, przed zatrudnieniem, a szczególnie przydziałem przedmiotu
do realizacji, sprawdzić wiedzę danego nauczyciela, dotyczyć to winno szczególnie
prowadzących ćwiczenia. Kolejne pytanie otwarte pozostające bez odpowiedzi: kto
winien za to odpowiadać i robić?
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Streszczenie
Kataklizmy naturalne oraz katastrofy wynikające z działalności człowieka
stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Trudno
przewidzieć, jakie zagrożenia pojawią się w przyszłości. Stworzono więc system
zarządzania kryzysowego, będący najważniejszym szczeblem systemu
bezpieczeństwa krajowego. Kompetencje podmiotów odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo naszego państwa są niezbędne zarówno w aspekcie
zapobiegania potencjalnym zagrożeniom, jak również w eliminowaniu skutków
niebezpiecznych sytuacji. Niezbędnie jest zatem odpowiednie przygotowanie
teoretyczne i praktyczne przyszłych pracowników szczebli administracji
państwowej oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju.
Summary
Natural disasters and disasters, caused by humans activities, pose a serious
threat to health and even life of the human race. It is difficult to predict what risks
arise in future, have therefore been developed crisis management system, which
the most important levels of the national security system. The competence of those
responsible for the safety of our State, they are essential both in terms
of preventing potential threats as well as in eliminating the effects of hazardous
situation. Theresfore, it is essential the appropriate theoretical knowledge and
Practical future workforce levels of government and institutions responsible for the
security of our country.
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
SENIORZY WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ
TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

Wprowadzenie
Wkroczenie w XXI wiek utożsamiane jest z licznymi przeobrażeniami
zachodzącymi w społeczeństwie. Jest to czas, w którym obserwujemy dynamiczny
rozwój technologii, związany z konstruowaniem lub udoskonalaniem urządzeń
poprawiających jakość życia ludzi. Obecnie najbardziej popularną formą postępu
technologicznego jest informatyzacja. Przejawia się ona m.in. w popularyzacji
nowoczesnych urządzeń techniki, takich jak komputer, tablet czy smartfon, które
stały się nieodłącznym elementem funkcjonowania ludzi w życiu codziennym.
Największych zwolenników użytkowania nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych można doszukiwać się wśród osób młodych, którym
przyswajanie umiejętności obsługi powyższych urządzeń z reguły przychodzi
z łatwością. Jednakże istnieje grupa osób, która wciąż napotyka na problemy
podczas styczności z nową technologią. Osobami tymi są ludzie starsi. To właśnie
seniorzy potrzebują pomocy i zainteresowania ze strony innych przy radzeniu
sobie z postępem technologicznym. Przy opracowywaniu coraz doskonalszych
form wsparcia dla osób starszych warto diagnozować aktualne przyczyny trudności
związanych z obsługą urządzeń elektronicznych przez seniorów. Przypuszczalnie
problemy te nie są związane jedynie z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak brak
odpowiedniej ilości funduszy na zakup sprzętu, ale tkwią również w mentalności
osób starszych.
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) za dolną granicę starości uznaje
65 r. ż.,1 natomiast Polska stosuje rozdzielność wieku starczego ze względu na
płeć. Dla kobiet mieści się ona w przedziale 60-79 lat, a dla mężczyzn 65-79 lat,
natomiast późna starość liczona jest dla obydwu płci i wynosi 80 lat i więcej. 2
Według badań realizowanych przez Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS)
wynika, że wiek starczy zaczyna się od 63 roku życia i dokładnie wynosi on 63 lata
i 3 miesiące. W ostatnich pięciu latach moment ten uległ przesunięciu o rok
i siedem miesięcy.3 Diagnoza społeczna Janusza Czapińskiego wprowadza do
wieku starości, który rozpoczyna się wraz z 60 rokiem życia, dwa etapy, tzw. III i IV
wiek. Do III wieku zaliczane są przedziały: 60-64 lata, 65-69 lat, 70-74 lata i 75-79
lat. Natomiast wiek IV to osoby mające 80 lat i więcej. 4 W ujęciu psychologicznym
starzenie się postrzegane jest jako zmiany intelektualne i osobowościowe
jednostki. Jeszcze niedawno utożsamiane było ono z utratą sprawności

1

2
3

4

A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości.
Olsztyn 2007, s. 41
E. Trafiałek, Polska starość w dobie przemian. Katowice 2003, s. 93
Polacy wobec własnej starości. Komunikat z badań CBOS BS/94/2012, http://cbos.pl/SPISKOM.
POL/2012/K_094_12.PDF (pobrano 22.11.2014 r.)
Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Raport tematyczny. Diagnoza
społeczna 2013, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Aktywnosc_spoleczna_ osob_sta
rszych.pdf (pobrano 22.11.2014 r.)
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psychofizycznych, licznymi chorobami, niemocą, osłabieniem czy wyniszczeniem,
a dochodzić miało do tego zaraz po ukończeniu 30. roku życia. Aktualnie
koncepcja ta jest kwestionowana przez teorie psychologiczne, głoszące, że
w każdej fazie rozwoju człowieka dochodzi do wzbogacania jego osobowości
i samodoskonalenia.5 Jedną z najbardziej znanych teorii jest teoria „Szkoły
Bońskiej”, ukazująca starość jako obraz samego siebie, kształtowany poprzez
zdrowie, cechy osobowości i aktywność życiową. 6 Gerontopsychologia eksponuje
dwie koncepcje: odpowiedników i przypadków. Pierwsza z nich antycypuje,
iż cechy pojawiające się w późnym okresie życia to cechy nabyte za czasów
młodości. Człowiek nie zdobywa nowych umiejętności, jednakże te z przeszłości
ulegają potęgowaniu. Ta ostatnia zakłada, że funkcjonowanie psychiki osoby
starszej jest konsekwencją działania licznych wydarzeń życiowych. 7
Nie zawsze starość, określana pojęciem „jesień życia”, jest okresem
zasłużonego odpoczynku i momentem, kiedy osoby starsze mają czas na
realizację swoich pasji. Częstym problemem staje się lęk przed przedwczesnym
starzeniem się, co w rezultacie wywołuje uczucie frustracji. Osoby takie chcą za
wszelką cenę jeszcze raz przejść przez wszystkie okresy swojego życia w jak
najlepszy sposób, ponieważ uważają je za nieprzeżyte właściwie. W ścisłym tego
zjawiska znaczeniu, chcą w wieku senioralnym nadrobić to, czego nie zdołali
przeżyć w latach poprzednich. Brak akceptacji procesu starzenia się wywiera
wyraźniejszy wpływ na osoby, które z tym procesem walczą, niż na te, które go
w pełni zaakceptowały. Młodsi wyglądem i zachowaniem wydają się być ci,
traktujący swoją starość jako naturalną kolej rzeczy. 8 Człowiek wchodzący w rolę
emeryta musi odnaleźć swoje nowe miejsce w przestrzeni życiowej. Pełne
zaakceptowanie siebie jako seniora, uważa się za pogodzenie z losem. Jest to
związane z umiejętnością akceptacji siebie i zachodzących zmian w poziomie
sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej. Akceptacja siebie wśród
seniorów wiąże się również z budowaniem nowego modelu samooceny poprzez
podejmowanie nowych form aktywności życiowej. W procesie tym bardzo ważną
rolę odgrywają instytucje wspierające ludzi starszych. Spośród nich najwyższą
pozycję zajmuje rodzina. Jest to najbliższe seniorowi środowisko, w którym
kontakty nie polegają wyłącznie na wymianie usług lub świadczeń pieniężnych.
Najważniejsze są tu więzi emocjonalne łączące członków rodziny. To one w dużej
mierze wpływają na jakość adaptacji seniora do starości.9
Warto podkreślić, że okres starości w krajach wysoko rozwiniętych nie jest
kojarzony wyłącznie z okresem cierpienia i osamotnienia. Przejście na emeryturę,
otwiera seniorom wiele możliwości spełniania swoich pasji i marzeń, na które
wcześniej nie mieli czasu. Zdarza się, że ludzie starsi nie oczekują pomocy ze
strony najbliższych i chcą radzić sobie sami. Często biorą udział w życiu
społecznym i czerpią satysfakcję z uroków życia. Seniorzy nierzadko korzystają
z ofert biur podróży oraz uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych.
5
6
7
8

9

A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego…, op. cit., s. 48
Ibidem, s. 48
Ibidem, s. 48
G. Łój, Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie. (w:) Fabiś (red.), Seniorzy w rodzinie,
instytucji i społeczeństwie. Sosnowiec 2005, s. 51
A. Tokaj, Rodzina w życiu seniora a przebieg jego adaptacji do starości (w:) Fabiś (red.), Seniorzy
w rodzinie…, op. cit., s. 43
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Choć powyższy obraz człowieka starszego w krajach wysoko rozwiniętych różni się
od obrazu przeciętnego polskiego emeryta, to poprawy miejsca osób starszych
w społeczeństwie można by szukać zarówno w polepszeniu warunków
materialnych ich życia, jak i w próbach włączania seniorów w aktywność
społeczną, edukacyjną i kulturalną.10
Senior w dobie Internetu
Umiejętność obsługi programów komputerowych i korzystania z Internetu
w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów towarzyskich, autoedukacji
i rozrywki lub podejmowania się działalności społecznej i publicznej, można uznać
za najbardziej pożądaną formę podtrzymywania wysokiej aktywności intelektualnej,
społecznej i kulturalnej współczesnych seniorów. Choć dla wielu osób starszych
odkrywanie wszystkich możliwości użytkowania Internetu wciąż stanowi poważne
wyzwanie, to samo zdobywanie umiejętności informatycznych zwykle sprawia
seniorom satysfakcję. Dzięki tym umiejętnościom ułatwione zostaje utrzymywanie
kontaktów towarzyskich ze społeczeństwem i podejmowanie aktywności w różnych
dziedzinach życia publicznego i rodzinnego. 11 Obserwowane w ostatnich dwóch
dekadach zmiany w polskich realiach społeczno-kulturowych dotykają również
osób starszych. Wymaga się od nich ciągłego zaangażowania i współuczestnictwa
w zachodzących procesach i zjawiskach społecznych. Ta dynamika zmian
oczekuje permanentnej i wysokiej sprawności intelektualnej, która u seniorów
z racji wieku jest mocno zaniżona, przez co nie są oni dobrze zorientowani
w aktualnych wydarzeniach. Co więcej, brak czynnego udziału w zmianach
społeczno-kulturowych, uniemożliwia osobom starszym kreowanie tych zmian. 12
Seniorzy przejawiający chęć doskonalenia umiejętności informatycznokomunikacyjnych wykazują poczucie satysfakcji z racji uczestnictwa w nowej
formie kontaktów międzyludzkich, nauki oraz relaksu. Wiąże się to z podnoszeniem
samooceny jednostki w dwóch aspektach: psychologicznym i społecznym. 13
Aspekt psychologiczny związany jest z uczuciem szczęścia następującym po
przezwyciężeniu trudności oraz uwierzeniu we własne siły, pomimo dysfunkcji
i ograniczeń związanych bezpośrednio z wiekiem. Umiejętność posługiwania się
technologią informacyjną sprzyja mobilności podczas wykonywania zadań
wymagających dużego wysiłku i czasu. Drugi z wymienionych aspektów odnosi się
do tego, iż senior potrafiący korzystać z Internetu, w pozytywnym znaczeniu
wyróżnia się spośród znajomych. Staje się on przykładem przełamywania
stereotypów osób w starszym wieku. Korzystający z Internetu seniorzy uznawani
są za osoby nowoczesne, akceptujące zmiany zachodzące w społeczeństwie,
często też wyznaczani są na liderów grup. Dzięki zajmowaniu tak wysokiej pozycji,
pozostali seniorzy mogą brać przykład z lidera i tak jak on mogą podjąć się nauki
korzystania z nowoczesnych technologii. 14

K. Węgrzyn, Jaka będzie polska starość? (w:) Steuden, Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja
z życia. Lublin 2006, s. 118-119
A. Fabiś, A. Wąsiński, Aktywność seniorów w Internecie. (w:) Fabiś (red.), Aktywność społeczna,
kulturalna i oświatowa seniorów. Bielsko-Biała 2008, s. 62
12
Ibidem, s. 62
13
Ibidem, s. 66-67
14
Ibidem, s. 66-67
10

11
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Każda osoba starsza potrafiąca posługiwać się komputerem i Internetem
doskonale wie, jak tę umiejętność można spożytkować w życiu codziennym.
Wzrastająca ciekawość, w miarę zagłębiania się w tę tematykę, umożliwia
poszerzanie zdolności komunikowania się w przestrzeni wirtualnej. W działaniach
tych możemy dostrzec głębsze znaczenie. Seniorzy starają się zrozumieć
przyczyny zachodzących zmian społeczno-kulturalnych. Mają oni nadzieję, że
poprzez swój udział, są w stanie wnieść jakąś cenną ideę do życia innych ludzi.15
Aby osoba starsza była gotowa wejść do zinformatyzowanego świata, musi
posiadać wewnętrzną motywację i chęć edukowania się. Z badań
przeprowadzonych przez PBI/Gemius można wywnioskować, iż umiejętność
wirtualnej wymiany informacji jest dla seniorów bardzo ważną czynnością.16
Pokazują to dane otrzymane z badań, gdzie 41% internautów powyżej 55. roku
życia przyznaje się do prowadzenia korespondencji za pomocą Internetu,
a największe powodzenie zyskał komunikator Skype. 17 Wykorzystywanie sieci
internetowej w celu komunikowania się, jest najczęstszą czynnością wykonywaną
przez osoby starsze, ponieważ jest to darmowa forma wymiany informacji
i zarazem najszybsza. Seniorzy wykorzystują sieć, aby utrzymywać kontakt
z rodziną mieszkającą w innym mieście lub kraju lub aby poszerzyć grono
znajomych. Mają oni możliwość wyboru sposobu komunikacji, a także podniesienia
poczucia własnej wartości i wzbogacenia dotychczasowej wiedzy o nowościach
technologicznych.18 Osoby młode w sieci najczęściej wyszukują informacji
odnośnie interesującej ich muzyki i gier komputerowych, natomiast wśród seniorów
dominują informacje o zdrowiu i finansach. Wielu seniorów poszukuje w Internecie
wiadomości dotyczących ich zainteresowań i hobby, ale także porad związanych
z produktami codziennego użytku.19
Umiejętności obsługi Internetu osoby starsze mogą nauczyć się, m.in. biorąc
udział w zajęciach prowadzonych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW),
w których organizowanie zajęć z tego zakresu jest głównym elementem programu
zajęciowego.20 Istnieje znaczna różnica pomiędzy kompetencją w zakresie obsługi
Internetu u osób uczęszczających na lektoraty UTW i seniorów niebiorących w nich
udziału. Różnicę tę zbadała E. Frąckiewicz na grupie 604 osób uczęszczających
na lektoraty UTW i grupie seniorów niebiorących w nich udziału. 21 Bardziej
aktywne okazały się być jednostki, które należą do UTW (62%), z kolei 53%
wynosił odsetek osób, które zarówno nie uczęszczają na zajęcia, jak i nie
posługują się Internetem. Wśród seniorów korzystających z Internetu można
zauważyć, że najczęstszym ich zajęciem w sieci jest obsługa poczty elektronicznej,
a następnie korzystanie ze stron www i wyszukiwarki. W dobie rozwijającej się
15

Ibidem, s. 69
Ł. Tomczyk, Wykorzystanie komunikacji cyfrowej przez seniorów. (w:) Wawrzak-Chodaczek, Łysak,
Kondracka-Szala (red.), Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach. Toruń 2010, s. 72-73
17
Ibidem, s. 72-73
18
Ibidem, s. 73
19
G. Paul, Ch. Stegbauer, Is the digital divide between young and elderly people increasing?
(w:) http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1286/1206#p1 (pobrano 6.01.2015 r.)
20
Ł. Tomczyk, Wykorzystanie komunikacji…, op. cit. (w:) Wawrzak-Chodaczek, Łysak, KondrackaSzala (red.), Edukacja, wychowanie…, op. cit., s. 76-78
21
E. Frąckiewicz, Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania
społeczeństwa informacyjnego i2010, http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_32.pdf
(pobrano 5.01.2015 r.)
16
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technologii informacyjnej nie zapomina się o osobach starszych. Dowodem na to
są liczne kursy przeznaczone wyłącznie dla pokolenia seniorów, na których można
nauczyć się obsługi komputera i Internetu. Natomiast dla tych bardziej
kompetentnych powstają specjalne strony internetowe zawierające porady, ważne
informacje i ogłoszenia oraz czaty odpowiadające ich wymaganiom. Strony te
posiadają większe litery oraz są bardziej przejrzyste, by osoba starsza mogła
komfortowo z nich korzystać.22 Przykładem takiego przedsięwzięcia jest strona
(www.senior.pl) o tematyce stricte dla seniorów, na której mogą odnaleźć porady
dotyczące zdrowia,23 edukacyjnych form spędzania wolnego czasu, 24 a także
zakładkę „Klub Senior Cafe”, gdzie użytkownicy dzielą się spostrzeżeniami,
udzielają porad, trenują swój umysł poprzez wspólne gry i zabawy oraz
udostępniają informacje o wydarzeniach z kraju i ze świata. 25 Z kolei strona
www.seniorzy.pl posiada stonowane kolory, które nadają jej przejrzystości, a duża
czcionka pozwala na bezproblemowy odczyt zamieszczonych na niej treści. 26
Edukacja seniorów odgrywa bardzo ważną rolę. Nie tylko ma ona na celu
poszerzanie horyzontów myślowych, rozwijanie pasji czy też zapobieganie
samotności, ale również niweluje ona zjawisko wykluczenia cyfrowego. Pojęcie to
oznacza niemożność używania technologii informacyjnej z różnych względów, np.:
ekonomicznych (jednostka nie posiada wystarczającej ilości funduszy na zakup
urządzeń elektronicznych oraz w celu opłacenia abonamentów, aby móc oglądać
telewizję lub skorzystać z Internetu czy telefonu komórkowego), kompetencyjnych
(jednostka nie posiada umiejętności i wiedzy, aby poprawnie korzystać ze sprzętu,
czego skutkiem jest nieużywanie go), mentalnych (osoby nie wykazują chęci
i potrzeby korzystania z nowoczesnych technik i technologii informacyjnych). 27
Wykluczenie cyfrowe może obejmować zarówno osoby młode, jak i seniorów.
Pomimo, iż w Polsce zjawisko to pojawiło się stosunkowo niedawno, można śmiało
stwierdzić, że osoby starsze to największa grupa będąca cyfrowo wykluczona. 28
Wykluczonych jest aż 38,7% osób powyżej 65 roku życia. Lepiej kształtuje się
wynik osób pomiędzy 60 a 64 rokiem życia i wynosi on 12,7%. 29
Przeciętny polski senior wykazuje chęci zaznajamiania się z tematyką
nowoczesnych technologii, jednakże z różnych powodów nie potrafi nadążyć za
młodszymi osobami. Aby pomóc osobom starszym przyłączyć się do grupy osób
wykorzystujących technikę i technologię informacyjną jako zasadnicze narzędzie
pracy i rozrywki, należałoby stworzyć odpowiednie warunki, umożliwiające
seniorom dostęp do informacji cyfrowej, a także promować kulturę informacyjną
i budować świadomość jednostek w ramach zachodzących zmian społecznotechnicznych.30 Jeszcze parę lat temu seniorzy na pomoc w nauce obsługi
urządzeń elektronicznych mogli liczyć wyłącznie wśród najbliższych. Zazwyczaj
22

Ibidem
http://www.zdrowie.senior.pl/ (pobrano 5.01.2015 r.)
24
http://www.edukacja.senior.pl/ (pobrano 5.01.2015 r.)
25
http://www.klub.senior.pl/ (pobrano 5.01.2015 r.)
26
http://www.seniorzy.pl/ (pobrano 5.01.2015 r.)
27
Ł. Tomczyk, Polski senior a społeczeństwo informacyjne, „Poradnik Bibliotekarza”. 2008, Nr 1
28
Ibidem, s. 15
29
Warunki i jakość życia Polaków. Raport tematyczny. Diagnoza społeczna 2011, http://www.diagnoza.
com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf (pobrano 6.01.2015 r.)
30
Ł. Tomczyk, Wykorzystanie komunikacji…, op. cit. (w:) Wawrzak-Chodaczek, Łysak, KondrackaSzala (red.), Edukacja, wychowanie…, op. cit., s. 79-80
23
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jednak ci najbliżsi nie mieli czasu czy też cierpliwości, aby wytłumaczyć i nauczyć
starszego członka rodziny obsługi komputera lub telewizji cyfrowej. Obecnie
problem ten ulega zmianie dzięki rosnącemu zainteresowaniu problemami osób
starszych przez instytucje i organizacje odpowiedzialne za politykę społeczną
państwa. Organizowanych jest wiele kampanii promujących walkę z cyfrowym
wykluczeniem seniorów. Jednym z programów jest Akademia e-Seniora
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z firmą
UPC Polska.31 Powstał on w odpowiedzi na potrzeby seniorów wykazujących coraz
większe
zainteresowanie
Internetem.
Dowodem
na
wysoki
poziom
zainteresowania osób starszych tego typu szkoleniami jest duża liczba chętnych,
która w 2006 i 2007 roku wynosiła 8-10 osób na jedno miejsce.32
W 2013 roku Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił konkurs skierowany
do osób wykluczonych cyfrowo. Utworzone zostały dwa projekty przeznaczone
dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia. Jeden z nich nosił nazwę „Zaproś
seniora do monitora”.33 Do projektu zaproszone były w szczególności osoby
posiadające umiejętności obsługi Internetu, w tym przypadku osoby młode, które
miały za zadanie włączenie osób starszych do wspólnego montowania
konkursowego wideo. Akcja ta miała na celu zaprezentowanie osób młodych,
pochodzących z najbliższego otoczenia seniorów, jako najlepszych nauczycieli
w zakresie edukacji cyfrowej dla osób starszych. Kampania miała również
za zadanie zainspirować młode osoby do zainteresowania się kwestią włączenia
cyfrowego osób starszych.34
Mając na celu redukcję liczby seniorów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
powstał „Projekt systemowy – działania na rzecz szerokopasmowego dostępu do
Internetu”, który realizują Latarnicy Polski Cyfrowej wraz ze Stowarzyszeniem
„Miasta w Internecie”.35 Latarnikami są osoby, które pełnią rolę lokalnego
animatora, a ich zadanie polega na zachęcaniu osób w wieku powyżej
pięćdziesięciu lat do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Działają oni
w bibliotekach, remizach Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) i telecentrach, czyli
w miejscach, które posiadają publiczny dostęp do Internetu. Założeniem projektu
jest dotarcie z edukacją cyfrową do wszystkich gmin znajdujących się w Polsce.
Obecnie udało się zrealizować ok. 25 tys. zajęć, w ramach których przeszkolono
ponad 187 tys. osób starszych. Wykluczenie cyfrowe seniorów ulega stopniowemu
zmniejszeniu. Wszystko za sprawą licznych akcji i kampanii społecznych
organizowanych na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym także cyfrowo,
w których brany pod uwagę jest wiek beneficjentów tego typu inicjatyw. 36
Stereotyp osoby starszej nie jest kojarzony z jego aktywnością zarówno
kulturalną, edukacyjną, jak i podążaniem za nowoczesnymi osiągnięciami
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przedstawia on raczej człowieka
biernego pod względem aktywności życiowej, borykającego się z licznymi
31

http://aplikacje.upc.pl/upc-esenior/ (pobrano 5.01.2015 r.)
D. Piechowicz-Witoń, Cyfrowe wykluczenie osób starszych – czym jest, jak z nim walczyć? http://ocwi
p.pl/images/files/Wykluczeni.pdf (pobrano 2.01.2015 r.)
33
http://cafesenior.pl/konkurs-zapros-seniora-do-monitora/ (pobrano 5.01.2015 r.)
34
https://mac.gov.pl/files/wykluczenie_seniorow_dzialania_mac_-_material_dla_mediow_z.pdf (pobrano
3.01.2015 r.)
35
http://www.mwi.pl/ (pobrano 5.01.2015 r.)
36
https://mac.gov.pl/files/wykluczenie_seniorow_dzialania_mac_-_material_dla_mediow_z.pdf (pobrano
3.01.2015 r.)
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chorobami i udzielającego rad młodszym pokoleniom, niekiedy sprawującego
opiekę nad wnuczętami. Stereotyp ten potwierdzają badania oparte na
odpowiedziach osób pracujących jako opiekunowie osób starszych, z których
wynika, że wpływ na otrzymany wynik mógł mieć brak odpowiedniej wiedzy
opiekunów na temat funkcjonowania osób starszych poza domami opieki. W grupie
tej przeważały dwie kategorie wiekowe respondentów, osoby od 36 do 40 roku
życia oraz kobiety w wieku 51-60 lat.37 Za wzór współczesnego seniora, uważa się
taką osobę, która mając wsparcie rodziny i licznych organizacji społecznych, stara
się nadążyć za postępem technologicznym i wyraża chęć przyswajania
umiejętności obsługi urządzeń elektronicznych. Współcześnie jednostka
nieposiadająca kompetencji użytkowania owego sprzętu zalicza się do osób
wykluczonych cyfrowo, przez co nie uczestniczy ona w pełni w środowisku
społecznym. Weryfikując obecne stereotypy warto więc podjąć próbę zbadania
aktualnych uwarunkowań radzenia sobie w praktyce ze współczesnymi
technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi przez seniorów. Warto także
przyjrzeć się szczegółowym aspektom funkcjonowania seniorów w środowisku
cyfrowym, takim jak motywacja do korzystania z osiągnięć technik i technologii
oraz bariery, na które seniorzy napotykają w cyfrowym świecie.
Sposoby radzenia sobie seniorów ze współczesną technologią
informacyjną i komunikacyjną
Podstawowym celem badań zaprezentowanych w niniejszym artykule było
określenie, w jaki sposób seniorzy radzą sobie ze współczesnymi wyzwaniami
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przeprowadzone badania miały
umożliwić ustalenie czynników, które u osób starszych mogą wiązać się
z niechęcią bądź skłonnością do użytkowania urządzeń elektronicznych. Ponadto
zbadana została zależność między takimi cechami jak płeć, wiek, miejsce
zamieszkania, wykształcenie, status ekonomiczny i stan zdrowia a poziomem
umiejętności korzystania z nowych technologii. Pod uwagę wzięto również
charakterystykę wsparcia społecznego, jakie może sprzyjać przyswajaniu
wiadomości o technologiach informacyjnych i komunikacyjnych przez osoby
starsze. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego za pomocą
kwestionariusza ankiety. W badaniu wzięło udział 85 osób powyżej 60. roku życia,
w tym 46 kobiet i 39 mężczyzn. Badania ankietowe przeprowadzone zostały na
terenie Poznania i okolic, włączając w to gminy, powiaty i wsie. W artykule
przedstawiono najważniejsze wyniki i wnioski płynące z przeprowadzonych badań.
Przed przystąpieniem do badań zakładano, że seniorzy w obliczu wyzwań
współczesnej techniki i technologii będą przejawiać zazwyczaj postawę pozytywną
i chęć do działania. Przypuszczano jednak, że równie częstą postawą będzie
postawa nieufna i zachowawcza. Zgodnie z nią seniorzy stopniowo i wybiórczo
wykorzystują nowoczesne techniki i technologie do radzenia sobie z problemami
życia codziennego. Zakładano również, że w sytuacji braku możliwości
skorzystania ze wsparcia innych osób w zakresie korzystania z nowoczesnych
usług i urządzeń, seniorzy najczęściej będą unikać korzystania z rozwiązań, jakie
daje technologia informacyjna i komunikacyjna.
37

S. Wójcik, A. I. Brzezińska, J.A. Wilowska-Sienkiewicz, Wizerunek życia osób starszych w oczach ich
opiekunów, „Studia Edukacyjne”. 2012, Nr 19
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W wyniku badań ustalono, że osoby starsze w przeważającej części chętnie
korzystają z nowoczesnych technologii (69,4% odpowiedzi). Niechętni wobec
korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych stanowili mniej liczną
grupę (29,4% odpowiedzi). Tylko jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na pytanie
o chęć korzystania z technologii. Na podstawie uzyskanego wyniku można
stwierdzić, że pomimo licznych barier i różnic w użytkowaniu urządzeń nowej
technologii, które zostaną opisane w dalszej części artykułu, osoby starsze
w większości chętnie sięgają po nowoczesną elektronikę, aby móc posługiwać się
nią w życiu codziennym. Z drugiej jednak strony są też seniorzy obawiający się
konsekwencji wynikających z ciągle rosnącego postępu technologicznego.
Charakteryzują się oni postawą nieufną i zachowawczą, wykorzystując w praktyce
jedynie nieliczne urządzenia.
Badania ujawniły jednak zaskakujący obraz umiejętności seniorów. Osoby
mieszkające samotnie lub ze współmałżonkiem w porównaniu z osobami
zamieszkującymi wraz z dziećmi lub wnukami stanowiły niemal taki sam odsetek
osób korzystających z nowoczesnej technologii (Tabela nr 1). Różnice procentowe
dla poszczególnych grup seniorów nie były istotne statystycznie (p>0,05), a dane
tabelaryczne wskazywać mogą jedynie na bieżące preferencje użytkowników
poszczególnych urządzeń.
Tabela nr 1: Odsetek seniorów korzystających z urządzeń w podziale na formy
zamieszkania
forma
zamieszkania
z mężem/żoną
urządzenie
komputer/ laptop
49,1%
Telewizor
91,5%
Radio
62,3%
telefon stacjonarny
81,3%
telefon komórkowy
54,1%
Skaner
10,6%
Kopiarka
15,3%
Drukarka
33,9%
odtwarzacz CD
52,5%
Tablet
18,6%
średni odsetek osób
korzystających
46,9%
z wymienionych typów
urządzeń
Źródło: Opracowanie własne

z dzieckiem/
dziećmi

z wnukami

sam/sama

47,8%
100%
91,3%
69,6%
78,3%
8,7%
13%
34,8%
47,8%
21,7%

43,7%
93,7%
81,2%
75%
75%
6,2%
6,2%
37,5%
50%
12,5%

33,2%
100%
94,4%
83,3%
83,3%
16,7%
22,2%
22,2%
61,1%
16,7%

51,3%

48,1%

53,3%

Wynik ten zmusza do rewizji poglądu, że wyższym umiejętnościom sprzyja
fakt zamieszkania z osobami młodszymi (dziećmi, wnukami), które pomagają
seniorom w nadążaniu za postępem technologicznym. Prawdopodobnie seniorzy
mieszkający samotnie lub jedynie ze współmałżonkiem, po zakończeniu kariery
zawodowej również mogą wykorzystać swój wolny czas na zapoznawanie się
z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Ponadto nie
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mając tego typu wsparcia wśród najbliższych, zaczynają poszukiwać form wsparcia
w ofertach placówek typu Klub Seniora, UTW i podejmują aktywność związaną
z samokształceniem. W porównaniu z wymienionymi wyżej grupami seniorów,
osoby starsze mieszkające ze swoimi dziećmi mają możliwość uczenia się obsługi
urządzeń nowoczesnej techniki korzystając na bieżąco ze wsparcia młodszego
pokolenia. Należy jednak podkreślić, że zamieszkanie z dziećmi lub wnukami
często wiąże się u seniorów z nadal dużą ilością obowiązków domowych. Osoby
starsze, poświęcając większość czasu na opiekę nad wnukami i przygotowywanie
posiłków, nie mają czasu na naukę obsługi takich urządzeń, jak komputer czy
tablet. Ogromną rolę odgrywa w tej sytuacji świadome motywowanie i umożliwianie
seniorom samodzielne zapoznawanie się z nowoczesną technologią. Należy
zwrócić uwagę na to, aby osoby starsze mieszkając wraz z rodziną nie korzystały
z urządzeń elektronicznych w sposób jedynie zapośredniczony, np. prosząc dzieci
lub wnuki o wyszukanie niezbędnych informacji w Internecie bez konieczności
obsługi komputera samodzielnie.
Istotnych różnic w użytkowaniu nowoczesnej technologii spodziewano się
również w odniesieniu do miejsca zamieszkania seniorów (Tabela nr 2). Pomimo,
iż najwyższy procent osób korzystających z różnego rodzaju urządzeń stanowili
seniorzy zamieszkujący wojewódzkie miasto Poznań, w porównaniu z seniorami
mieszkającymi na wsi lub w mniejszych miastach różnice te nie były istotne
statystycznie (p>0,05).
Tabela nr 2: Odsetek seniorów korzystających z urządzeń w podziale na miejsce
zamieszkania
miejsce
zamieszkania

wieś

urządzenie
komputer/ laptop
15,4%
telewizor
96,1%
radio
73,1%
telefon stacjonarny
88,5%
telefon komórkowy
53,8%
skaner
0%
kopiarka
7,7%
drukarka
7,7%
odtwarzacz CD
23,1%
tablet
3,8%
średni odsetek
osób korzystających
36,9%
z wymienionych typów
urządzeń
Źródło: Opracowanie własne

miastogmina

miasto
powiatowe

miasto
wojewódzkie

55,5%
88,9%
100%
77,8%
77,8%
11,1%
22,2%
22,2%
55,5%
22,2%

50%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%
25%
25%
25%
50%
22,2%

59,5%
100%
100%
76,2%
95,2%
21,4%
28,6%
45,2%
69%
26,2%

53,3%

52,5%

62,1%

Poziom umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii z pewnością ma
związek z dostępem do kulturalnych i edukacyjnych form aktywności. Osoby
starsze chętniej korzystają z nich mając je w pobliżu miejsca zamieszkania, co
zdarza się zwłaszcza w dużych metropoliach. Dzięki korzystaniu z różnych form
edukacji oferowanej przez Uniwersytety Trzeciego Wieku i Kluby Seniora,
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uczestnicząc w spektaklach teatralnych, projekcjach filmowych i koncertach,
seniorzy oswajają się z nowoczesną techniką i technologią, a swoje doświadczenia
częściej konfrontują z doświadczeniami innych członków lokalnej społeczności.
Uzyskany wynik nie pomniejsza wagi aktywizacji seniorów zamieszkujących z dala
od wielkomiejskich ośrodków edukacyjnych i kulturalnych. Wskazuje raczej na
pozytywne efekty dotychczasowego udostępniania i stałego poszerzania oferty
edukacyjnej i kulturalnej dla osób z małych gmin i obszarów wiejskich. Korzystanie
przez seniorów z tego typu ofert w istotny sposób przeciwdziała wykluczeniu
społecznemu, w tym wykluczeniu cyfrowemu tych osób.
Biorąc pod uwagę płeć respondentów, nie zaobserwowano istotnych różnic
między kobietami i mężczyznami w zakresie korzystania z urządzeń nowoczesnej
technologii (p>0,05). Mężczyźni nieco częściej, niż kobiety deklarowali,
że korzystają z takich urządzeń, jak komputer/laptop, skaner, kopiarka i drukarka.
Wybór kobiet zazwyczaj padał na bardziej spopularyzowane urządzenia,
np. telewizor, radio, telefon stacjonarny czy odtwarzacz płyt CD. Kobiety
deklarowały nieco częściej niż mężczyźni, że użytkują takie urządzenia
nowoczesnej technologii, jak telefon komórkowy i tablet.
Kolejnym czynnikiem, jaki wzięto pod uwagę przy określaniu poziomu
radzenia sobie z nową technologią był stan zdrowia osoby starszej. Okazuje się,
że najczęściej z cyfrowych mediów korzystają osoby, określające swój stan
zdrowia jako „bardzo dobry” (73%) lub „dobry” (60,5%). Mniej liczną grupą
użytkowników tego typu mediów są osoby cechujące się „raczej złym” stanem
zdrowia (43%). Istotne statystycznie różnice w użytkowaniu urządzeń
zaobserwowano jednak tylko dla różnicy między grupą seniorów o „raczej złym”
stanie zdrowia a grupą seniorów, określającą swój stan zdrowia jako „bardzo
dobry” (p<0,05).
Czynnikiem istotnie różnicującym poziom umiejętności obsługi urządzeń
teleinformatycznych okazuje się być również wykształcenie (Tabela nr 3). Grupą
osób o najwyższym poziomie umiejętności obsługi nowoczesnej technologii są
seniorzy posiadający wykształcenie wyższe (83,8%). Niższy poziom umiejętności
obsługi nowoczesnych urządzeń technik i technologii informacyjnej posiadają
respondenci o wykształceniu średnim (59,8%). W obu tych grupach
przypuszczalnie wiele osób użytkowało komputer lub drukarkę już w czasie
studiów lub podczas pracy zawodowej. Natomiast najniższy poziom umiejętności
charakteryzuje osoby o wykształceniu zawodowym (42,7%) i podstawowym
(0,3%). Te dwie grupy w istotny sposób różnią się w zakresie użytkowania
urządzeń w porównaniu z seniorami o wykształceniu wyższym (p>0,05). Warto
jednak zwrócić uwagę, że w badaniach nad seniorami wskazuje się na istotną
korelację pomiędzy poziomem wykształcenia a zamożnością (r=0,36, p<0,001).38
Korelacja ta z dużym prawdopodobieństwem decyduje o zaobserwowanej różnicy
między seniorami, gdyż seniorzy gorzej wykształceni, a tym samym mniej zamożni,
mają mniejsze możliwości zakupu i utrzymania sprzętu.

38

Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Raport tematyczny. Diagnoza
społeczna 2013, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Aktywnosc_spoleczna_osob_star
szych.pdf (pobrano 22.11.2014 r.)
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Tabela nr 3: Odsetek seniorów korzystających z urządzeń w podziale na poziom
wykształcenia
wykształcenie

podstawowe

urządzenie
komputer/ laptop
0%
telewizor
100%
radio
73,3%
telefon stacjonarny
80%
telefon komórkowy
46,7%
skaner
0%
kopiarka
0%
drukarka
0%
odtwarzacz CD
13,3%
tablet
0%
średni odsetek
osób korzystających
0,3%
z wymienionych typów
urządzeń
Źródło: Opracowanie własne

zawodowe

Średnie

wyższe

27,3%
90,9%
86,7%
77,3%
77,3%
0%
0%
9,1%
45,4%
13,6%

62,5%
100%
97,5%
77,5%
90%
17,5%
32,5%
37,5%
60%
22,5%

87,5%
100%
100%
100%
100%
62,5%
62,5%
100%
87,5%
37,5%

42,7%

59,8%

83,8%

Ustalono także cele, dla których seniorzy korzystają z techniki i nowoczesnej
technologii. Wyniki badań wskazują, że osoby starsze pozyskują informacje przede
wszystkim w celu zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami zarówno z kraju, jak
i zza granicy (92,9%) oraz z danymi dotyczącymi środowiska lokalnego (82,3%).
65,8% respondentów przyznało, że pozyskuje informacje w celu komunikowania
się z rodziną.
W ostatnim czasie podjęto działania mające na celu rewitalizację telewizji
wprowadzając nowoczesne pasma odbioru programów, czyli cyfryzację. Szereg
kampanii mających na celu pomoc osobom starszym w przeprogramowywaniu
kanałów telewizyjnych na lepsze pod względem jakości obrazu, pomógł seniorom
dostosować się do postępujących zmian w społeczeństwie. Kampanie te
prawdopodobnie przyniosły zamierzony skutek, co obrazują poniższe wyniki.
Telewizja uzyskując 92,9% głosów stała się najczęściej wybieranym źródłem,
z którego seniorzy pozyskują informacje. Kolejnym popularnym wśród seniorów
źródłem pozyskiwania informacji jest tradycyjna prasa (84,7%), radio (77,6%),
książki (45,9%) i kontakty międzyludzkie (43,5%). Jednakowy wynik uzyskały
odpowiedzi dotyczące pozyskiwania informacji z Internetu (40%) i telegazety
(40%). Okazuje się zatem, że mniej niż połowa ankietowanych seniorów korzysta
z Internetu. Najprawdopodobniej jest to spowodowane przeważającą ilością
respondentów w wieku 66-75 lat, którzy należą do tak zwanego pokolenia „BC”,39
niemającego nigdy wcześniej kontaktu z nową technologią informacyjną
i komunikacyjną. Telegazeta zaś niejednokrotnie zastępuje osobom starszym
Internet, choć zawarte tam informacje są jedynie małym procentem tego, co można
znaleźć w sieci. Z tego względu, iż używana jest przede wszystkim przez osoby
39

B. Szmigielska, A. Bąk, M. Hołda, Seniorzy jako użytkownicy Internetu.; http://www.pan.poznan.pl/
nauki/N_212_11_Szmigielska.pdf (pobrano 4.07.2015 r.)
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starsze, jej nieoficjalna nazwa to „Internet dla seniorów” bądź „Internet dla
ubogich”.40 Nikt spośród respondentów nie zaznaczył audiobooków i ebooków jako
źródeł informacji. Wynik ten może oznaczać, że osoby starsze nie potrafią lub
z jakichś przyczyn nie chcą korzystać z tego typu formatów książek. Jest to
zarazem nisza usługowa, którą warto zagospodarować w najbliższym czasie
z myślą zwłaszcza o osobach starszych.
Fragment badań odnoszący się do barier, na jakie seniorzy napotykają
podczas funkcjonowania wśród nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych przynosi również ciekawe spostrzeżenia. Przypuszczano, że
najważniejszymi barierami są: brak wiedzy na temat potencjalnych możliwości,
jakie daje nowoczesna technika i technologia, brak umiejętności korzystania
z usług oferowanych przez technikę i technologię oraz brak adekwatnego wsparcia
ze strony rodziny. Wyniki badań wskazują, że podstawową barierą wyznaczaną
przez osoby starsze są wysokie koszty urządzeń (37,65%). Jest to koszt, który
senior musi ponosić regularnie w związku z koniecznością opłacania abonamentu.
Umowy abonenckie obejmujące często okres wielu miesięcy lub nawet kilku lat
wywołują lęk przed nagłym pogorszeniem się warunków materialnych, co skutkuje
wycofaniem się z decyzji o zakupie danego urządzenia lub usługi. Często seniorów
nie stać na wymianę zepsutego sprzętu, ponieważ swoje emerytury w całości
przeznaczają na utrzymanie domu i na lekarstwa. Część seniorów wskazywała na
barierę związaną z brakiem znajomości przydatności danych sprzętów
elektronicznych (36,47%). Oprócz wysokich kosztów i braku znajomości urządzeń,
osoby starsze wskazywały również na takie bariery, jak: niechęć wobec nauki
posługiwania się nowoczesnymi gadżetami (23,53%), brak czasu na naukę obsługi
urządzeń (18,82%), obawę przed uzależnieniem od technologii (7,06%), a także
nieużytkowanie sprzętu ze względów zdrowotnych (3,53%). Seniorzy, którzy
wskazali na brak barier w użytkowaniu nowoczesnej technologii stanowili 22,3%,
lecz paradoksalnie wynik ten dotyczył seniorów, którzy w ogóle nie korzystają
z nowoczesnej techniki i technologii.
Podsumowanie
Przystępując do ogólnego podsumowania, można stwierdzić, że osoby
starsze dzielą się na dwie grupy ludzi o rozbieżnym stosunku wobec użytkowania
nowoczesnej technologii. Osoby reprezentujące większą grupę respondentów
raczej chętnie sięgają po komputer, laptop czy telefon komórkowy, by korzystać
z nich w życiu codziennym. Pozostali natomiast przejawiają niechęć w stosunku do
współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Czynnikiem
decydującym o tego typu postawie może być w pierwszej kolejności postępujący
wiek. W wyniku badań stwierdzono bowiem, że wraz z wiekiem u osób starszych
zanika chęć działania, a w jej miejsce wkrada się apatia i obojętność na otoczenie.
Duże znaczenie, jeśli chodzi o poziom umiejętności seniorów w zakresie
korzystania z urządzeń, ma także edukacja w okresie przedprodukcyjnym,
warunkująca poziom wykształcenia. Osoby starsze o wykształceniu wyższym
cechują się większą znajomością posługiwania się nowoczesnymi gadżetami,
niż seniorzy, którzy swój proces edukacji zakończyli na etapie zawodowym lub
podstawowym.
40

http://tech.wp.pl/kat,130040,title,Co-sie-stalo-z-Telegazeta-To-koniec-internetu-dla-ubogich,wid,15334
372,wiadomosc.html (pobrano 1.07.2015 r.)

277
_______________________________________________________________________________

Wynik badania wskazuje na stosunkowo wysoki poziom umiejętności obsługi
nowoczesnych urządzeń wśród osób starszych, mieszkających samotnie. Poziom
ten jest porównywalny z poziomem umiejętności seniorów zamieszkujących
z dziećmi lub z wnukami, którzy są potencjalnym źródłem wsparcia w zakresie
wprowadzania w tajniki nowoczesnych technologii. W tym przypadku ciekawa
może okazać się perspektywa osób młodych, ich opinie na temat poziomu
umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń przez osoby starsze oraz percepcja
sposobów radzenia sobie przez seniorów ze współczesną technologią. Pisząc
o umiejętnościach obsługi nowoczesnych urządzeń przez osoby starsze, należy
uwzględnić również cele, dla których seniorzy korzystają ze współczesnych technik
i technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. Cel wiązany najczęściej
z użytkowaniem komputera i tabletu to pozyskiwanie wiadomości z Internetu.
Telewizja wykorzystywana jest przez seniorów najczęściej w celu oglądania
wiadomości, a telefon komórkowy w celu rozmowy z rodziną i znajomymi.
Znajomość obsługi nowoczesnej techniki i technologii łączy się z licznymi
trudnościami, na które seniorzy napotykają mając z nimi kontakt. Pomimo,
iż wysokie koszty technologii wskazywane są przez seniorów jako bariera
podstawowa, w programach mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu osób starszych należy uwzględnić również szereg barier mentalnych,
które często towarzyszą seniorom, utrudniając pełny udział w życiu społecznym.
Niechęć do użytkowania nowego sprzętu oraz brak znajomości obsługi sprzętu
i oferowanych przez nich funkcji to bariery, które można i należy przełamywać
konsekwentnym wsparciem edukacyjnym osób starszych w ramach projektów
lokalnych i ogólnopolskich.
Streszczenie
Osoby starsze stają się coraz większą grupą w społeczeństwie za sprawą
przesunięcia wskaźnika umieralności. Aby pomóc im odnaleźć się
w społeczeństwie promuje się aktywność w obszarze społecznym. W tym celu
tworzy się specjalne oferty aktywności kulturalnej i edukacyjnej dostosowane do
potrzeb seniorów. Promowanie aktywności osób starszych jest niezbędne do
utrzymania pozycji w społeczeństwie, zważywszy na rosnący postęp
technologiczny, z którym seniorzy nigdy wcześniej nie mieli styczności. Mnogość
nowoczesnych urządzeń technologicznych pojawiających się na rynku jest
przyczyną powstawania barier wśród osób starszych. Jednakże seniorzy nie
pozostają obojętni wobec postępującej technologii. Ich działalność dostrzega się
w Internecie na portalach informacyjnych i hobbystycznych, a wszystko po to, aby
nie zostać cyfrowo wykluczonymi. W artykule przedstawiono wyniki badań nad
osobami starszymi wobec wyzwań nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych. Zbadane zostały takie czynniki, jak: cele seniorów podczas
korzystania z nowych technologii, różnice w poziomie umiejętności korzystania
z mediów informacyjnych i komunikacyjnych oraz trudności występujące podczas
ich użytkowania.
Summary
Older people are becoming a larger and larger group in society because
of displacement of mortality ratio. To help seniors find their place in society,
we should promote activity in the social field. The promotion of activity of seniors
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is necessary to keep their position in society, given the growing technological
progress, which seniors never before had contact with. A multitude of modern
technological devices appearing on the market, is the cause of barriers among the
elderly. However, seniors do not remain indifferent in the face of progressive
information and communication technology. Their activity can be saw online on
information portals and hobbies ones, and all this in order not to be digitally
divided. The paper presents the results of studies on the elderly and the challenges
of modern information and communication technologies. Several factors have been
examined such as: the objectives of seniors while using new technologies,
differences in the level of ability to deal with ICT equipment and difficulties that
appear during their use.
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TREMA MUZYCZNA JAKO CZYNNIK PSYCHOLOGICZNY ZAGRAŻAJĄCY
W KARIERZE ARTYSTYCZNEJ – KONCEPCJE TEORETYCZNE
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Wprowadzenie
O tym, jak istotnym problemem jest trema sceniczna świadczy ogromna ilość
poradników i publikacji popularnonaukowych z nią związanych. Również w samym
środowisku muzycznym funkcjonuje niezliczona liczba „sprawdzonych” sposobów
na pokonanie lęku przed publicznymi występami. Towarzyszące tremie poczucie
winy i bezsilności powoduje często desperackie próby poszukiwań rozwiązań,
które nie zawsze przynoszą oczekiwany skutek. Potęguje to jedynie lęk i stawia
pod znakiem zapytania zasadność kontynuowania kariery muzycznej. Ponadto,
budowanie fałszywych przekonań na temat tremy ma nie tylko negatywny wpływ
na dobrostan jednostki, ale może być także przyczyną stanów depresyjnych. 1 Taki
stan rzeczy po części wynika z bagatelizowania problemu przez samo środowisko
muzyczne, braku systematycznego, psychologicznego wsparcia już w początkach
kariery muzycznej, ale też i z niewielkiej liczby rzetelnych opracowań na ten temat.
Trema i lęk sceniczny – definicje
Trema (performing anxiety) to najogólniej zespół napięć towarzyszący
jednostce w obliczu publicznego wystąpienia. Definiowana może być jako grupa
zaburzeń współwystępująca w trakcie podejmowanych przez nią różnych
aktywności. Jest obecna podczas rozwiązywania testów matematycznych,
w sporcie, w trakcie przemówień czy w działaniach artystycznych.2 Opisuje się
ją również jako wyolbrzymiony i paraliżujący strach przed widownią, 3 mający
bezpośredni i negatywny wpływ na zdolności percepcyjne i fałszywą ocenę
sytuacji, w której znajduje się osoba występująca. 4 Z punktu widzenia
fizjologicznego objawia się m.in.: zaburzeniem oddychania, ostrości widzenia,
suchością w ustach, nadmierną potliwością, zmianami w pracy układu sercowonaczyniowego czy przejściowymi dysfunkcjami układu pokarmowego. 5 Wśród
artystów muzyków wiąże się też dodatkowo z przykrymi i utrudniającymi grę
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doznaniami zwiększonego napięcia mięśniowego (np. drżeniem rąk), 6 czy też
brakiem satysfakcji z występu, któremu towarzyszy poczucie winy i wstydu. 7
Bezustanne procesy samooceny, nieracjonalne przekonania8 i negatywny dialog
wewnętrzny kierują uwagę na myśli katastroficzne, 9 co negatywnie wpływa na
poziom koncentracji podczas wykonania utworu. 10 Bardzo często dochodzi też do
tymczasowego i wybiórczego zaburzenia procesów pamięciowych. 11 Spielberger
wprowadził rozróżnienie na lęk jako stan (state anxiety – A-State) oraz lęk jako
cechę (trait anxiety – A-Trait), którą można scharakteryzować jako ogólną
predyspozycję do odczuwania stanów lękowych, w odróżnieniu od naturalnej
reakcji na sytuacje stresujące (state ankiety).12 Wykonawcy, u których
zaobserwowano wysoki poziom lękliwości nie tylko reagowali nieadekwatnie do
sytuacji (np. przejawiali większy poziom lęku w zadaniach prostych), ale taki
schemat postępowania był również obecny w ich codziennym życiu.13
W literaturze przedmiotu istnieje rozróżnienie na tremę szeroko rozumianą
jako wystąpienie publiczne (performance anxiety) i specyficzną tremę w kontekście
wykonawstwa muzyki (music performance anxiety – MPA), którą definiuję na
potrzeby tego opracowania jako tremę sceniczną, świadomy jej szerszego zakresu
pojęciowego w języku polskim. Ponadto pojęcie tremy scenicznej (music
performance anxiety – MPA) i lęku scenicznego (stage fright) zazwyczaj używane
jest w literaturze przedmiotu zamiennie.
Wybrane korelaty lęku scenicznego
Trema sceniczna jest zjawiskiem bardzo powszechnym.14 Aż 70% muzyków
orkiestrowych przyznało, że ma ona istotnie wpływ na pogorszenie jakości ich gry,
z czego aż 16% doświadczało poważnych stanów lękowych częściej niż raz
w tygodniu.15 Doświadczanie przykrych doznań w obliczu publicznych występów
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mają nie tylko instrumentaliści,16 ale i członkowie chórów,17 18 profesjonalni
śpiewacy operowi19, czy trzy i cztero letnie dzieci uczące się gry na instrumencie. 20
21 Należy jednak podkreślić, że osoby pobierające regularne lekcje muzyki od
najwcześniejszych lat charakteryzuje wyższa podatność na lęk, niż ma to miejsce
w pozostałej części populacji.22
Istotnym elementem wpływającym na poziom lęku scenicznego jest również
rodzaj wykonywanej muzyki.23 I tak wykonawcy muzyki klasycznej (71,2%
badanych) deklarowali istotnie więcej negatywnych emocji związanych z występem
niż wykonawcy innych gatunków i stylistyk muzycznych. Zdecydowanie gorzej
charakteryzowali też relacje między swoim codziennym życiem, ćwiczeniem na
instrumencie i koncertami. Co więcej, gdy poproszono ich o opisanie ostatniego
udanego koncertu byli zdecydowanie bardziej zorientowani na siebie i jakość
własnego wykonania, niż na reakcję słuchaczy. To w istotnym stopniu odróżnia ich
od wykonawców innej muzyki (9,1% – jazz, 9% – pop, 7,3% – muzyka folkowa, 2%
– rock i metal), u których reakcja publiczności była ważniejsza niż często zbyt
krytyczna samoocena.
Nie tylko rodzaj wykonywanej muzyki odgrywa rolę w odczuwaniu tremy.
Badania jednoznacznie wykazały, że czynnikiem, który ma istotny wpływ na
poziom lęku jest płeć. Wysoki poziom tremy występuje od dwóch do trzech razy
częściej u kobiet niż u mężczyzn. 24 Najwyższy poziom stresu towarzyszy również
prawykonaniom i sytuacjom, w której wykonawcy są oceniani przez komisje
eksperckie.25
Czy trema ma zawsze negatywny wpływ na wykonanie? Otóż niekoniecznie,
bowiem zgodnie z prawem Yerkesa-Dodsona nie tylko zbyt wysoki poziom tremy
jest niekorzystny dla wykonawcy, ale też i zbyt niski. 26 Najodpowiedniejsze wydaje
się więc pobudzenie optymalne, lecz należy też pamiętać, że poziom wykonania
16
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zadań trudnych pogarsza się pod wpływem stresu znacznie łatwiej niż zadań
łatwych.
Istnieją również potwierdzone empirycznie korelacje pomiędzy poziomem
odczuwalnej tremy oraz perfekcjonizmem, rozumianym jako nadmierna obawa
przed popełnianiem błędów, stawianie sobie wysokich wymagań, wątpienie
w jakość działań innych oraz preferowanie zorganizowania i porządku. 27 Mor wraz
ze współpracownikami przebadali 49 profesjonalnych muzyków.28 Okazało się, że
osoby stawiające sobie wysokie oczekiwania („cały czas muszę pracować na
maksimum”) oraz odczuwających je od strony innych („osoby wokół mnie oczekują,
że będę osiągał sukces we wszystkim tym, co robię”) bardziej narażone były na
wyniszczające skutki tremy, niż ich mniej wymagający rówieśnicy. Należy dodać,
że powyższy wynik ujawnił się także w innych badaniach innych autorów. 29
Mechanizmy powstawania tremy
Jakie są przyczyny tremy scenicznej? Lehrer, Goldman i Strommen 30 za
najbardziej istotne czynniki podają uogólniony i przewlekły stres związany
z podwyższonym poziomem adrenaliny, lękiem, zmęczeniem, presją społeczną
oraz niestabilnością finansową, co czyni zawód profesjonalnego muzyka jednym
z najbardziej stresujących.31 Wielu nauczycieli deklaruje, że trema jest rezultatem
niewystarczającego przygotowania do występu i jako pomoc sugeruje dłuższe
i bardziej intensywne ćwiczenia. Skuteczność takiej strategii budzi jednak
wątpliwości – sprawdza się jedynie w przypadku, gdy uczeń przejawia niski bądź
umiarkowany poziom lęku scenicznego.32 W literaturze napotykamy również
stanowisko mówiące, że trema jest szczególnym przejawem lęku społecznego, 33
którego istotnym komponentem w tym wypadku byłaby obawa przed byciem
ocenianym przez innych (evaluation anxiety),34 co w konsekwencji może
powodować strach przed odrzuceniem społecznym.35
Szczególnie pomocnym w zrozumieniu mechanizmu tremy jest model
Barlowa.36 Proponuje on hierarchiczną, trójczynnikową strukturę powstawania
tremy:
D. Kenny, A systematic review of treatments for music performance anxiety “Anxiety, Stress, and
Coping”, nr 18/3, 2005, s. 183-208
28
S. Mor, H. Day, G. Flett, P. Hewitt, Perfectionism, control, and components of performance anxiety in
professional artists, “Cognitive Therapy and Research”, nr 19, 1995, s. 207-225
29
D. Kenny, Music performance anxiety: origins, phenomenology, assessment and treatment, “Context:
Journal of Music Research”, nr 31, 2006, s. 51-64
30
P. Lehrer, N. Goldman, E. Strommen, A principal components assessment of performance anxiety
among musicians, “Medical Problems of Performing Artists”, nr 5, 1990, s. 12-18
31
D. Sternbach, Musicians: a neglected working population in crisis. (w:) S. Sauter, L. Murphy (red.)
Organizational risk factors for job stress. American Psychological Association. Washington 1995
s. 283-302
32
Z. Yondem, Performance anxiety, dysfunctional attitudes and gender in university music students,
“Social Behavior and Personality”, nr 35/10, 2007, s. 1415-1426
33
M. Szulc, A. Olszak, Wybrane psychologiczne wyznaczniki tremy koncertujących muzyków
profesjonalistów i amatorów, „Estetyka i Krytyka”, nr 25/2, 2012, s. 201-230
34
A. Beck, G. Emery, Anxiety disorders and phobias: a cognitive perspective. Basic Books. New York
2005
35
B. Teachman, J. Allen, Development of social anxiety: Social interaction predictors of implicit and
explicit fear of negative evaluation, “Abnormal Child Psychology”, nr 35, 2007, s. 63-78
36
H. Barlow, Unraveling the mysteries of anxiety and its disorders from the perspective of emotion
theory, “American Psychologist”, nr 55/11, 2000, s. 1247-1263
27

283
_______________________________________________________________________________

1. zgeneralizowana biologiczna i dziedziczna podatność na tremę
(generalized biological (heritable) vulnerability);
2. zgeneralizowana psychiczna podatność bazująca na wczesnych
doświadczeniach w rozwoju poczucia kontroli sprawczej nad ważnymi
w życiu wydarzeniami (generalized psychological vulnerability based on
early experiences in developing a sense of control over salient events);
3. specyficzna psychologiczna podatność, która kształtuje się na podstawie
konkretnych bodźców środowiskowych, głównie w ramach mechanizmów
warunkowania (more specific psychological vulnerability whereby anxiety
comes to be associated with certain environmental stimuli through learning
processes such as respondent or vicarious conditioning).
Barlow uważa, że predyspozycje temperamentalne oraz wczesne
doświadczenia jednostki mogą być wystarczające do wytworzenia ogólnej
podatności na tremę i zaburzenia nastroju. Co więcej, specyficzna podatność
zbudowania na bazie mechanizmów uczenia się wydaje się mieć decydujący
udział w takich zaburzeniach, jak fobie społeczne czy napady paniki. 37 Cytowana
Kenny jest zdania, że osoby o wysokiej neurotyczności (niskiej odporności na
stres, skłonne do częstego popadania w stany lękowe), dorastające
w środowiskach stawiających wysokie wymagania, przy braku odpowiedniego
wsparcia mogą już bardzo wcześnie wytworzyć fizjologiczne, behawioralne
i poznawcze reakcje typowe dla tremy.
W literaturze napotykamy również nieinterakcyjny model zawierający trzy inne
niż w modelu Barlowa komponenty: poznawczy (cognitions), pobudzenia
autonomicznego układu nerwowego (autonomic arousal) i jawnych reakcji
zachowania (overt behavioral responses).38 Craske i Craig w badaniu
eksperymentalnym wskazali na odmienne funkcjonowanie dwóch grup pianistów:
do pierwszej należeli muzycy charakteryzujący się niskim poziomem tremy, do
drugiej zaś ci, którzy doświadczali silnych, negatywnych przeżyć podczas
koncertowania.39 U wszystkich pianistów, niezależnie od grupy, w trakcie
wykonania bez udziału publiczności można było zaobserwować wzmożoną akcję
serca, co spowodowane było samym wysokim wymaganiem wykonawczym.
W warunku ekspozycji społecznej wszystkie parametry osób z grupy o niskim
poziomie tremy scenicznej pozostały na podobnym poziomie. Natomiast w drugiej
grupie doszło do silnych interferencji w obrębie procesów poznawczych, a także
zachowania się na scenie, które to objawy towarzyszyły wysokiemu pobudzeniu
fizjologicznemu.
Inną perspektywę badawczą zaproponował Wilson.40 Bazuje ona na modelu
optymalnego pobudzenia Yerkesa-Dodsona, źródła tremy grupując w trzy
niezależne kategorie:

D. Kenny, A systematic review of treatments for music performance anxiety, “Anxiety, Stress, and
Coping”, nr 18/3, 2005, s. 183-208
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M. Craske, K. Craig, Musical-performance anxiety: The three-systems model and self-efficacy theory.
“Behavior Research and Therapy”, nr 22, 1984, s. 267-280; R. Lederman, Medical treatment
of performance anxiety: a statement in favor. “Medical Problems of Performing Artists”, nr 14, 1999,
s. 117-121
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M. Craske, K. Craig, Musical-performance anxiety: The three-systems model and self-efficacy theory.
“Behavior Research and Therapy”, nr 22, 1984, s. 267-280
40
G. Wilson, Psychology for performing artists. Whurr. London 2002
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lęk jako cecha: atrybut osobowości, wrodzona lub nabyta (wyuczona)
właściwość jednostki określająca podatność na stres;
- stres sytuacyjny: presja środowiska wywierana podczas publicznych
wystąpień, przesłuchań czy konkursów;
- poziom mistrzostwa: począwszy od wykonywania łatwych, dobrze
przygotowanych utworów, poprzez bardziej złożone i nie do końca
przygotowane materiały.
O ile poszczególne komponenty charakteryzują się dużą zmiennością
i niezależnością, o tyle poziom lęku wykonawcy zależy już od interakcji
poszczególnych elementów. Ten model, w przeciwieństwie do wcześniejszych,
uwzględnia stan przygotowania oraz poziom trudności utworów. Osoby o dużej
podatności na tremę grając przed wymagającą publicznością, o ile to możliwe,
powinny wybierać dzieła mniej wymagające i dobrze przygotowane.
-

Techniki terapii lęku scenicznego
Spośród ogromnej liczby nurtów psychoterapeutycznych w udokumentowanym leczeniu tremy scenicznej dominują podejścia: behawioralne oraz
behawioralno-poznawcze,41 choć w literaturze można napotkać również kontekst
psychodynamiczny, czy też oparty na terapii hipnozą. 42
Techniki behawioralne mają za zadanie zredukować niepożądane
zachowania, które powstają w obliczu stresogennych bodźców. Skoncentrowane
są – analogicznie jak w leczeniu fobii – na technikach ekspozycyjnych połączonych
z głęboką relaksacją. Ekspozycja ta polega na stopniowanej konfrontacji pacjenta
z własną wizualizacją sytuacji stresującej, począwszy od sytuacji komfortowej (np.
wykonanie utworu dla bliskich z okazji rodzinnego spotkania), poprzez mniej
komfortową (na spotkaniu pojawiają się obce osoby), aż po wydarzenie docelowe
(publiczny koncert).43 Niekiedy w pracy z pacjentami stosowano tylko trening uwagi
i ćwiczenia oddechowe, zmodyfikowany trening progresywny Jacobsona, czy też
techniki relaksacyjne połączone z ekspozycją słowną. 44 Jednak pomimo
różnorodnych planów treningowych nie można obecnie przesądzić o skuteczności
żadnego z nich, jak i całej koncepcji behawioralnej w leczeniu tremy scenicznej.
Przyczyną jest zbyt mała ilość badań empirycznych na ten temat. 45
O ile terapia behawioralna ma za zadanie zmienić zachowanie jednostki,
o tyle terapia poznawcza jej myślenie. Okazuje się bowiem, że myśli
katastroficzne, negatywny dialog wewnętrzny czy nieracjonalne przekonania mogą
w znacznym stopniu przyczyniać się do nieadekwatnie wysokiego poczucia lęku
ujawniającego się w trakcie występu. Restrukturyzacja poznawcza, czyli proces,
w którym negatywne i bezproduktywne myślenie zastąpione jest racjonalnym,
użytecznym sposobem rozumienia sytuacji problemowych 46 w połączeniu
D. Kenny, Music performance anxiety: origins, phenomenology, assessment and treatment, “Context:
Journal of Music Research”, nr 31, 2006, s. 51-64
G. Wilson, D. Roland, Performance anxiety. (w:) R. Parncutt, G. E. McPherson (red.), The science
and psychology of music performance. Oxford 2002, s. 47-61
43
Ibidem
44
D. Kenny, A systematic review of treatments for music performance anxiety, “Anxiety, Stress, and
Coping”, nr 18/3, 2005, s. 183-208
45
Ibidem, s. 183-208
46
D. Kenny, Music performance anxiety: origins, phenomenology, assessment and treatment, “Context:
Journal of Music Research”, nr 31, 2006, s. 51-64
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z technikami relaksacyjnymi terapii behawioralnej można uznać za skuteczne. 47 Co
więcej, w terapii poznawczej kluczowe może okazać się nakierowanie
i koncentracja uwagi. W badaniu Kendricka i współpracowników w grupie
53 pianistów zastosowano 2 strategie eksperymentalne. 48 Pierwsza polegała na
identyfikacji negatywnych i nieistotnych dla wykonania myśli, które ujawniały się
podczas gry, zastępując je optymistycznym, nastawionym na zadanie dialogiem.
Druga strategia, behawioralna, polegała na wykonywaniu utworów przed
przyjazną, wspierającą publicznością. Obie strategie przyniosły pozytywny rezultat
w stosunku do grupy kontrolnej, w której nie zastosowano żadnych dodatkowych
manipulacji eksperymentalnych, jednak zdaniem autorów, to nakierowanie uwagi
na pozytywny dialog wewnętrzny jest kluczowym elementem efektywnego
oddziaływania terapeutycznego. Skuteczność restrukturyzacji poznawczej
potwierdzają również inne badania.49 50
Wśród muzyków jedną z najpopularniejszych technik wspierających aparat gry
jest Technika Alexandra (TA). Mimo, że jej celem nie jest redukcja dyskomfortu
psychicznego związanego z tremą, jednak przez wielu postrzegana jest właśnie
w ten sposób. Badania wskazują, że stosuje ją aż 43% brytyjskich
instrumentalistów orkiestrowych spośród wszystkich badanych, którzy przyjmowali
jakiekolwiek wsparcie fizjoterapeutyczne. 51 TA to bowiem psychofizjologiczny
proces nabywania umiejętności redukcji napięcia mięśniowego. 52 W trakcie serii
spotkań pracuje się nad m.in. naturalnym położeniem głowy, szyi i kręgosłupa, co
sprzyja poczuciu równowagi, siły i koordynacji. 53 Konsekwentnie stosowane
ćwiczenia zwiększają świadomość kinestetyczną ciała i nieświadomego
hamowania ruchu by wyeliminować w konsekwencji zbędne i utrudniające grę
nawyki motoryczne. Ta świadoma reedukacja kinestetyczna sprzyja również
płynności i naturalności ruchu i ma niebagatelny wpływ na rytm oddechowy. 54 Czy
TA można uznać za skuteczną w terapii lęku? Badanie Valentina
i współpracowników dowiodło, że tak.55 Dwudziestu pięciu muzyków zostało

S. Harris, Brief cognitive-behavioral group counseling for musical performance anxiety, “Journal
of The International Society for the Study of Tension in Performance”, nr 4, 1987, s. 3-10; D. Roland,
How professional performers manage performance anxiety, “Research Studies in Music Education”,
nr 2/1, 1994, s. 25-35; G. Wilson, D. Roland, Performance anxiety. (w:) R. Parncutt, G. E. McPherson
(red.), The science and psychology of music performance. Oxford 2002, s. 47-61
48
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Journal of Psychiatry”, nr 148, 1991, s. 598-605
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G. Sweeney, J. Horan, Separate and combined effects of cue-controlled relaxation and cognitive
restructuring in the treatment of musical performance anxiety, “Journal of Counseling Psychology”,
nr 29, 1982, nr 486-497
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T. Egner, J. Gruzelier, Ecological validity of neurofeedback: modulation of slow wave EEG enhances
musical performance, “Neuroreport”, nr 14/9, 2003, s. 1221-1224
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of controlled trials, “Complementary and Alternative Medicine”, nr 14, s. 414
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D. Kenny, A systematic review of treatments for music performance anxiety, “Anxiety, Stress, and
Coping”, nr 18/3, 2005, s. 183-208
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S. Klein, C. Bayard, U. Wolf, The Alexander Technique and musicians: a systematic review
of controlled trials, “Complementary and Alternative Medicine”, nr 14, s. 414
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przydzielonych do dwóch grup: grupę kryterialną poddano 15 sesjom treningowym
TA, podczas gdy w grupie kontrolnej nie wprowadzono żadnych modyfikacji.
Poziom tremy monitorowany był zarówno na gruncie fizjologicznym, jak
i psychologicznym za pomocą baterii kwestionariuszowych. Wyrównany poziom
gry obu grup na początku badania zmienił się na korzyść grupy eksperymentalnej
pod koniec badania. Otóż grupę kryterialną po zastosowaniu treningu TA
charakteryzowało lepsze wykonanie utworów, bardziej pozytywne nastawienie do
wykonania oraz niższy poziom tremy scenicznej. Co ciekawe, te zmiany nie
korelowały bezpośrednio z możliwą do zaobserwowania zmianą postawy i techniki
gry, lecz być może spowodowane były bardziej pozytywnym nastawieniem
grających. Sama konstrukcja badania – niewielka liczba osób badanych oraz
występowanie przed znajomą publicznością w klasach budzi duże obiekcje natury
metodologicznej. Co więcej, uzyskane w badaniu wyniki nie przekładały się na
sytuację prawdziwego recitalu.56 Podobne problemy proceduralne można
zaobserwować w wielu innych badaniach nad skutecznością TA, które zostały
zawarte w przeglądzie dokonanym przez Klein, Bayarda i Wolf.57 Na 12
udokumentowanych badań, tylko w 7 zastosowano procedurę losowego przydziału
do grup, z czego tylko w dwóch przypadkach była ona poprawna. W pięciu
przypadkach prowadzącym program TA był sam badacz, a w dwóch przypadkach
prowadzący nie miał żadnych kwalifikacji w tym zakresie. Biorąc jednak pod uwagę
te ograniczenia, TA wydaje się w umiarkowanym stopniu wpływać na redukcję
stresu, a jej skuteczność porównywalna jest z ćwiczeniami fizycznymi czy jogą.
W dużej części badań, choć nie we wszystkich, 58 udało się również zaobserwować
poprawę jakości gry. Kluczowym czynnikiem zdaje się więc długość uczestnictwa
w programie, co ze względu na charakter badań zwykle ograniczone jest
maksymalnie do kilku miesięcy. Co interesujące, nie zaobserwowano poprawy
wydolności oddechowej, a poprawa w zakresie postawy podczas gry okazała się
najtrudniejsza do uchwycenia poprzez mało spójne skale obserwacji ruchu oraz
rozbieżności w ocenie sędziów niezależnych.59 Pomimo tych wątpliwości TA
wydaje się być obiecującym narzędziem w terapii tremy, co w połączeniu z innymi
strategiami może przynosić bardzo wymierne rezultaty. Podobne podejście
propagują inni badacze,60 stając na stanowisku, że wielomodalne oddziaływanie
łączące techniki behawioralne, poznawcze, ćwiczenia fizyczne czy też
biofeedback61 są najbardziej skuteczne w terapii lęku scenicznego. 62
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Techniki i sposoby radzenia sobie z tremą
Istnieje ogromna ilość sposobów radzenia sobie z lękiem scenicznym.
Nie wszystkie jednak powodują spadek napięcia w dłuższej perspektywie. Doraźne
środki: alkohol, narkotyki czy środki farmakologiczne, w konsekwencji
doprowadzają do wyniszczenia organizmu i mogą prowadzić do uzależnień. Co
warto podkreślić, badania wykazały nie tylko szkodliwość środków uspokajających
z grupy benzodiazepinowych63, lecz również wysoką nieskuteczność preparatów
zawierających buspiron.64 Preferowane przez wielu wykonawców leki z grupy betaadrenolitycznych odznaczają się wprawdzie wysoką skutecznością w leczeniu
objawów somatycznych,65 lecz są nieskuteczne w łagodzeniu uogólnionego lęku,
czy przejawów fobii społecznej.66
Techniki relaksacyjne to grupa najbardziej popularnych metod na łagodzenie
tremy. Rozpowszechnione są nie tylko wśród muzyków, czy u osób występujących
publicznie67, ale też i wyczynowych sportowców. 68 71% muzyków badanych
przez Rolanda korzysta z technik relaksacji bezpośrednio przed występem, za
najbardziej użyteczne uznając te, które bezpośrednio dotyczą regulacji oddechu. 69
Odpowiednia proporcja między fazą wdechową i wydechową ma kluczowe
znaczenie w zajęciach jogi, a sam ten program – oparty na medytacji i ćwiczeniach
fizycznych – przyczynia się nie tylko do redukcji stresu, ale i poprawy nastroju. 70
Efekty odnotowywane są już po 2 miesiącach regularnych, cotygodniowych zajęć.
Co ciekawe, długofalowe efekty treningu były możliwe do zaobserwowania nawet
rok po skończeniu sesji. Aby skuteczność technik relaksacyjnych były odczuwalne
podczas występu, należy je najpierw stosować w sytuacjach minimalizujących lęk,
dopiero później zaś bezpośrednio przed koncertem.71
W badaniach nad skutecznością strategii radzenia sobie z tremą ważne
miejsce zajmują te, które koncentrują się na pozytywnym dialogu wewnętrznym
oraz postrzeganiem tremy jako zjawiska pozytywnego. Wymienione strategie
czerpią z dorobku psychoterapii poznawczej i starają się wpłynąć na postrzeganie
sytuacji subiektywnie jednoznacznie negatywnych. Postrzeganie tremy jako
62
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pozytywnego zjawiska nie jest jednak łatwe i wymaga doświadczenia, które np.
sportowcy zwykle uzyskują dopiero na bazie szeregu nieudanych występów.72
Pozytywny dialog wewnętrzny jest natomiast obecny aż u 69% badanych
muzyków, którzy odnoszą sukcesy. 73 Istnieje silna pozytywna korelacja pomiędzy
takimi stwierdzeniami jak np.:
 myślę, że zemdleję podczas koncertu;
 myślę, że nie jestem w stanie dokończyć utworu bez pomyłki;
 jestem pewien, że pomylę się w taki sposób, że popsuje tym cały występ;
 nie kontroluję całej tej sytuacji – wszystko może się wydarzyć;
 myślę, że zachoruję;
 a wysokim poziomem odczuwalnej tremy. 74 Przeciwnie, muzycy (w tym
konkretnym badaniu – studenci Guildhall School of Music and Dramma)
o niskim odczuwalnym poziomie lęku scenicznego zwykle starali się
myśleć w ten sposób:
 wiem, że jestem dobrze na to przygotowany, sprawię, że będą siedzieć
prosto i mnie słuchać;
 koncert zapowiada się ekscytująco;
 przygotowałem się właściwie, więc nawet jeśli przez moment
zdekoncentruję się, to moje palce zagrają ten fragment automatycznie. 75
Zaobserwowano również niezbyt silną, lecz statystycznie istotną korelację
u profesjonalnych muzyków, która występuje pomiędzy wysokim poziomem tremy
a takimi stwierdzeniami jak:
 koncentruję się na muzyce i ignoruję resztę;
 koncentruję się na byciu zrelaksowanym;
 nie chodzi wcale o słuchaczy, tylko o moich kolegów – jeśli się pomylę,
jestem pewien, że od razu to zauważą;
 czy też:
 to tylko kolejny koncert, za rok nikt nie będzie pamiętał, czy grałem dobrze,
czy źle;
 słuchacze i tak nie zauważą różnicy, bez względu jak to zagram.76
Jak wspomniano wcześniej, wypracowanie umiejętności prowadzenia
wewnętrznego dialogu wpływa pozytywnie na obniżenie poziomu tremy, co
potwierdzają również najnowsze badania na tym gruncie. 77
W literaturze przedmiotu napotykamy również na potwierdzenie skuteczności
strategii wizualizacyjnych,78 które z powodzeniem stosuje się w przygotowaniu
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mentalnym zawodowych sportowców79 czy tancerzy.80Jak najdokładniejsze
odwzorowanie w wyobraźni sytuacji, w której przyjdzie wykonywać utwór (np.
bardzo wielu muzyków zaskoczonych jest zbyt silnym ich zdaniem oświetleniem
sceny) oraz próba spojrzenia na siebie z perspektywy publiczności może sprawić,
że podczas właściwego występu wykonawca zachowa się w bardziej naturalny
i preferowany przez siebie sposób.
Zakończenie
Niniejszy artykuł o charakterze przeglądowym jest wynikiem krytycznej analizy
przestrzeni edukacyjnej szkolnictwa muzycznego. Na wstępie należy zauważyć, że
o ile zjawisko tremy może być przedmiotem działań terapeutycznych w uczelniach
muzycznych wyższych poziomów, o tyle w charakterystykę, konsekwencje tremy,
a także tajniki strategii radzenia sobie z nią nie są prezentowane debiutantom, czyli
dzieciom, czyniąc z nich tym samym zaniedbaną profilaktycznie grupę edukacyjną.
Nie jest zatem zaskoczeniem, że wielu z nich zaprzestaje edukacji muzycznej,
gdyż nie rozumie skomplikowanych, subiektywnie negatywnie nacechowanych
mechanizmów psychologicznych związanych z występami publicznymi. Niska
świadomość mechanizmów związanych z tremą nie jest jednak jedynym powodem
jej inicjowania. Na polskich uczelniach artystycznych jest marginalizowana
praktyka koncertów klasowych przed kolegami i koleżankami, która to aktywność
jest absolutnym standardem za granicami naszego kraju. Pozytywnym wymiarem
takich koncertów jest optymalne dla walki z lękiem przekroczenie granic komfortu
w kontrolowanych i znajomych warunkach. Ponadto towarzysząca takim sytuacjom
otwarta rozmowa o błędach, ale także sukcesach, może się przyczyniać do
redukcji stresu. Tym samym, poprzez uświadomienie sobie treści, które były
wcześniej być może nieświadome, poziom wykonania przestaje być tematem tabu.
Ważne jest także to, że muzycy zamykając się w repertuarze klasycznym, nie grają
szeroko pojętej muzyki „rozrywkowej”. Nie są tym samym świadomi, o ile szeroko
pojęta trema jest mniejsza w przypadku grania „dla ludzi”. Tym sposobem nabyte
schematy zachowań (np. postawa, kontakt z publicznością, pobudzenie
emocjonalne) mogą zostać poddane transferowi w przestrzeń muzyki klasycznej.
Psychologicznie zagrażający jest również mit ludzi w 100% odpornych na tremę,
co buduje mylne przeświadczenie o sobie, jako uczniu, studencie
nieprzystosowanym do pracy scenicznej. Kolejnym dystraktorem kariery
artystycznej może być błędna wiedza na temat samych technik terapeutycznych.
Dla przykładu, Technika Alexandra potocznie interpretowana jest jako technika
relaksacyjna, a nie (jak próbowano przedstawić w prezentowanym artykule),
strategia, której właściwym celem jest redukcja napięcia mięśniowego,
co ostatecznie pozwala grać w bardziej naturalny sposób. Nie wiąże się jednak
ona bezpośrednio z redukcją stresu. W obiegowej opinii jest to jednak najbardziej
skuteczna „technika relaksacyjna”.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na różnice indywidualne w grupie
muzyków. Powszechny wydaje się brak wiedzy związany z faktem, że nie każda
technika może być dla ucznia odpowiednia. Niska świadomość poruszanego
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problemu niesie ze sobą poważne konsekwencje dla codziennej praktyki uczniów
i studentów. Z drugiej strony cytowane w artykule badania nie biorą pod uwagę
indywidualnych preferencji związanych z technikami terapii lęku scenicznego –
badacze wprowadzają wybraną przez siebie strategię, dobierają w nie zawsze
czytelny sposób grupę kontrolną i na tej podstawie dowodzą skuteczności techniki.
Badań w prezentowanym obszarze jest niewiele, prowadzone są na małych
grupach osób badanych. Trema parametryzowana jest w znaczącej ilości
przypadków poprzez metody kwestionariuszowe, a byłoby wskazane wykorzystać
do analizy prezentowanego problemu dostępną technologię – np. coraz bardziej
popularne opaski do biofeedbacku lub monitorowanie fizjologiczne. Postulowane
jest zatem, aby w przyszłości zająć się profilowaniem pewnych interwencji
psychologicznych tak, aby osoby, które są „spięte” (mięśniowo) poddawane były
treningom relaksacyjnym, a studenci, którzy „nie wierzą w siebie” mogli uzyskać
pomoc psychologiczną. Na razie wszyscy traktowani są w kontekście poradnictwa
muzycznego jako grupa o charakterze homogenicznym. W przeciwieństwie do
sportowców, muzycy są cały czas pozostawieni sami sobie.
Streszczenie
Celem niniejszego tekstu jest dokonanie przeglądu piśmiennictwa na temat
psychologicznych mechanizmów tremy. Zjawisko tremy ze względu na swoje
konsekwencje staje się coraz bardziej popularne w literaturze psychologicznej.
Artykuł nie stanowi kompendium wiedzy na temat tremy, natomiast zwraca uwagę
na jej wieloaspektowość i różnorodność praktycznych konsekwencji. W pierwszej
części artykułu przedstawiono wybrane koncepcje teoretyczne zjawiska tremy, jej
korelaty, a także mechanizmy powstawania. W części drugiej podjęto analizę
problemu skuteczności poszczególnych strategii radzenia sobie z lękiem
towarzyszącym występom przed publicznością. W artykule omówione są także
negatywne konsekwencje psychologiczne tremy dla wykonywania zawodu
muzyka.
Summary
The aim of the current study is to present a review of literature
on psychological mechanisms of performance anxiety. Due to its consequences,
stage fright is attracting increasing attention in psychological writings. The article
is not a complete compendium of knowledge about performance anxiety, however,
it emphasises its complexity and the variety of practical implications of the problem.
The first part of the paper discusses selected theoretical concepts of performance
anxiety, its correlates and underlying mechanisms. The second part analyses
the effectiveness of different strategies of coping with stage fright. The paper also
examines detrimental psychological effects of performance anxiety for pursuing
a professional career of a musician.
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Izabella KUST
MOTYWACJA STUDENTÓW DO WYBORU KIERUNKU STUDIÓW
Wstęp
Zmiany legislacyjne, jakie nastąpiły w 1995 r. umożliwiły tworzenie uczelni
niepublicznych, które w miarę powstawania sukcesywnie stanowiły ważne
uzupełnienie systemu publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce. Sytuacja ta
umożliwiała – nadal umożliwia – młodzieży dokonywanie wyboru kierunku studiów
zgodnie z ich zainteresowaniami.
„Wydarzenia ostatnich lat skłaniają do głębokiej refleksji nad procesem
współczesnego kształcenia. Światowy kryzys 2008 r. spowodował poważne
zmiany w dotychczasowym ładzie:
a) w sferze społecznej – totalny upadek autorytetu,
b) w sferze polityczno-gospodarczej – poszukiwania przez państwa nowych
układów polityczno-gospodarczych, gwarantujących potencjalne większe
bezpieczeństwo ekonomiczne”.1
„Nie ma jednej drogi prowadzącej skutecznie do zatrudnienia i młodzi ludzie
zdają sobie sprawę, że scenariusze mogą stale ulegać zmianie. To, co jest
potrzebne większości z nich, to informacja pomagająca dokonywać trafnych
wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz szerokie możliwości zdobywania
doświadczeń zawodowych jeszcze w trakcie nauki.”2
Mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, wysokiej stopy bezrobocia –
wykształcenie wyższe nadal stanowi istotną wartość. Jednakże – pracodawcy
oczekują od pracownika, oprócz zdobywanej w uczelniach wiedzy, także
doświadczenia praktycznego, które nie zawsze w sposób wystarczający studenci
mogą uzyskać w trakcie odbywanych praktyk. Nabyte doświadczenie zwiększa
szanse umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zatem warto jest
poznać opinię w sprawie uwarunkowań podejmowania przez studentów, zarówno
studiów, jak i kierunków studiów, stopień satysfakcji ze studiów, stopień
przygotowania do wykonywania zawodu.
„Funkcjonowanie w realnych warunkach rynkowych daje studentom
możliwość rozumienia różnicy pomiędzy teorią a praktyką. Pozwala na ćwiczenie
nowych umiejętności, a przede wszystkim poszukiwanie własnego miejsca na
rynku pracy. Im bogatsze doświadczenia jeszcze w trakcie nauki, tym mniejsza
frustracja po jej zakończeniu, ze względu na umiejętność radzenia sobie w różnych
sytuacjach”.3
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Wybory, motywacja i stopień satysfakcji studentów/dyplomantów
z wybranego kierunku studiów
Na przełomie czerwca i lipca 2014 r. w niepublicznej uczelni były
przeprowadzone badania, których celem było poznanie opinii dyplomantów
o motywacji i satysfakcji z dokonanego wyboru kierunków studiów i przygotowania
do wykonywania zawodu.
W badaniach uczestniczyło 417 studentów I i II stopnia kierunku
Administracja, Pedagogika, Prawo i Zarządzanie. Średnia wieku studentów
wynosiła 29 lat.
Liczebność próby w podziale na kierunki kształcenia.
Wykres nr 1: Ogólna liczebność próby w podziale na kierunki kształcenia
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Źródło: Opracowanie własne

Wśród badanych zdecydowaną większość 51,3% (214 z 417) stanowili
studenci kierunku Administracja, następnie Zarządzania 35,5% (148 z 417),
Pedagogiki 10,07% (42 z 417) i Prawa 3,11% (13 z 417).
Kobiety stanowiły grupę przeważającą wśród badanych respondentów.
Wykres nr 2: Płeć badanych studentów
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Mężczyźni
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Zdecydowana większość (73,15%) respondentów to kobiety. Mężczyźni
stanowią zdecydowanie mniejszą grupę (26,85%).
Strukturę studentów w podziale na płeć na poszczególnych kierunkach
studiów ilustruje poniższy wykres.
Na poszczególnych kierunkach kształcenia studiujące kobiety dominowały.
Jedynym kierunkiem, na którym była porównywalność kobiet i mężczyzn było
Prawo.
Wykres nr 3: Kierunki w podziale na płeć
Kierunki kształcenia wg płci
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Źródło: Opracowanie własne

Wszystkie kierunki zdominowane były przez kobiety. Jedynym wyjątkiem był
kierunek Prawa, na którym można mówić o porównywalności stanu 46,24%
kobiet(6 z 13) i 53,84% (7 z 13) mężczyzn.
Na kierunku Administracja kobiet było 79,9% (171 z 214) kobiet, na
Zarządzaniu 64,19% (95 z 148), zaś na Pedagogice 78,57% (33 z 42).
Mężczyźni na poszczególnych kierunkach: Zarządzanie 35,81% (53 z 148),
Administracja 20,1% (43 z 214), Pedagogika 21,43% (9 z 42), Prawo 53,84%
(7 z 13).
Średnia wieku studentów w podziale na kierunki kształcenia jest niska. Zatem
są to młodzi ludzie zmotywowani do kształcenia się.
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Wykres nr 4: Średnia wieku studentów w podziale na kierunki

Średni wiek badanych
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Źródło: Opracowanie własne

Średnia wieku studentów z kierunku wynosi odpowiednio dla Administracji
31 lat, Prawa i Pedagogiki 28 lat, Zarządzania 29 lat. Potwierdza to, iż są to młodzi
ludzie, którzy zmotywowani są do zdobywania wyższego wykształcenia.
Wykres nr 5: Poziom studiów badanych
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Źródło: Opracowanie własne

Spośród badanych 27,1% (113 z 417) stanowili studenci studiów I stopnia
(licencjat niestacjonarne) i 72,9% (304 z 417) studenci studiów II stopnia (studia
magisterskie niestacjonarne).
Udział studentów w badaniu w podziale na kierunki kształcenia i poziom
studiów ilustruje poniższy wykres.
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Wykres nr 6: Studenci w podziale na kierunki kształcenia i poziom studiów
Badani na kierunkach wg poziomu studiów
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Źródło: Opracowanie własne

Struktura badanej grupy w podziale na studia II stopnia (magisterskie) na
poszczególnych kierunkach prezentuje się następująco: Administracja 50% (152
z 304), Prawo 4,3% (13 z 304), Pedagogika 13,81%(42 z 304) i Zarządzanie
31,9% (97 z 304).
Na studiach I stopnia (licencjackich) udział studentów z poszczególnych
kierunków kształtował się następująco: Administracja 54,86% (62 z 113),
Zarządzanie 45,13% (51 z 113), Prawo to kierunek o kształceniu 5-letnim
jednolitym zatem nie występuje kształcenie dwustopniowe.
Poniższe wykresy dotyczą uzasadnienia wyboru studiów przez studentów
w odniesieniu do ogółu badanych i poszczególnych kierunków studiów. Studenci
mieli możliwość dokonania odpowiedzi wielokrotnego wyboru.
Wykres nr 7: Przyczyny podjęcia studiów przez studentów (ogółem)
Badani studenci

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

78,4%

45,8%

16,3%

6,0%
własne aspiracje

wymagania
instytucji
zatrudniającej

Źródło: Opracowanie własne
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Najczęstszym powodem podjęcia decyzji o studiowaniu były własne aspiracje
(78,4%), pragmatyczne myślenie o własnej przyszłości (45,8%), wymagania
instytucji, w której student jest zatrudniony (16,3%), jak również presja środowiska
zawodowego, w którym osoba studiuje oraz presja środowiska rodzinnego,
w którym student funkcjonuje (po 6,2%).
Uzasadnienie podjęcia studiów przez absolwentów kierunku Administracja,
Prawo, Pedagogika, Zarządzanie ilustrują poniższe wykresy i opisy.
Wykres nr 8: Przyczyny podjęcia studiów przez studentów na kierunku Administracja
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Źródło: Opracowanie własne

Studenci kierunku Administracja najczęściej podejmowali studia z powodu
własnych aspiracji (76,6%), z powodu pragmatycznego myślenia o własnej
przyszłości (42,5%), z powodu wymagań instytucji, w której student był zatrudniony
(20,1%). Ponadto w wyniku presji środowiska (7%), w którym pracował oraz presji
środowiska rodzinnego, w którym student funkcjonował (6,5%).
Wykres nr 9: Przyczyny podjęcia studiów przez studentów na kierunku Prawo
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Źródło: Opracowanie własne
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Dla kierunku Prawo dominującym powodem podjęcia studiów przez studentów
okazały się własne aspiracje (84,6%), pragmatyczne myślenie o własnej
przyszłości (53,8%). Wymagania instytucji, w której student jest zatrudniony
i presja środowiska zawodowego (15,4%). Nikt ze studentów nie potwierdził presji
rodziny.
Wykres nr 10: Przyczyny podjęcia studiów przez studentów na kierunku Pedagogika
Badani studenci Pedagogiki
presja środowiska rodzinnego w
którym funkcjonuję

4,8%

presja środowiska w którym pracuję

2,4%

pragmatyczne myślenie o własnej
przyszłości

38,1%

wymaganie instytucji w której jestem
zatrudniony

9,5%

własne aspiracje

61,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Źródło: Opracowanie własne

W większości (61,9%) studentów Pedagogiki podjęli studia z własnych
aspiracji, podobnie jak ich koledzy z innych kierunków w dużym stopniu (38,1%)
z pragmatycznego myślenia o własnej przyszłości. Niewiele osób (9,5%)
potwierdziło, iż powodem podjęcia studiów były wymagania instytucji, w której
pracuje, presja środowiska rodzinnego (4,8%) i zawodowego (2,4%).
Wykres nr 11: Przyczyny podjęcia studiów przez studentów kierunku Zarządzanie
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Źródło: Opracowanie własne
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Przyczynami podjęcia studiów przez studentów kierunku Zarządzanie były
własne aspiracje (85,1%), pragmatyczne myślenie o własnej przyszłości (52,0%),
wymagania instytucji, w której student jest zatrudniony (12,8%). Ponadto w wyniku
presji środowiska rodzinnego, w którym student funkcjonował (6,7%), oraz presji
środowiska, w którym student pracuje (4,7%).
Dyplomanci uzasadnili przyczyny wyboru kierunku studiów. W tym
przypadku studenci również dokonywali wielokrotnych wyborów.
Wykres nr 12: Przyczyny wyboru kierunku studiów (ogół badanych)
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Źródło: Opracowanie własne

Badani studenci najczęściej (45%) podejmowali studia z własnej inicjatywy,
wskazują również na zgodność wyboru kierunku studiów z pracą, którą już
wykonują (37%) oraz z planami na przyszłość (35%).
Wykres nr 13: Przyczyny wyboru kierunku studiów przez studentów kierunku
Administracja
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Źródło: Opracowanie własne

Wybory studentów kierunku Administracja były proporcjonalne: (41,1%)
wskazało, iż jest to kierunek zgodny z wykonywaną pracą, (37,4%) łączy z tym
kierunkiem plany na przyszłość i są to ich własne zainteresowania (35,0%).
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Wykres nr 14: Przyczyny podjęcia studiów przez studentów na kierunku Prawo
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Źródło: Oopracowanie własne

Większość (76,9%) studentów Prawa wybierając ten kierunek studiów
kierowało się własnymi zainteresowaniami, (30,8%), część z nich łączy
z kierunkiem plany na przyszłość, natomiast (38,5%) studentów stwierdziło, że jest
to praca, którą już wykonują.
Wykres nr 15: Przyczyny wyboru kierunku studiów Pedagogika
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Źródło: Opracowanie własne

Wśród studentów Pedagogiki większość (57,1%) kierowało się własnymi
zainteresowaniami oraz (42,9%) wykonuje już zawód.
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Wykres nr 16: Przyczyny wyboru kierunku studiów Zarządzanie
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Studenci Zarządzania w większości (53,4%) wybierając ten kierunek studiów
kierowali się własnymi zainteresowaniami, w (40,6%) planami na przyszłość oraz
(30,4%) wykonywaną pracą.
Bardzo istotna, w szczególności dla uczelni niepublicznej, jest opinia
o poziomie satysfakcji ze studiów.
Wykres nr 17: Stopień satysfakcji ze studiów (ogół badanych)
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Źródło: Opracowanie własne

Ogół badanych studentów ocenia stopień satysfakcji ze studiów w stopniu
wysokim i bardzo wysokim (68%), w stopniu średnim (30%), w niskim (2%).
Stopnia satysfakcji na bardzo niskim poziomie nikt nie ocenił.
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Wykres nr 18: Stopień satysfakcji studentów ze studiów na kierunku Administracja

Badani studenci administracji

0%

bardzo niski

1%

niski

33%

średni

52%

wysoki
14%

bardzo wysoki
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Źródło: Opracowanie własne

W większości (66%) studenci kierunku Administracja określili swój stopień
satysfakcji na poziomie wysokim i bardzo wysokim. W stopniu średnim (33%),
w stopniu niskim (1%) natomiast stopnia bardzo niskiego nikt wskazał.
Wykres nr 19: Stopień satysfakcji studentów ze studiów na kierunku Prawo
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Źródło: Opracowanie własne

W większości (61%) studenci określili swój stopień satysfakcji ze studiów na
kierunku Prawo jako wysoki i bardzo wysoki, w stopniu średnim (23%), w stopniu
niskim i bardzo niskim (16%).
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Wykres nr 20: Stopień satysfakcji studentów ze studiów na kierunku Pedagogika
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Źródło: Opracowanie własne

Studenci Pedagogiki bardzo wysoko i wysoko (76%) oceniają stopień
satysfakcji ze studiów, w stopniu średnim (24%). Żaden ze studentów nie wskazał
stopnia niskiego lub bardzo niskiego.
Wykres nr 21: Stopień satysfakcji studentów ze studiów na kierunku Zarządzanie
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Źródło: Opracowanie własne

Na Zarządzaniu studenci w większości (69%) w stopniu wysokim i bardzo
wysokim ocenili swój stopień satysfakcji ze studiów, w stopniu średnim (28%),
w stopniu niskim i bardzo niskim (3%) studentów.
Zatem jak dyplomanci oceniają przygotowanie do wykonywania zawodu
na poszczególnych kierunkach ilustrują poniższe wykresy.
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Wykres nr 22: Ocena przygotowania do wykonywania zawodu przez studentów
Ogół badanych studentów
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Źródło: Opracowanie własne

Zdecydowana większość (85%) ogółu badanych studentów stwierdza, że są
przygotowani do wykonywania zawodu. Należy jednak stwierdzić, że wśród ogółu
badanych studentów 15% nie potwierdza przygotowania do wykonywania zawodu.
Wykres nr 23: Przygotowanie do wykonywania zawodu w ocenie studentów kierunku
Prawo
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Źródło: Opracowanie własne

Studenci z kierunku Prawa w (50%) ocenili swoje przygotowanie do
wykonywania zawodu.
Wykres nr 24: Przygotowanie do wykonywania zawodu w ocenie studentów kierunku
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Studenci kierunku Pedagogiki w zdecydowanej większości (90%) stwierdzili,
że są przygotowani do wykonywania zawodu. Nieliczna grupa (10%)
respondentów zaprzecza.
Wykres nr 25: Przygotowanie do wykonywania zawodu w ocenie studentów kierunku
Administracja
Badani studenci Administracji

16%
TAK

NIE

84%

Źródło: Opracowanie własne

Na kierunku Administracja zdecydowana większość (84%) osób potwierdza
przygotowanie do zawodu, ale (16%) zaprzecza.
Wykres nr 26: Przygotowanie do wykonywania zawodu w ocenie studentów kierunku
Zarządzanie
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Podobnie na kierunku Zarządzanie zdecydowana większość (89%) osób
potwierdza przygotowanie do zawodu ale (11%) zaprzecza.
Absolwenci
kierunków
Pedagogiki,
Administracji
i
Zarządzania
w zdecydowanej większości potwierdzili przygotowanie do wykonywania zawodu
natomiast znacznie mniej (50%) ocenili przygotowanie dyplomanci kierunku
Prawa.
Odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny stopnia przygotowania do
wykonywania zawodu udzieli dyplomanci, którzy pozytywnie ocenili swoje
przygotowanie.
Wykres nr 27: Stopień przygotowania do wykonywania zawodu w ocenie ogółu
badanych studentów
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Źródło: Opracowanie własne

W większości (71%) ogół badanych studentów potwierdza przygotowanie
do wykonywania zawodu w stopniu wysokim i bardzo wysokim, w stopniu średnim
28% i 1% w stopniu niskim. Żaden z badanych dyplomantów nie ocenił swego
przygotowania do zawodu jako bardzo niskiego.
Wykres nr 28: Stopień przygotowania do wykonywania zawodu w ocenie ogółu
badanych studentów kierunku Administracja
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Źródło: Opracowanie własne
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Na kierunku Administracja stopień przygotowania do wykonywania zawodu
jest w większości opinii studentów wysoki i bardzo wysoki (67%), w średnim
stopniu ocenia (31%) studentów,natomiast w stopniu niskim (2%).Nikt nie ocenił
w stopniu bardzo niskim.
Wykres nr 29: Stopień przygotowania do wykonywania zawodu w ocenie ogółu
badanych studentów kierunku Prawo
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Źródło: Opracowanie własne

Wszyscy studenci kierunku Prawo w stopniu wysokim i bardzo wysokim
ocenili stopień przygotowania do wykonywania zawodu. Podkreślenia wymaga
fakt, iż studenci nie wskazali pozostałych stopni, a zatem pominęli stopień średni,
niski i bardzo niski, co oznacza bardzo dobrą opinię o przygotowaniu do zawodu.
Wykres nr 30: Stopień przygotowania do wykonywania zawodu w ocenie ogółu
badanych studentów kierunku Pedagogika
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Źródło: Opracowanie własne

Prawie wszyscy (95%) badani studenci Pedagogiki w stopniu wysokim
i bardzo wysokim ocenili stopień przygotowania do wykonywania zawodu.
Zaledwie 5% respondentów oceniło w stopniu średnim, natomiast nikt nie ocenił
w stopniu niskim i bardzo niskim.
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Wykres nr 31: Stopień przygotowania do wykonywania zawodu w ocenie ogółu
badanych studentów kierunku Zarządzania
Badani studenci Zarządzania
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Źródło: Opracowanie własne

Stopień przygotowania do wykonywania zawodu w ocenie ogółu badanych
studentów kierunku Zarządzania (70%) jest w większości wysoki i bardzo wysoki,
w (30%) oceniony jest jako średni. Nikt nie ocenił w stopniu niskim i bardzo niskim.
Wśród ogółu nieliczni badani studenci uzasadniali nieprzygotowanie do
wykonywania zawodu w sposób następujący:
ADMINISTRACJA: mało zajęć praktycznych – 13 osób, brak praktycznego
przygotowania do zawodu – 4 osoby, zbyt mała liczba przedmiotów, które są
potrzebne – 2 osoby, Okrojona wiedza na studiach niestacjonarnych, studia
magisterskie uzupełniające są niewystarczające, mam tylko orientację na temat
działania organów administracji publicznej, za mało zajęć tematycznie związanych
z kierunkiem, zbyt mało przedmiotów specjalistycznych, zbyt wąski zakres
kształcenia, uważam, że wiedza nie jest jeszcze wystarczająca.
PRAWO: mało zajęć praktycznych – 8 osób, tryb studiów niestacjonarnych nie
daje możliwości uzyskania należytego poziomu wiedzy, uczelnia nie zapewnia
studentom możliwości rozwinięcia umiejętności zdobytych na studiach w trakcie
nauki – 2osoby, wykonywanie zawodu prawniczego wymaga jeszcze wielu lat
nauki i przede wszystkim szybkiego zdobycia doświadczenia praktycznego,
dopiero praktyka i doświadczenie czynią gotowym do pracy w zawodzie
prawniczym – 4 osoby.
PEDAGOGIKA: za mało zajęć praktycznych – 3 osoby, za dużo teorii
nieprzydatnej w pracy – 5 osób.
ZARZĄDZANIE: mało praktyki na studiach – 8 osób, mało przedmiotów, które
są potrzebne – 2 osoby, zbyt dużo niepotrzebnych zajęć – 3 osoby, mało zajęć
kadrowo-płacowych – 10 osób, brak wiedzy w zakresie marketingu finansów
publicznych – 8 osób, doświadczenie jest najważniejsze – 5 osób.
Zakończenie
„Przesłanie Unii Europejskiej dotyczące tworzenia gospodarki opartej na
wiedzy oraz założenia reformy szkolnictwa wyższego, wdrażanej od 2012 r. przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnoszące się do pogłębiania
współpracy nauki z biznesem, jako podstawy innowacyjnej gospodarki stanowią
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poważne wyzwanie dla całego systemu szkolnictwa w Polsce”.4 „Wdrażane zmiany
są procesem długotrwałym i wymagającym zmiany myślenia zarówno studentów,
jak i kadry naukowo-dydaktycznej”.5
Świadomość łączenia teorii i praktyki, najlepiej zgodnie ze studiowanym
kierunkiem, stanowi podstawę odnoszenia sukcesów zawodowych. Student potrafi
ocenić przydatność zdobywanej wiedzy do praktyki zawodowej. Potwierdzają to
przeprowadzone wyniki badań. Niewątpliwie jest to nieoceniona pomoc dla
pracodawców.
Zaprezentowane wyniki badań potwierdzają, że wykształcenie dla studentów
stanowi istotną wartość w życiu zawodowym. Zapewne w swoim życiu zawodowym
i prywatnym dążyć będą do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia
zawodowego. „Celem edukacji permanentnej jest dążenie człowieka
do doskonałości, której nigdy nie osiągnie, ale przez to dążenie staje się lepszy,
mądrzejszy, świadomy procesów, jakie następują w otaczającym świecie.
Edukacja umożliwia jednostce pokonywanie siebie, własnej niewiedzy
i niedoskonałości”.6
Odpowiedzi na pytania potwierdzają, że jest to temat istotny w środowisku
zarówno zawodowym, jak i rodzinnym. Studenci wybierając zarówno studia, jak
i kierunek studiów w większości przypadków kierowali się własnymi
zainteresowaniami.
W zdecydowanej większości ogółu badanych studentów najczęstszym
powodem podjęcia studiów były własne aspiracje (78,4%), pragmatyczne myślenie
o własnej przyszłości – 45,8%. Większość badanych studentów ocenia stopień
satysfakcji ze studiów w stopniu wysokim i bardzo wysokim (68%). Zdecydowana
większość (84%) ogółu badanych studentów potwierdza przygotowanie do
wykonywania zawodu. Ogół badanych studentów w większości (71%) potwierdza
przygotowanie do wykonywania zawodu w stopniu wysokim i bardzo wysokim.
„Aktualnie uwaga odpowiednich Komisji i Zespołów Unijnych jest głównie skupiona
nad problemem Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji, które w koncepcji
i ustaleniach unijnych zapewniają dochodzenie do wysokiej jakości kształcenia
w całym Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”.7 Niewątpliwym atutem
w podnoszeniu jakości kształcenia jest promowanie i prowadzenie zajęć
w językach obcych (najczęściej w angielskim) przez utworzenie stanowiska
profesora wizytującego. „Deklaracja Bolońska obliguje również do promowania
i prowadzenia zajęć w językach obcych. Stąd w wielu polskich uczelniach część

4

5

6

7

I. Kust, Oczekiwania pracodawców wobec zmieniającego się rynku pracy, (w:) Sociální pedagogika ve
službě člověku a společnosti (red.), Silvia Neslušanová, Ingrid Emmerová, Ewa Jarosz (ed.). Brno
2014, s. 462
I. Kust, Proces Boloński w polskim szkolnictwie wyższym, Wyższe Szkolnictwo na Ukrainie
w kontekście integracji do Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Ukrainy, Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii DWNZ „Perejeslaw, Chmielnicki
Uniwersytet im. Grygoryja Skoworody”, Gnozy. Kijów 2013, s. 179
J. Michalak – Dawidziak, Lifelong learning – potrzeba współczesnego rynku pracy czy całożyciowa
autokreacja człowieka? (w:) Transgresje w edukacji (red.) I. Paszenda, R. Włodarczyk. Kraków 2014,
s. 222
Z. Wiatrowski, Dominujące wyznaczniki współczesnego funkcjonowania szkoły wyższej (w:) Jakość
kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pedagogicznych (red.) R. Bera, K. Klimkowska, A. Dudak.
Lublin 2014, s. 33
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wykładów jest realizowana w innych językach niż rodzimy (najczęściej w języku
angielskim)”.8
Wspólny europejski rynek pracy określa m.in. zadania szkół wyższych
w europejskim obszarze badań i kształcenia. Ważnym efektem procesu kształcenia
na studiach są suplementy do dyplomów, które oprócz charakterystyki studiów
określają konkretne umiejętności uzyskane przez absolwenta. Ułatwia
to poruszanie się absolwentów w instytucjach rynku pracy i wspólną płaszczyznę
porozumienia z pracodawcami. „Jedną z form przygotowywania studentów
do aktywności na rynku pracy jest powstawanie i rozwój akademickich biur karier
(ABK). Pierwsze ABK w Polsce powstało w 1993 roku, aktualnie jest ich około 200.
Biura funkcjonują we wszystkich rodzajach szkół wyższych”.9
(…) „oczekiwania formułowane wobec współczesnej szkoły wyższej zostały
przynajmniej znacznie poszerzone i skonkretyzowane. Godzi się podkreślić
i wyrazić daleko idące zadowolenie, iż w dostrzeganiu i podkreślaniu takich właśnie
wyznaczników istotna rola przypada też pedagogice pracy i innym naukom
o pracy”.10
W ustawicznej zmianie w procesie kształcenia na każdym etapie
edukacyjnym, w tym również na poziomie wyższym, należy podkreślić za
pedagogiem E. Trempałą rolę nauczyciela: „Chciałbym, aby nauczyciel miał
świadomość, że edukacja współczesnego człowieka dokonuje się nie tylko
w szkole formalnej, w toku intencjonalnego procesu kształcenia organizowanego
przez nauczycieli profesjonalnych, ale także pod wpływem i oddziaływań całego
środowiska, w którym człowiek żyje i działa”.11
Streszczenie
Świadomość łączenia teorii i praktyki, najlepiej zgodnie ze studiowanym
kierunkiem, stanowi podstawę odnoszenia sukcesów zawodowych. Student potrafi
ocenić przydatność zdobytej wiedzy do praktyki zawodowej.
Młodzi ludzie zdają sobie sprawę z konieczności funkcjonowania w realiach
rynkowych dla zdobywania nowych umiejętności, a przede wszystkim własnego
miejsca na rynku pracy. Nabyte doświadczenie zwiększa szanse umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wiedza i doświadczenie zawodowe
pracownika to nieoceniona pomoc dla pracodawców. Dla młodych ludzi
wykształcenie stanowi istotną wartość. Prezentowane wyniki są wstępem do badań
znaczenia wykształcenia w planach zawodowych młodzieży na przyszłość.
Studenci są świadomi i zmotywowani do studiowania na wybranym kierunku.
Od 1995 r. w szkolnictwie wyższym zaczęły funkcjonować szkoły
niepubliczne, co umożliwiło większości młodych ludzi podejmować studia na
F. Szlosek Aktywizacja zawodowa w szkole wyższej (w:) Aktywizacja zawodowa studentów
w Akademickich Biurach Karier, S.M. Kwiatkowski, M. Żurek (red.), IBE ITE – PIB. Warszawa-Radom
2008, s.18
9
S.M. Kwiatkowski, H. Bednarczyk, Akademickie biura karier w aktywizacji zawodowej studentów wprowadzenie, (w:) Aktywizacja zawodowa studentów w Akademickich Biurach Karier, (red.) Stefan
M. Kwiatkowski, M. Żurek [red. nauk.], IBE ITE – PIB, WSPZNP, Warszawa- Radom 2008, s. 9
10
Z. Wiatrowski Dominujące wyznaczniki współczesnego funkcjonowania szkoły wyższej (w:) Jakość
kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pedagogicznych (red.) R. Bera, K. Klimkowska, A. Dudak,
Wydawnictwo UMCS Lublin 2014, s. 40
11
A. Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, Myśl przewodnia wychowanie zintegrowane, (w:) Pedagodzy
o sobie i pedagogice. A. Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski (red.). Warszawa 2003, s. 222
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wybranych kierunkach i różnych specjalnościach. Rozpoczął się konkurencyjny
rynek edukacyjny. Zmieniający się rynek pracy stawia przed uczelniami nowe
wyzwania. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji zmieniają sposób myślenia
o procesie kształcenia nie tylko na uczelniach. Ważne miejsce w tym procesie
zajmują pracodawcy.
Udział pracodawców w konsorcjach uczelnianych jest ważnym czynnikiem
zapewniania udziału w kreowaniu programów kształcenia. Konkurencyjność
dotyczy dostosowania ofert uczelni do potrzeb rynku pracy. Młodzi ludzie na
drodze do osiągania zamierzonych celów życiowych już na etapie wyboru szkoły
wyższej napotykają na różnorodne przeszkody.
Za E. Trempałą należy podkreślić rolę nauczyciela w organizacji procesu
nauczania i wychowania, jak również inspirowaniu działań w celu samokształcenia.
Summary
Awareness of the need to combine theory and practice, preferably
in accordance with the selected field of study, forms the basis for professional
success. Education is an important value for young people and students can
assess the usefulness of knowledge gained during studies for their professional
practice. The results presented here form an introduction for research into the role
of education in professional choices of the young people. Students make
conscious choices and are motivated to study in selected fields of study.
Young people are aware of the labour market requirements. Mastering new
skills is a prerequisite for finding a place in the labour market. Acquisition
of knowledge and experience boosts their capabilities to cope in difficult situations.
Knowledge and professional experience of employees are invaluable to employers
and a form an initial condition for gaining employment.
In 1995, first non-public higher education institutions appeared in the system
of education in Poland, which rendered it possible for majority of young people
to take up studies in selected fields of studies and specialisations. Competition has
appeared in the education market. Rivalry also relates to adapting schools’ offers
to the needs of the labour market. The ever changing labour market poses new
challenges to higher education institutions. European and National Qualifications
Frameworks change the way of thinking about the education process not only
at HEIs, as employers also play an important role here. The participation
of employers in consortia of HEIs is an important factor allowing their contribution
to the development of study programmes.
Already at the stage of selecting a higher education institution, young people
encounter various problems related to the acquisition of life goals.
Therefore it is imperative to agree with E. Trempała that the role of the
teachers in the organisation of the education process and in inspiring self-learning
is invaluable.
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Izabella KUST
KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH W OPINII STUDENTÓW
Wstęp
„Aktualnym priorytetem w dziedzinie „zapewniania jakości” jest praca nad
zawartością i profilem kwalifikacji zawodowych. Główne narzędzie z tym związane
to krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Ogromna część państw –
sygnatariuszy
Procesu
Bolońskiego
rozpoczęła
proces
definiowania
i wprowadzania ram kwalifikacji zawodowych na poziomie krajowym, a większość
nie przewidywała zakończenia prac w tym zakresie przed 2012 r”. 1
Kompetencje funkcjonują w wielu obszarach nauk, głównie humanistycznych
i społecznych, w tym w wielu dyscyplinach naukowych,2 tj. nauki o zarządzaniu,
socjologia, psychologia czy pedagogika.
Kompetencje społeczne zostały określone w rozporządzeniu MNiSW
z 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia 3 dla studiów
pierwszego i drugiego stopnia dla kierunków studiów tj.: pedagogika, filozofia,
matematyka instrumentalistyka, elektronika oraz dla jednolitych studiów
magisterskich na kierunku analityka medyczna oraz dla studiów pierwszego
stopnia elektroradiologia.
W Zaleceniu4 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 roku
zdefiniowano m.in. „efekty uczenia się,” „wiedzę”, „umiejętności”, „kompetencje”
oraz zdefiniowano ogólny opis poziomów Europejskich Ram Kwalifikacji. „Efekty
uczenia się” oznaczają rezultat procesu uczenia się w kontekście, co uczący się
„wie”, „rozumie” i „potrafi”. Wiedza określona jest jako efekt przyswajania informacji
poprzez uczenie się (…), czyli zbiór „faktów zasad, teorii i praktyk powiązanych
z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji wiedzę
opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną”. „Kompetencje” oznaczają
udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych,
społecznych lub metodologicznych okazywaną w pracy lub nauce oraz karierze
zawodowej i osobistej; w europejskich ramach kwalifikacji, kompetencje określane
są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii”.5 Nowy słownik języka polskiego
definiuje kompetencje6 jako posiadanie wiedzy i doświadczenia w jakiejś
dziedzinie, umożliwiające prawidłowe wypełnianie obowiązków i podejmowanie

E. Potulicka, Neoliberalny program edukacji na polskich uniwersytetach. Przypadek studiów
pedagogicznych. (w:) Jakość kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pedagogicznych
(red.) R. Bery, K. Klimkowska, A. Dudak. Lublin 2014, s.67
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3
Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2013 r. (Dz. U. 2013
poz. 1273)
4
W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 r w sprawie ustanowienia
Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA
UNII EUROPEJSKIEJ (Załącznik I i II), Chmielecka E. (red.), Od Europejskich do Krajowych Ram
Kwalifikacji, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa 2009, s. 18 (oficjalne tłumaczenie Zaleceń
na j. polski)
5
Ibidem, s. 18
6
Nowy słownik języka polskiego, E. Sobol (red.). Warszawa 2003
1
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właściwych decyzji. A. Rakowska7 powołując się na amerykańskie prace McBera
i Boyatzisa wskazuje na szerokie rozumienie znaczenia kompetencji, które
utożsamiano z cechami menedżera, bardzo dobrze wykonującego swoją pracę.
Autorka podkreśla iż, są to motywy, cechy osobiste, umiejętności, wyobrażenie
o sobie, postrzeganie roli społecznej, zakresu wiedzy. Poniżej przedstawiono
opracowanie własne A. Rakowskiej rozumienia pojęcia kompetencji w ujęciu
brytyjskim i amerykańskim.
Rysunek nr 1: Rozumienie pojęcia kompetencji (podejście brytyjskie i amerykańskie )
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Źródło8 A. Rakowska (...) s. 49

Wzrasta znaczenie kompetencji rozumianych wieloaspektowo. W literaturze
przedmiotu wyróżniane są „Kompetencje międzykulturowe – takie, które staramy
się stworzyć w naszych działaniach naukowych, edukacyjnych i konsultingowych,
takie, które coraz więcej ludzi rozbudowuje w trakcie niezliczonych interakcji oraz
takie, które śledzimy za pomocą nowych struktur konceptualnych i modeli
teoretycznych – są nowo powstającą dyscypliną w naukach o zarządzaniu. Jest
ona umiejscowiona między obszarami teorii organizacji, rozwoju organizacji,
zarządzania zasobami ludzkimi i studiów komunikacji – utrzymuje ścisłe związki
z socjologią, antropologią kulturową, psychologią społeczną, ekonomią kulturową
i innymi dziedzinami nauk społecznych i humanistycznych”.9
Zdobywanie zatem przez studentów nowych doświadczeń w różnych formach
aktywności z uwzględnieniem procesu dydaktycznego jest koniecznością.
Zdobywanie różnych form uczestnictwa w życiu publicznym, zdobywanie
doświadczenia w zakresie nieformalnym jest ważnym czynnikiem w procesie
rekrutacji, w zatrudnianiu przez pracodawców oraz w procesach integracji
społecznej.
„Kompetencje są zatem cechą charakterystyczną rzeczywistych kwalifikacji
zawodowych, jakie posiada i rozwija pracownik w działalności zawodowej.
Dla bycia kompetentnym nie wystarczy formalne zaświadczenie, jak jest
to przy potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych, ponieważ ważna jest tutaj
zdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków, prowadząca do
ponadprzeciętnego działania”.10 Zatem wartość ma wiedza praktyczna, użyteczna.

Por. A. Rakowska, Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach.
Lublin 2007, s. 48-49
Źródło A. Rakowska, Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych
organizacjach. Lublin 2007, s. 49
9
S.J. Magala, Kompetencje międzykulturowe. Warszawa 2011, s. 259-260
10
Ł. Sienkiewicz, M. Gruza, Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od
absolwentów kształcenia zawodowego. Warszawa 2009, s. 75
7

8
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Kształtowanie kompetencji potrzebnych w wielu zawodach i dziedzinach
życia, współdziałanie z rynkiem pracy, z instytucjami pozarządowymi i działającymi
non profit, kształtowanie postawy uczenia się przez całe życie, kształtowanie
wrażliwości społecznej poprzez udział w wolontariacie to konieczność w procesie
kształcenia i wychowania na każdym etapie edukacyjnym, w tym również
w kształceniu na poziomie wyższym.
„O ile wiedza i umiejętności posiadają charakter poznawczy
i efektywnościowy, o tyle postawa, stanowiąca składnik kompetencji, jest wyrazem
ustosunkowania jednostki wobec różnego rodzaju typów obiektów (także
społecznych). Oprócz komponentu poznawczego, zawiera także emocjonalny
i behawioralny. Właśnie dzięki postawie wiedzy i umiejętności mogą być
wykorzystywane w działaniu”.11
U. Pauli12 na podstawie przeprowadzanych badań przedstawił 20 najczęściej
powtarzających się kompetencji wraz z częstotliwością ich występowania w grupie
102 stanowisk. (Tabela 1)
Tabela nr 1: Najczęściej poszukiwane przez pracodawców kompetencje
Udział
[%]
1. Umiejętność komunikowania się
78
76
2. Umiejętności komputerowe (poziom użytkownika)
59
58
3. Dokładność, sumienność w wykonywaniu obowiązków
58
57
4. Umiejętność organizacji pracy własnej
57
56
5. Znajomość języków obcych
56
55
6. Analityczne myślenie
54
53
7. Wiedza o specyfice pracy
40
39
8. Współpraca zespołowa
37
36
9. Kreatywność
33
32
10. Ukierunkowanie na własny rozwój
31
30
11. Odporność na stres
26
25
12. Umiejętność nawiązywania i budowania relacji
25
25
13. Zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego
24
24
14. Ukierunkowanie na cel
23
23
15. Samodzielność, podejmowanie decyzji
20
20
16. Inicjatywa
19
19
17. Umiejętność pracy pod presją czasu
19
19
18. Umiejętności handlowe
19
19
19. Terminowość realizacji zadań
14
14
20. Umiejętność pracy w wielozadaniowym środowisku
14
14
Źródło: U. Pauli, Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie13
Lp.

Nazwa kompetencji

Liczebność

D. Turek, A. Wojtczuk-Turek, Kompetencje transferowalne. Przegląd definicji, modeli i stanowisk
teoretycznych. (w:) Kompetencje transferowalne. Diagnoza. Kształtowanie. Zarządzanie (red.)
S. Konarski, D. Turek. Warszawa 2010, s. 20
12
Por. U. Pauli, Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. (w:) Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej
organizacji. (red.) T. Leczykiewicz, A. Springer. Poznań 2011, s. 118-119
13
Ibidem, s. 119
11

320
_______________________________________________________________________________

Powyższe dane wyraźnie wskazują na dużą rolę różnorodnych kompetencji.
Potwierdza to Analiza danych statystycznych, która wskazuje, iż na warszawskim
rynku pracy obszar podaży i popytu jest bardzo zróżnicowany. Na uwagę zasługuje
fakt wzrostu koncentracji pracodawcy na umiejętnościach i posiadanych
kompetencjach społecznych pracownika. Okres trwania nauki stał się kwestią
drugorzędną.14
Świadomość nabywania i doskonalenia wciąż nowych kompetencji
społecznych jest aktualnym problemem nie tylko kształcenia na poziomie
wyższym, ale również w kontekście zatrudniania na rynku pracy.
„Wydaje się jednak, że większość studentów i absolwentów nie ma
świadomości oczekiwań pracodawców w zakresie pożądanych kompetencji oraz
ich rozumienia. Powoduje to niewykorzystanie pojawiających się okazji do
własnego rozwoju, a tym samym lepszego przygotowania się do wejścia na rynek
pracy”.15
Istotnym jest wypracowanie w zakresie kształcenia kompetencji korelacji
i spójności na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, jak i szkoły wyższej. Na
absolwenta, młodego człowieka należy patrzeć całościowo, a nie przez pryzmat
kolejnych etapów edukacyjnych. Już od najmłodszych lat kształtować należy
osobowość oraz postawy poprzez oddziaływanie wychowawcze i „(…) rozwój
dziecka przez jego aktywność, samodzielne pokonywanie trudności oraz
korygowanie własnych błędów. Kształtuje się dzięki temu umiejętność samooceny,
krytyczne myślenie, analizę, co stanowi przygotowanie do dokonywania
autorefleksji w życiu dorosłym”.16 „Na poziomie studiów pierwszego i drugiego
stopnia można zauważyć brak kontynuacji kształtowania postaw uwzględnionych
na III i IV etapie edukacyjnym. Do nich należą: uczciwość, wiarygodność,
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek do innych
ludzi ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista, kształtowanie postawy
obywatelskiej, poszanowanie dla innych kultur i tradycji, zapobieganie wszelkiej
dyskryminacji (…). Proces wychowawczy, w ramach którego kształtowane są
kompetencje społeczne, wymaga ciągłości, konsekwencji i stałej obserwacji na
każdym etapie edukacyjnym ze strony wychowawcy (nauczyciela), wykładowcy
akademickiego. Niedoskonałość w zakresie realizacji jednego z elementów tego
procesu skutkuje niepowodzeniem. Dlatego też konieczna jest spójność
priorytetów wychowawczych na wszystkich etapach edukacyjnych zapewniających
odpowiedzialne przygotowanie jednostki do funkcjonowania w dynamicznie
zmieniającym się świecie”.17

I. Kust, Oczekiwania pracodawców wobec zmieniającego się rynku pracy. (w:) S. Neslušanová,
I. Emmerová, E. Jarosz (red.), Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Institut
Mezioborových Studií, s.r.o. Brno 2014, s. 478
15
U. Pauli, Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. (w:) Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej
organizacji. (red.) T. Leczykiewicz, A. Springer. Poznań 2011, s. 124
16
I. Kust, Dziecko motywacją do pracy nauczyciela w metodzie Marii Montessori. (w:) Autokreacja
innowacyjna w procesie wychowawczym.(red.) I. Kust, J. Michalak-Dawidziuk. Warszawa 2014,
s. 223
17
J. Michalak-Dawidziuk, Kształtowanie kompetencji społecznych jako przygotowanie do
funkcjonowania w społeczeństwie transgresyjnym. (w:) Dzisiejsze znaczenie ideałów (red.)
A. Kryniecka. Białystok 2015, s. 57-58
14
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Jakość kształcenia jest procesem permanentnego doskonalenia systemu
kształcenia, wymagającego stałego monitorowania. Jest to dążenie do perfekcji,
poprzez ciągłe usuwanie niedoskonałości, wychwytywanych w wyniku kontroli”.18
Kompetencje społeczne w opinii absolwentów uczelni
Badania przeprowadzono w uczelni niepublicznej na przełomie czerwca i lipca
2014 r. wśród 417 dyplomowanych absolwentów studiów niestacjonarnych. Ogólna
liczba studentów na zakończenie studiów wynosiła 579 osób, w tym 458 kobiet
i 121 mężczyzn.19 Średni wiek badanych wynosił 29 lat.
Tabela nr 2: Struktura terenu badań w podziale na kierunki kształcenia

Administracja II stopień
Pedagogika II stopień
Zarządzanie II stopień

Ogólna liczba
studentów
195
141
243

RAZEM

579

Kierunek

w tym kobiet

w tym mężczyzn

151
114
193

44
27
50

458

121

Ogólna liczba studentów badanych kierunków – stan na dzień 30.09.2014 r.

Strukturę badanych wydziałów w podziale na płeć studentów ilustruje
poniższy wykres.
Wykres nr 1: Struktura badanych wydziałów ze względu na płeć studentów
Struktura badanych wydziałów ze względu na płeć studentów
800
579 osób, 100%

600

458 osób,79%

400
121 osób, 21%

200
0

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Źródło: Opracowanie własne

W strukturze badanych wydziałów dominowały kobiety (458 z 579 ogółu)
pozostała grupa to mężczyźni (121 z 579 absolwentów).
W badaniu uczestniczyło 72,02% (417 z 579) absolwentów studiów II stopnia
z trzech kierunków studiów: Administracja, Pedagogika, Zarządzanie.

I. Kust, Proces Boloński w polskim szkolnictwie wyższym. (w:) Maнoхa І. П. (red.) Wyższe
Szkolnictwo na Ukrainie w kontekście integracji do Europejskiego Obszaru Edukacyjnego.
T. 1, s. 2013, s. 177
19
Stan na 30 września 2014 r. studentów badanych kierunków r. ak. 2013-14
18

322
_______________________________________________________________________________

Wykres nr 2: Liczebność próby w podziale na kierunki funkcjonujące w r. akademickim
2013/2014
Administracja; 192;
46%

Zarządzanie; 183;
44%

Pedagogika; 42;
10%

Źródło: Opracowanie własne

W podziale na kierunki najwięcej badanych absolwentów było z kierunku
Administracja 46% (192 spośród 417), następnie z kierunku Zarządzanie 44% (183
spośród 417) oraz z kierunku Pedagogika 10% (42 spośród 417).
Wykres nr 3: Badani absolwenci ogółem i wg płci

500

417osób, 100%

400

305 osób, 73%

300

112 osób, 27%

200
100
0

Ogółem
Kobiety

Mężczyźni
Źródło: Opracowanie własne

W badaniu wzięło udział 417 absolwentów w tym 305 (73%) kobiet i 112
(27%) mężczyzn.
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Wykres nr 4: Płeć badanych absolwentów w podziale na kierunki studiów
Badani wg płci i kierunku studiów
250

200

192

183

154 - 80%
150

118 - 64%

100

65 - 36%
38 - 20%

42

50

33 - 80%
9 - 20%

0

Administracja

Zarządzanie

Pedagogika

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Źródło: Opracowanie własne

W podziale na poszczególne kierunki studiów wyniki prezentują się
następująco: najwięcej 80% (154 z 192) kobiet było na kierunku Administracja,
następnie na kierunku Zarządzanie 64% (118 z 183) i na kierunku Pedagogika
80% (33 z 42).
Wykres nr 5: Średnia wieku absolwentów w podziale na kierunki studiów

Średni wiek absolwentów
35
30

31

29

28

29

Średni wiek absolwenta
Pedagogiki

Średni wiek absolwenta
Zarządzania

25
20
15
10
5
0
Średni wiek absolwenta
uczelni

Średni wiek absolwenta
Administracji

Źródło: Opracowanie własne

Warto podkreślić fakt, iż absolwentami studiów drugiego stopnia bez względu
na kierunek są młodzi ludzie. Średnia wieku absolwenta uczelni to 29 lat.
W podziale na kierunki ukończonych studiów średnia nie ulega dużym zmianom
i wynosi odpowiednio na kierunkach: 31 lat na Administracji, 28 lat na Pedagogice
i 29 lat na Zarządzaniu.
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Do absolwentów skierowano ankietę dotyczącą uzyskania przez nich
wiedzy, umiejętności i kompetencji wynikających z toku studiów. Oczywiście jest
to subiektywna ocena studentów, którzy zdali egzamin dyplomowy. Zapewne jako
absolwenci mają większy dystans do studiów. Z uwagi na to, że w większości są to
studenci studiów niestacjonarnych, z większą uwagą odnoszą się do uzyskanego
dyplomu. Duża część z nich ma własne rodziny i w zdecydowanej większości
utrzymuje się samodzielnie. Część osób korzystała z przysługującego stypendium
socjalnego, niektórzy otrzymali stypendia za osiągnięcia naukowe. Zdecydowana
większość młodych ludzi łączy pracę z obowiązkami studenta i rolą ojca lub matki
w rodzinie. Zwykle są to duże wyrzeczenia kosztem wypoczynku, rezygnacji
z czasu wolnego.
Absolwenci kierunków: Administracja, Pedagogika, Zarządzanie wypowiadali
się w zakresie nabytych kompetencji społecznych uzyskanych w czasie studiów.
Poniższe wykresy ilustrują udzielone odpowiedzi na pytanie W jakim stopniu
uzyskała Pani/Pan w trakcie studiów kompetencje społeczne (np. umiejętność
pracy w zespole, postawa uczenia się przez całe życie itp.) przygotowujące do
pracy?
Wykres nr 6: Stopień nabycia przez absolwenta w trakcie studiów na kierunku
Administracja kompetencji społecznych (np. umiejętność pracy w zespole, postawa uczenia
się przez całe życie itp.) przygotowujących do pracy
Administracja 192 osoby
100

90

90
80

69

70
60
50
40
30

20
11

20

1

10

1

0
bardzo wysoki

wysoki

średni

niski

bardzo niski

brak odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne

Większość 57,3% (110 z 192) absolwentów kierunku Administracja oceniła
stopień nabycia w trakcie studiów kompetencji społecznych (np. umiejętność pracy
w zespole, postawa uczenia się przez całe życie itp.) przygotowujących do pracy
jako wysokie i bardzo wysokie. Kompetencje w stopniu średnim oceniło 35,9%
(69 z 192) absolwentów, natomiast 5,7% (11 z 192) osób jako niskie. Bardzo nisko
oceniła 1 (0,5%) osoba i 1 osoba (0,5%) nie udzieliła odpowiedzi na pytanie.
Odpowiedzi respondentów w podziale na płeć, z kierunku Administracja,
odnoszące się do kompetencji ilustruje poniższy wykres.
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Wykres nr 7: Stopień nabycia przez absolwenta w trakcie studiów na kierunku
Administracja kompetencji społecznych (np. umiejętność pracy w zespole, postawa uczenia
się przez całe życie itp.) przygotowujących do pracy – podział wg płci
Administracja 192 osoby wg płci
73

80

54

60
40
20

17

16
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10

4

1

1

0

0

1

0
bardzo wysoki

wysoki

średni

niski

Kobiety

bardzo niski

Mężczyźni

brak
odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne

Na kierunku Administracja absolwenci potwierdzają nabycie kompetencji
społecznych (np. umiejętność pracy w zespole, postawa uczenia się przez całe
życie itp.) przygotowujących do pracy. Większość 57,8% (89 z 154) kobiet i 55,3%
(21 z 38) mężczyzn ocenili nabyte w trakcie studiów kompetencje społeczne
w stopniu wysokim i bardzo wysokim.
W średnim stopniu nabycie kompetencji ocenia 35,1% (54 z 154) kobiet
i 39,5% (15 z 38) mężczyzn. W stopniu niskim nabyte kompetencje ocenia 6,5%
(10 z 154) kobiet i 2,6% (1 z 38) mężczyzn. Bardzo nisko nabyte kompetencje
ocenia 0,6% (1 z 154) kobiet, natomiast żaden mężczyzna nie wskazał
tej odpowiedzi. Wszystkie kobiety udzieliły na pytanie odpowiedzi natomiast
1 mężczyzna (1z 38) nie udzielił odpowiedzi.
Stopień nabycia kompetencji społecznych przygotowujących do pracy,
absolwenci kierunku pedagogika ocenili w sposób następujący.
Wykres nr 8: Stopień nabycia przez absolwenta w trakcie studiów na kierunku
Pedagogika kompetencji społecznych (np. umiejętność pracy w zespole, postawa uczenia
się przez całe życie itp.) przygotowujących do pracy.
Pedagogika 42 osoby
28
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4
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Źródło: Opracowanie własne
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bardzp niski

brak odpowiedzi
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Odpowiedzi potwierdzają stopień nabycia przez absolwenta w trakcie studiów
na kierunku Pedagogika kompetencji społecznych (np. umiejętność pracy
w zespole, postawa uczenia się przez całe życie itp.) przygotowujących do pracy.
Zdecydowana większość 85,7% (36 z 42) potwierdza nabycie kompetencji
w stopniu wysokim lub bardzo wysokim, 9,5% (4 z 42) potwierdza w stopniu
średnim, jedna (1 z 42 czyli 2,4%)wskazuje stopień niski. Żadna z badanych osób
nie wskazała uzyskania bardzo niskiego stopnia w zakresie kompetencji. Jedna
(1 z 42 czyli 2,4%) z osób nie udzieliła odpowiedzi.
Poniżej dokonano analizy w podziale na płeć i stopień nabycia przez
absolwenta kierunku Pedagogika w trakcie studiów kompetencji społecznych
(np. umiejętność pracy w zespole, postawa uczenia się przez całe życie itp.)
przygotowujących do pracy.
Wykres nr 9: Stopień nabycia przez absolwenta kierunku Pedagogika w trakcie
studiów kompetencji społecznych (np. umiejętność pracy w zespole, postawa uczenia się
przez całe życie itp.) przygotowujących do pracy – podział wg płci
Pedagogika 42 osoby wg płci
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Źródło: Opracowanie własne

Na kierunku Pedagogika absolwenci potwierdzają nabycie kompetencji
społecznych (np. umiejętność pracy w zespole, postawa uczenia się przez całe
życie itp.) przygotowujących do pracy. Zdecydowana większość 87,9% (29 z 33)
kobiet i 77,8% (7 z 9) mężczyzn ocenia nabyte w trakcie studiów kompetencje
w stopniu wysokim i bardzo wysokim. W stopniu średnim ocenia 9,1% (3 z 33)
kobiet i 1,1% (1 z 9) mężczyzn. W stopniu niskim nabyte kompetencje ocenia 3%
(1 z 33) kobiet natomiast żaden z mężczyzn nie wskazał tej odpowiedzi. Podobnie
nikt nie wskazał stopnia bardzo niskiego. Na powyższe pytanie odpowiedzi
udzieliły wszystkie kobiety, natomiast 1 mężczyzna nie udzielił odpowiedzi.
Stopień nabycia przez absolwenta na kierunku Zarządzanie w trakcie studiów
kompetencji społecznych (np. umiejętność pracy w zespole, postawa uczenia się
przez całe życie itp.) przygotowujących do pracy przedstawia poniższy wykres.

327
_______________________________________________________________________________

Wykres nr 10: Stopień nabycia przez absolwenta na kierunku Zarządzanie w trakcie
studiów kompetencji społecznych (np. umiejętność pracy w zespole, postawa uczenia się
przez całe życie itp.) przygotowujących do pracy
Zarządzanie 183 osoby
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Źródło: Opracowanie własne

Większość 63,9% (117 z 183) absolwentów kierunku Zarządzanie ocenia
stopień nabycia w trakcie studiów kompetencji społecznych (np. umiejętność pracy
w zespole, postawa uczenia się przez całe życie itp.) przygotowujących do pracy
jako wysokie i bardzo wysokie. W stopniu średnim ocenia kompetencje 33,9%
(62 z 183) absolwentów, jako niskie kompetencje ocenia 1,6% (3 z 183) osoby
i 1 osoba (1 z 183 czyli 0,5%) nabyte kompetencje ocenia jako bardzo niskie.
Wszyscy respondenci udzielili odpowiedzi na ww. pytanie.
Poniższy wykres ilustruje stopień uzyskania przez absolwentów (w podziale
na płeć badanych) w trakcie studiów na kierunku Zarządzanie kompetencji
społecznych (np. umiejętność pracy w zespole, postawa uczenia się przez całe
życie itp.) przygotowujących do pracy.
Wykres nr 11: Stopień nabycia przez absolwenta na kierunku Zarządzanie w trakcie
studiów kompetencji społecznych (np. umiejętność pracy w zespole, postawa uczenia się
przez całe życie itp.) przygotowujących do pracy – podział wg płci
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Na kierunku Zarządzanie absolwenci potwierdzają nabycie kompetencji
społecznych (np. umiejętność pracy w zespole, postawa uczenia się przez całe
życie itp.) przygotowujących do pracy. Większość 67,8% (80 z 118) kobiet i 56,9%
(37 z 65) mężczyzn oceniają nabyte w trakcie studiów kompetencje w stopniu
wysokim i bardzo wysokim. W stopniu średnim oceniło 32,2% (35 z 118) kobiet
i 41,5% (27 z 65) mężczyzn. W stopniu niskim nabyte kompetencje oceniło 1,7%
(2 z 118) kobiet i 1,5% (1 z 65) mężczyzn. Bardzo nisko nabyte kompetencje
oceniło 0,8% (1 z 118) kobiet. Żaden mężczyzna nie wskazał tej odpowiedzi.
Wszyscy respondenci udzielili odpowiedzi na pytanie.
Zakończenie
Badani absolwenci byli pierwszym rocznikiem realizującym programy
kształcenia dostosowane do Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wyższego. Absolwenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia niepublicznej
uczelni w roku akademickim 2013/2014 odpowiadali na pytanie W jakim stopniu
studenci uzyskali w trakcie studiów kompetencje społeczne (np. umiejętność pracy
w zespole, postawa uczenia się przez całe życie itp.). W wyniku przeprowadzonych
badań należy stwierdzić, iż dyplomanci wysoko cenią sobie uzyskane w czasie
studiów kompetencje społeczne. Stopień uzyskania kompetencji absolwenci ocenili
jako wysoki i bardzo wysoki. Wysokie wskaźniki otrzymano w podziale na płeć
zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, którzy w większości ocenili nabycie
kompetencji społecznych w stopniu wysokim i bardzo wysokim. Na uwagę
zasługuje fakt, iż badani respondenci to młodzi ludzie, których średnia wieku
wynosi 29 lat.
Kompetencje społeczne są ważnym czynnikiem poszukiwanym przez
pracodawców, ale również istotnym elementem procesu kształcenia. Przygotowują
do życia społecznego, komunikacji społecznej, do życia w grupie, kształtują
umiejętności funkcjonowania i poznawania otaczającej rzeczywistości, kształtują
nawyk uczenia się „Wykreowanie postawy zamiłowania do uczenia się pozwala nie
tylko funkcjonować na rynku pracy i rozumieć otaczający świat oraz zjawiska
w nim występujące, ale także umożliwia autokreację człowieka i twórcze działania
mające na celu pokonywanie siebie”.20 Postawy aktywne i twórcze młodych ludzi
należy kształtować i wspierać. Temu celowi służy m.in. oferta uczelni sprzyjająca
samorealizacji studentów, ich samodoskonaleniu i zdobywaniu doświadczeń
przydatnych w pracy zgodnej z kierunkiem. „Konkludując, w zatrudnianiu
studentów chodzi o to, aby student pracujący zawodowo nie tylko zdobywał środki
do życia, ale także, aby stawał się bogatszy wewnętrznie, aby wzbogacał
nieustannie swoją osobowość i swoje kompetencje, stawał się podmiotem pracy,
aby poszerzał swoją szansę samorealizacji i wchodzenia na rynek pracy
konkurencyjnej”.21 Studenci uczestnicząc w różnego rodzaju formach aktywności
proponowanej przez uczelnię, np. udział w wolontariacie, działaniach pro publico
bono, akcjach charytatywnych, udziale w kołach naukowych, publikowaniu
J. Michalak-Dawidziuk, Lifelong learning – potrzeba współczesnego rynku pracy czy całożyciowa
autokreacja człowieka? (w:) Transgresje w edukacji (red.) I. Paszenda, R. Włodarczyk. Kraków 2014,
s. 223
21
U. Jeruszka, Czy i jakie korzyści odnoszą studenci z zatrudnienia? (w:) Rynek pracy i wykorzystanie
potencjału pracy w Polsce. Księga jubileuszowa z okazji 80 – lecia profesora Mieczysława Kubaja
(red.) A. Rajkiewicz, J. Orczyk. Warszawa 2014, s. 205
20
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w czasopismach uczelnianych, udziale w samorządzie studenckim, w projektach,
programie Erasmus i innych nabywają kompetencje cenione przez pracodawców,
ale również przydatne w życiu społecznym, w bezpośrednich kontaktach
międzyludzkich. Warto podkreślić, iż suplementy ukazują dodatkową aktywności
studenta, która stwarza pracodawcy możliwość pozyskiwania ciekawych
pracowników z wieloma kompetencjami.
Zmiany zachodzące na rynku pracy generują kolejne, które powinny
korelować z systemami edukacyjnymi, gdyż te nie mogą być nierzeczywiste,
abstrakcyjne, oderwane od rzeczywistości.
Należy podkreślić, iż „Szkoła wyższa, jakkolwiek uwarunkowana jest wieloma
czynnikami zewnętrznymi, w tym w dużym stopniu jej funkcjonowanie zależy od
przyjętej w kraju polityki oświatowej wyznaczającej unormowania prawnoorganizacyjne, to jednak opiera swoje działania na dydaktyce – w szczególności na
dydaktyce szkoły wyższej odnoszącej się do procesu kształcenia.22 S. Palka
zwraca uwagę na dwa czynniki wzajemnie oddziałujące na siebie nauczanie
(studiowanie) i wychowanie intelektualne. Nauczanie (studiowanie) odnosi się do
zdobywania wiadomości i umiejętności w toku samokształcenia i samodzielnego
studiowania pod kierunkiem wykładowców. Natomiast wychowanie intelektualne
dotyczy rozwijania w szczególności zdolności poznawczych (krytycznego
i twórczego myślenia), rozwijania zainteresowań poznawczych, kształtowania
postaw poznawczych.
M. Czerepaniak-Walczak w trosce o jakość kształcenia podkreśla fakt, iż,
„W odniesieniu do oceny jakości edukacji akademickiej można wskazać zarówno
różne cele, jak i użytkowników. Zawężenie celów do podniesienia jakości
przygotowania studentów do funkcjonowania na rynku pracy (inaczej mówiąc:
radzenia sobie w gospodarce rynkowej) i uznanie potencjalnych pracodawców za
użytkowników efektów kształcenia sprawia, że dominującą racjonalnością
wyznaczają kryteria oceny jakości edukacji jest racjonalność techniczna
(w znaczeniu J. Habermasa). (…) W rezultacie mamy do czynienia z sytuacją,
którą J. Habermas przedstawił następująco: „Stara sprzeczność do dziś przejawia
się w sporze o kształcenie osobowości – z jednej i wykształcenie warunkujące
zwykłe sprawności – z drugiej strony”.23
S. Palka podkreśla, iż w dążeniu do jakości kształcenia ważnym aspektem
jest odniesienie do wartości naukowych, dydaktyczno-wychowawczych oraz
obywatelskich.24 Czynniki te są bardzo istotne gdyż odnoszą się do procesu
umiejętności pozyskiwania wiedzy i jej zastosowania, ale również do rozwoju
intelektualnego, kształtującego świadomość i rozwój osobowości człowieka.
„Pomimo wielu różnic w zdaniach tych, dla których ważne są fundamentalne
funkcje uczelni wyższych i tych, dla których liczy się tylko rynek pracy, pozytywnym
jest fakt dostrzegania funkcji kompetencji przez obie strony. Problem z pewnością
stanowi ocena oraz ewaluacja poziomu kompetencji studentów. Uczestnictwo
S. Palka, Trwałe i zmienne składniki w procesie kształcenia w szkole wyższej (głos w dyskusji),
(w:) Kostkiewicz J., Domagała-Kręcioch A., Szymański J.M. (red.), Szkoła wyższa w toku zmian.
Diagnozy i konstatacje. Kraków 2011, s. 89
23
M. Czerepaniak-Walczak, Utopia. Iluzja. Realność. O jakości edukacji akademickiej w kontekście
kształcenia na kierunku „pedagogika”. (w:) Jakość kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk
pedagogicznych (red.) R. Bery, K. Klimkowska, A. Dudak. Lublin 2014, s. 93-94
24
S. Palka, Trwałe i zmienne…, op. cit., s. 89-92
22
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studentów w różnych programach unijnych na przykład Erasmus, jak wskazują
badania, przyczynia się do ich sukcesów związanych z przyszłą pracą
zawodową”.25
Istotnym jest również fakt, iż następują zmiany mentalności studentów: „Boom
edukacyjny lat 90. spowodował masowość kształcenia na poziomie wyższym.
Proces ten nie sprzyjał wysokiej jakości kształcenia, jednakże w poważnym stopniu
podniósł świadomość społeczną znaczenia wykształcenia na współczesnym rynku
pracy”.26
Zatem nieustannie należy podkreślać i przypominać, iż w dobie ciągłych
zmian, reform i przeobrażeń – w procesie kształcenia, w dydaktyce,
ponadczasową rolę odgrywa nauczyciel/wykładowca, który swoją wiedzą, kulturą
osobistą, sposobem przekazywania wiedzy kształtuje osobowość przyszłego
absolwenta, ale również inspiruje do działań i kształtuje kompetencje społeczne.
„Pedagog nie ma profesjonalnych możliwości wpływania na kształtujące się
aktualnie i w przyszłości, profile działalności zawodowej. Może jednak swoim
pedagogicznym oddziaływaniem, wpływać na „jakościowe oblicze” rynku pracy.
Jest to istotna możliwość i szansa na uzyskiwanie wysokiej jakości i efektywności
pracy oraz szlachetnych postaw ludzi i ich zachowań na rynku pracy”.27 To właśnie
nauczyciel – wykładowca kształtuje wzory zachowań i postaw studentów.
Współczesny rynek pracy wymaga rozszerzenia w szkolnictwie nowych treści
edukacyjnych.
J. Niemiec w ogólnych tendencjach w systemie edukacyjnym, w treściach
i w praktyce, jakie powinny obowiązywać, definiuje m.in. „pracę rozumianą
i kształtowaną w procesie edukacyjnym, jako tę część celów i treści kształcenia,
która poddawana być winna stale szczególnej uwadze uczących się, ze względu
na jej społeczny etos, ekonomiczne walory, a także indywidualne
urzeczywistnianie się w niej poprzez każdego człowieka”.28
W kontekście rozważań o jakości kształcenia wyższego zakończę refleksją –
pointą J. Piekarskiego: „W myśleniu o jakości wiedzy i edukacji warto wciąż
troszczyć się także o jakość wspólnego, naukowego wątpienia”.29
Streszczenie
W dążeniu do podnoszenia jakości kształcenia konieczna jest dbałość
o wzbogacanie osobowości, jak i kompetencji studentów. Świadomość studentów
w zakresie pozyskiwania podczas studiów kompetencji przydatnych nie tylko
w pracy, ale także w życiu codziennym jest wciąż niewystarczająca. Suplementy
do dyplomów stają się dla pracodawców cenną wizytówką o nabytych przez
I. Ocetkiewicz, Kształtowanie kompetencji studentów na tle europejskich/krajowych
ram kwalifikacji (E/KRK) dla szkolnictwa wyższego w kontekście programu Erasmus (w:) Szkoła
wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z 18 marca 2011 roku (red.) J. Kostkiewicz,
A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański. Kraków 2011, s. 136-137
26
J. Michalak-Dawidziuk, Jak przygotować studentów do twórczej realizacji podstawy programowej.
(w:) Kształcenie i wychowanie dla pracy i rozwoju. (red.) I. Kust, J. Michalak-Dawidziuk. Warszawa
2013, s. 190
27
J. Niemiec, Rynek pracy a edukacja (w:) Edukacja wobec rynku pracy. Realia-możliwościperspektywy, (red.) R. Gerlach. Bydgoszcz 2003, s. 52
28
J. Niemiec, Rynek pracy a edukacja (….), op. cit., s. 54
29
J. Piekarski, Jakość wiedzy, jakość szkoły – podstawa programowa a rynek pracy. (w:) I. Kust,
J. Michalak-Dawidziuk, Kształcenie i wychowanie dla pracy i rozwoju. Warszawa 2013, s. 53
25
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studentów w czasie studiów kompetencjach. Zainteresowanie pracodawców
rodzajem nabytych w czasie studiów kompetencji zapewne zachęci studentów
do zwiększenia swej aktywności. Obecnie studenci nie wykorzystują w pełni
różnorodnych aktywności oferowanych przez uczelnię. Zmiana świadomości
młodych ludzi, w tym studentów studiów niestacjonarnych, jest wspólnym
zadaniem uczelni i pracodawców.
Artykuł jest kontynuacją prezentacji przeprowadzonych badań wśród
absolwentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademicznym
2013/2014, którzy byli pierwszym rocznikiem realizującym programy kształcenia
dostosowane do Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii absolwentów studiów
niestacjonarnych drugiego stopnia r. akademickiego 2013/2014 niepublicznej
uczelni na temat: W jakim stopniu studenci uzyskali w trakcie studiów kompetencje
społeczne (np. umiejętność pracy w zespole, postawa uczenia się przez całe życie
itp.) przygotowujące do pracy?
Wykształcenie pewnych cech, nawyków wśród studentów, np.: zamiłowanie
do uczenia się, stymulowanie i inspirowanie działań jest zadaniem kształcenia
i wychowania. Kompetencje to szerokie rozumienie procesu kształcenia.
Niezależnie od różnicy poglądów w zakresie rozważań o funkcjach uczelni i rynku
pracy, ważnym jest dostrzeganie przez adwersarzy roli kompetencji. We
współczesnych organizacjach wiedza i kompetencje stają się najważniejszym
zasobem organizacji.
Summary
This article is a continuation of the presentation of a survey conducted among
2013/2014 graduates of second cycle part time degree programmes, who were the
first group implementing study programmes adapted to the Framework for Higher
Education Qualifications.
The survey aimed at becoming acquainted with the responses of 2013/2014
graduates of part time degree programmes at a non-public HEI to the question:
To what extent students acquired in the course of their studies social competencies
(such as team work skills, lifelong learning attitude) that prepare them for
professional life?
Education processes should involve the development of specific features and
habits in students, to mention passion for learning, and stimulate and inspire
particular actions. Competencies stand for broad understanding of the learning
process. Regardless of differing opinions on the role of higher education
institutions and the labour market, it is important that adversaries appreciate the
importance of competencies. Knowledge and competencies are key resources
of contemporary organisations.
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POTRZEBA POSZUKIWANIA DOZNAŃ U MŁODZIEŻY
NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE
Koncepcja potrzeby poszukiwania doznań M. Zuckermana
Według Zuckermana: „poszukiwanie doznań jest cechą definiowaną przez
poszukiwanie zróżnicowanych, nowych, złożonych oraz intensywnych wrażeń
i doświadczeń oraz gotowość do podejmowania fizycznego, społecznego,
prawnego i finansowego ryzyka na rzecz takich doświadczeń”.1 Wpływ na
powstanie teorii poszukiwania doznań miały wyniki badań prowadzonych przez
D. Hebba, mówiące o istniejących różnicach indywidualnych w optymalnym
poziomie stymulacji. Zuckerman ustalił, iż wpływają na nie czynniki sytuacyjne
i konstytucjonalne. Do tych ostatnich należy reaktywność ośrodkowego
i autonomicznego układu nerwowego, która jest przyczyną różnic
w zapotrzebowaniu na stymulację.2 Siłą wpływającą na organizację i utrzymywanie
kierunku zachowania jest dążenie do utrzymania optymalnego poziomu
pobudzenia. Cecha, która wyraża tendencję do poszukiwania lub unikania
stymulacji nazwana została przez Zuckermana poszukiwaniem doznań. W sytuacji
gdy poziom pobudzenia się obniża, jednostka dąży do jego podwyższenia,
natomiast gdy pobudzenie jest zbyt silne, pojawiają się zachowania unikające.
W sytuacji gdy próby unikania pobudzenia okazują się nieskuteczne, zachowanie
ulega zaburzeniu.
Zuckerman wyróżnił cztery podczynniki (podskale) wchodzące w skład
czynnika głównego G: TAS (thrill and adventure) – poszukiwanie grozy i przygód,
Es (experience) – poszukiwanie przeżyć, Dis (disinhibition) – rozhamowanie, BS
(boredom susceptbility) – podatność na nudę.3 Wysokie wyniki uzyskiwane
w czynniku TAS charakteryzują osoby wykazujące zamiłowanie do uprawiania
sporów ekstremalnych, ryzykownej aktywności fizycznej, zwłaszcza na wolnej
przestrzeni oraz działań dostarczających niezapomnianych wrażeń. Można tu
wymienić takie formy aktywności, jak: skoki spadochronowe, loty szybowcowe,
nurkowanie na dużych głębokościach, bungee jumping oraz szybka jazda
samochodem. Czynnik ES obejmuje doznawanie przeżyć umysłem, jak również
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zmysłami. Wyraża się w badaniu coraz to nowszych właściwości otoczenia.
Przejawia się w nonkonformistycznym stylu życia, poszukiwaniu doznań
estetycznych w muzyce i sztuce, a także w szukaniu niezwykłego towarzystwa,
nierzadko z kręgu tzw. marginesu społecznego. Osoby osiągające wysokie wyniki
w tej skali mają tendencje do nawiązywania relacji z grupami nieakceptowanymi
przez społeczeństwo. Do takich grup mogą należeć niektóre podkultury
młodzieżowe, a także grupy przestępcze. Wysokie wyniki uzyskiwane w czynniku
Dis (rozhamowanie) egzemplifikują takie zachowania, jak: spożywanie alkoholu,
eksperymentowanie z narkotykami, spotkania towarzyskie, zamiłowanie do głośnej
muzyki i imprez masowych, tendencje do przygodnych kontaktów seksualnych
i częste zmiany partnerów oraz nieprzestrzeganie norm społecznych. Jest to cecha
najsilniej zdeterminowana biologicznie. Czynnik BS mierzy podatność na nudę.
Odnosi się do niskiej tolerancji na zachowania czy doświadczenia powtarzające
się, monotonne, na które jednostka reaguje frustracją.4
Według Zuckermana poszukiwacze doznań preferują sytuacje nowe,
nieznane, silnie stymulujące, z reguły związane z podwyższonym ryzykiem.
Charakteryzują się zaspokajaniem potrzeb hedonistycznych nie zważając na
normy społeczne. Badania potwierdzają, że osoby o wysokim poziomie potrzeby
poszukiwania doznań częściej łamią prawo, a także częściej, niż reszta populacji
sięgają po alkohol i narkotyki.5 W teorii poszukiwania doznań zauważa się
odniesienie do rozważań Eysencka dotyczących podłoża ekstrawersji
umiejscowionego w pętli kora – układ siatkowaty, traktowanego przez Zuckermana
jako biologiczny komponent poszukiwania doznań. Uważa się, iż dla osób
charakteryzujących się poszukiwaniem doznań typowy jest niski poziom aktywacji
tych ośrodków. Z tego powodu, aby osiągnąć optymalny poziom aktywacji
potrzebna jest bardzo silna ich stymulacja. Natomiast osoby unikające doznań
charakteryzują się wysokim poziomem aktywacji układu korowo-siatkowatego.6
Poszukiwanie doznań jest konstruktem podobnym do modelu impulsywności
w teoriach Eysencka i Clonigera.7 Zuckerman ustalił związek wysokiego poziomu
potrzeby poszukiwania doznań z aktywnością hormonów płciowych, głównie
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wysokim poziomem testosteronu. Poszukiwanie doznań jest ogólnie rzecz biorąc
silniejsze u mężczyzn niż u kobiet.8 Badania wskazują także, iż najwyższy
wskaźnik odziedziczalności dotyczy skali rozhamowania (Dis). Wskazuje się też,
że niski poziom oksydazy monoaminowej (MAO) wzmaga poszukiwanie wrażeń.
Szczególnie uwidacznia się to w podskali Dis. 9
Jak wynika z analizy literatury przedmiotu, osoby poszukujące doznań nie
szukają ryzyka jako takiego, lecz godzą się na nie w większym stopniu, gdyż mają
świadomość, że jest to skutek uboczny dążenia do celu. Celem tym z reguły są
doznawane wrażenia i doświadczenia czegoś nowego. Wiele z tych osób jest
w stanie zaakceptować te ryzyko, a nawet podjąć działania mające na celu jego
obniżenie np. osoby preferujące szybką jazdę samochodem zapinają pasy. 10
Analiza wyników badań i obserwacji doprowadziła Zuckermana do przekonania,
że istnieją różnice indywidualne w poziomie pobudzenia (OLA – optimal level
of arousal) oraz w optymalnym poziomie stymulacji (OLS – optimal level
of stimulation). Źródeł wymienionych różnic upatrywano w:
 czynnikach wrodzonych (constitutional), mianowicie w sile pobudzania
i hamowania centralnego układu nerwowego;
 wieku: potrzeba poszukiwania doznań wzrasta od dzieciństwa do okresu
dorastania.
 W adolescencji osiąga najwyższą wartość, a następnie obniża się:
 doświadczeniu: w sytuacji przedłużającego się braku stymulacji lub
nadmiernej stymulacji poziom OLS oraz OLA może się podnieść lub
obniżyć. Związane jest to z mechanizmami adaptacji;
 ostatnich doświadczeniach: okresowe niedostymulowanie lub nadmierna
stymulacja mogą wywierać wpływ na poziom potrzeby poszukiwania
doznań w dalszych okresach życia;
 wymaganiach sytuacji: ustalono, iż poziom stymulacji i pobudzenia zależny
jest od wymagań danej sytuacji czy zadania jakie trzeba wykonać. Według
ustaleń zadania trudne, wymagające uwagi, koncentracji, wysiłku
poznawczego potrzebują niższego poziomu pobudzenia. Analogicznie –
zadania niewymagające wysiłku poznawczego, łatwiejsze, oparte na
powtórkach potrzebują wysokiego poziomu pobudzenia;
 cyklu dobowym.11
W myśl ustaleń Zuckermana społeczne uczenie się też może być przyczyną
ujawnienia się cechy poszukiwania doznań. Prawdopodobnie wpływ na pojawienie
się tej cechy mogą mieć doświadczenia zdobywane w domu, a także w szkole
i środowisku rówieśniczym. Dzieci poszukujące ryzyka, z reguły bawią się
z podobnymi do siebie. Podobnie kwestia ta wygląda w życiu dorosłym. Dobór
partnera życiowego może się opierać na poszukiwaniu podobieństw, mianowicie
8
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osoba z omawianą powyżej cechą będzie preferowała partnera, który również
poszukuje wrażeń.12 Ustalono również, że osoby o wysokiej potrzebie
poszukiwania doznań, przyjmują środki odurzające o działaniu stymulującym jak
amfetamina i kokaina, zamiast substancji, które obniżałyby poziom pobudzenia. 13
Zjawisko niedostosowania społecznego
Termin „niedostosowanie społeczne”, podobnie jak termin „przystosowanie
społeczne” nastręcza sporo trudności w definiowaniu, gdyż zachowanie ludzkie
cechuje duża złożoność i rozpiętość, zaś bogactwo hierarchii wartości to samo
zachowanie uważa za przystosowane w jednej kulturze, w innej zaś
zgoła odmiennie.14 Pojęcie zostało upowszechnione przez behawiorystów
amerykańskich nawiązujących do koncepcji Darwina, sprowadzając zachowanie
człowieka do prostych reakcji zwierząt. Hilgard uważa, że osoby niedostosowane
społecznie, podobnie jak przystosowane przeżywają konflikty, ale ci pierwsi nie
potrafią sobie z nimi poradzić.15 Do polskiej literatury pedagogicznej termin
niedostosowanie społeczne wprowadziła Maria Grzegorzewska w 1959 roku
definiując jako: „zespół wszystkich nieletnich wymagających specjalnych metod
wychowawczych medyczno-psychologicznych i medycznych; tych wszystkich,
wobec których z jednej strony pracodawca i urzędy publiczne muszą zastosować
metody specjalne, z drugiej zaś strony wychowawcy muszą się uciekać do
sposobów specjalnych; tych wszystkich, dla których trzeba czegoś innego niż dla
zespołu innych”.16 Literatura psychologiczna utożsamia niedostosowanie
społeczne jako zaburzenie osobowości. 17 Wielu badaczy upatruje zakłóceń
w relacjach społecznych między jednostką a otoczeniem w wyniku uszkodzenia
sfery emocjonalno-wolicjonalnej oraz zaburzeń charakterologicznych lub
osobowościowych.18 Niedostosowanie można też definiować jako negatywny
wpływ wywierany przez wadliwy stosunek jednostki do wszelkich norm. 19
Rozpoznając niedostosowanie społeczne J. Konopnicki zwraca uwagę na kryteria
psychologiczne, a także społeczne konsekwencje zachowań. 20 Jeszcze inną
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definicję niedostosowania podają A. Lewicki, L. Paryzek i B. Waligóra:
„…nieprzystosowanie społeczne jest socjologicznym faktem niezgodności między
systemem norm i wartości konkretnego człowieka a normami i wartościami tych
grup, których jest członkiem, i społeczeństwa jako całości”.21 Wielu autorów
podkreśla właśnie aspekt wadliwych relacji społecznych i niechęci do pełnienia ról
społecznych zgodnie z oczekiwaniami. S. Górski tego typu zachowania nazywa
wykolejeniem społecznym, którego przejawami są zachowania antagonistycznodestrukcyjne.22 L. Pytka dzieli definicje niedostosowania społecznego na
cztery grupy.23 Autor wymienia definicje objawowe, teoretyczne, operacyjne
oraz utylitarne. Definicje objawowe charakteryzują kategorie zachowań
nieprzystosowanych, definicje teoretyczne skupiają się na charakterystyce
symptomatologicznej oraz pojęciach teoretycznych, definicje operacyjne mówią
o symptomach zjawiska oraz sposobach jego pomiaru, natomiast definicje
utylitarne ujmują niedostosowanie od strony bezradności środowiska
wychowawczego wobec jednostki.24 Jak wyraźnie widać z przytoczonych powyżej
wybranych definicji niedostosowania społecznego, omawiana kategoria jest
niejednorodna, niejednoznaczna i cały czas ulega redefiniowaniu. Ze względu na
praktyczny, wymiar aplikacyjny, autorzy przyjęli stanowisko zbliżone do badaczy
podkreślających wadliwość relacji społecznych osób niedostosowanych
społecznie, co wpływa na proces wykluczania z tak zwanego „zdrowego”
społeczeństwa, a co za tym idzie decyduje o kierunek aktywności celowej, której
celem jest zaspokajanie potrzeb.25
Metodologia badań
Celem badań było ustalenie, czy osoby niedostosowane społecznie różnią się
pod względem potrzeby poszukiwania doznań od ich rówieśników z grupy
kontrolnej. Pewien problem nastręczyło autorom ustalenie zmiennych. Z definicji
zmienna zależna to „(...) zmienna lub czynnik będący pod wpływem innej zmiennej
(zmiennej niezależnej)”.26 Zmienna zależna określa to, co planujemy zbadać, to na
nią wpływamy zmienną niezależną, aby określić korelacje. Zatem w takim
rozumieniu zmienną zależną jest poszukiwanie doznań, zaś zmienną niezależną
niedostosowanie społeczne, które jest warunkiem kwalifikacji do grupy kryterialnej.
Można jednak rozumieć zmienną zależną i niezależną odwrotnie. Obecność
w ośrodku nie jest przyczyną (nie wpłynęła) na poziom potrzeby poszukiwania
doznań. Jako komponent biologiczny podlegający słabej fluktuacji utrzymywała
już określoną wartość wcześniej, przed pobytem w ośrodku. Uznano,
że zapotrzebowanie na stymulację może być warunkiem sprzyjającym
niedostosowaniu społecznemu. Obecność w ośrodku nie jest jednak przyczyną
w świetle współczesnych wyników badań. Resocjalizacja tom 1. (w:) W. Urban, J.M. Stanik (red).
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biologicznej determinanty, jaką jest zapotrzebowanie na stymulację (raczej jej
skutkiem). Warunkiem kwalifikacji do grupy kryterialnej nie było też wysokie lub
niskie zapotrzebowanie na stymulację badanych. Problem częściowo rozwiązano
stawiając hipotezę kierunkową: osoby niedostosowane społecznie charakteryzuje
wyższy poziom poszukiwania doznań niż osoby z grupy kontrolnej. Autorzy nie
wykluczają wpływu środowiska (pobytu w ośrodku i procesu resocjalizacji), który
może nasilać np. deprywację potrzeby poszukiwania doznań, tym bardziej, że
istnieją przesłanki, iż ogólne zapotrzebowanie na stymulacje może wzrastać
wtórnie na przykład w wyniku obronności percepcyjnej, jak i bardziej złożonych
mechanizmów natury fizjologicznej. 27 Nie kontrolowano jednak konsekwencji tego
zjawiska. Problem wydaje się interesujący z perspektywy resocjalizacji. Ważne
wydaje się uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu można wykorzystać
środowisko, by pomóc osobom niedostosowanym społecznie realizować wysokie
zapotrzebowanie na stymulację w sposób akceptowany społecznie.
Charakterystyka badanej grupy
W badaniu udział wzięło 78 chłopców w przedziale wiekowym od 13 do 20
roku życia. Grupę kryterialną stanowiło 38 osób w wieku od 13 do 20 lat,
przebywających w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku-Oliwie (15 osób) oraz
Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach (23 osoby). Osoby badane były w normie
intelektualnej, uczęszczały do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W ośrodkach umieszczone zostały na mocy wyroków Sądów Rodzinnych
i Opiekuńczych, z powodu konfliktów z prawem i ogólnej demoralizacji. Dla 12
z nich był to kolejny pobyt w placówce. W stosunku do 7 osób nadal prowadzone
jest postępowanie sądowe. Wśród popełnionych przez badanych przestępstw
wyróżniono 6 kategorii: kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, pobicia,
zabójstwa, wymuszenia. Rozkład liczebności popełnionych przestępstw
w wyodrębnionych kategoriach obrazuje wykres1.
Wykres nr 1: Liczba i rodzaj popełnionych przestępstw
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W grupie kontrolnej znalazło się 40 osób w przedziale wiekowym 16-20 lat.
Byli to uczniowie I, II i III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczecinku.
Średnia wieku w grupie kryterialnej wynosiła 16,47 lat, w grupie kontrolnej 17,4 lat.
Osoby z obu grup wypełniły ankietę socjometryczną oraz kwestionariusz SSS
Zucktermana w około godzinę. Grupa kontrolna wykazała się mniejszym
zaangażowaniem. Niechętnie wypełniała formularze, oczekiwała w zamian
nagrody w postaci lepszej oceny z matematyki, bądź języka polskiego. Analiza
danych demograficznych wskazuje, iż 97,37% badanych osób niedostosowanych
społecznie pochodzi z rodzin zdezintegrowanych (po rozwodach lub w separacji).
Około 2,63% pochodzi z rodzin, w których jeden lub oboje rodziców nie żyje.
W grupie kontrolnej 25% osób pochodzi z rodziny niepełnej, z czego 7,5%
z powodu śmierci jednego lub obojga rodziców oraz 17,5% rodzin po rozwodzie,
75% stanowiły osoby z rodzin pełnych.
Metody badawcze
W przeprowadzonym badaniu zastosowano następujące metody badawcze:
 ankieta socjodemograficzna – sporządzona na potrzeby niniejszych badań;
 skala poszukiwania doznań (SSS) Marvina Zuckermana (Pospiszyl,
1985).28
Ankieta socjodemograficzna stworzona została na potrzeby niniejszej
pracy w dwóch różniących się od siebie formach. Pierwsza skierowana była
do wychowanków Zakładu Poprawczego w Gdańsku-Oliwie oraz Schroniska dla
Nieletnich w Chojnicach. Druga wersja została wypełniona przez grupę kontrolną.
Badanie zostało przeprowadzone anonimowo. Ankieta adresowana do młodzieży
społecznie niedostosowanej zawierała pytania o: wiek, miejsce zamieszkania,
wykształcenie rodziców, status małżeński rodziców, rodzaj popełnionego
przestępstwa, a także czas pobytu w zakładzie. W ankiecie skierowanej do grupy
kontrolnej znalazły się analogiczne pytania jak w pierwszej ankiecie, z pominięciem
pytań dotyczących popełnionych przestępstw oraz czasu spędzonego w placówce.
Pierwotna wersja Skali Poszukiwania Doznań (SSS – Sensation Seeking
Scale) wraz z podstawą teoretyczną opracowana została na początku lat 60. przez
Marvina Zuckermana. Od tego czasu sama teoria, jak i skala SSS ulegały
modyfikacjom – teoria została rozszerzona, a sam test bardziej rozbudowany
dzięki licznym badaniom prowadzonym na całym świecie. Na potrzeby niniejszej
pracy zastosowana została wersja zaadaptowana i znormalizowana przez Zofię
Oleszkiewicz-Zsurzs z 1982 roku. Test składa się z 68 par twierdzeń. Badany
wybiera te, które jego zdaniem najlepiej go opisuje. Oceniają one sześć skal:
wyniku ogólnego G oraz pięciu podskal: TAS, ES, Dis, BS oraz I. Przy czym
podskala I występuje tylko w teście polskim. Wymienione pierwsze cztery czynniki
zostały omówione szerzej w części teoretycznej artykułu. Czynnik I – opisuje
zapotrzebowanie na stymulację intelektualną (Pospiszyl, 1985).29
4. Analiza wyników badań własnych
Autorzy zakładali, że młodzież niedostosowana uzyska wysokie wyniki we
wszystkich skalach zastosowanej metody (SSS) Zuckermana, poza skalą
I. Zakładano, skądinąd słusznie, że wyniki w skali poszukiwania stymulacji
28
29

K. Pospiszyl, Psychopatia. Warszawa 1985
Ibidem, s. 261
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intelektualnej I będą w obydwu grupach porównywalnie niskie. Przypuszczano,
iż istotne różnice wystąpią w podskali G (ogólny poziom poszukiwania doznań),
jak również w podskali Dis (rozhamowanie) oraz BS (podatność na nudę). W celu
zweryfikowania przekonań posłużono się testem t-Studenta. Otrzymane wyniki
zawarte zostały w poniższej tabeli.
Tabela nr 1: Skala poszukiwania wrażeń
G

Rodzaj grupy
Grupa kryterialna
Grupa kontrolna

Średnia
9,29
11,08

SD
2,08
3,86

Grupa kryterialna
Grupa kontrolna

8,2
9,18

2,40
2,49

Grupa kryterialna
Grupa kontrolna

8,18
8,68

1,93
2,49

Grupa kryterialna
Grupa kontrolna

8,32
9,23

1,97
2,88

Grupa kryterialna
Grupa kontrolna

8,24
9,10

2,71
2,90

Grupa kryterialna
Grupa kontrolna

4,21
3,93

1,60
1,73

T
-2,56

Df
60,505

P
0,013

TAS
-1,69

76

0,094

ES
-0,968

76

0,336

Dis
-1,619

76

0,110

BS
-1,358

76

0,179

0,756

76

0,452

Wykres nr 2: Skala poszukiwania wrażeń
12
10

11,08
9,29

9,18
8,2

8,68
8,18

9,23
8,32

9,1
8,24

8
6
4,213,93

grupa
kryterialna

4
2
0
G

TAS

Es

Dis

BS

I

Analiza wyników osiągniętych w Skali Poszukiwania Doznań wskazuje na
istotną różnicę w ogólnej tendencji do poszukiwania doznań. Jak wynika
z powyższej tabeli i wykresu, grupa kryterialna uzyskała niższy wynik (m= 9,29;
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SD= 2,08) w porównaniu z grupą kontrolną (m=11,08; SD=3,86). Nieznacznie
podwyższonymi wynikami w prawie wszystkich podskalach charakteryzują się
osoby z grupy kontrolnej (z pominięciem czynnika I). Wbrew wcześniejszym
przypuszczeniom, opartym o wyniki badań Zuckermana, to grupa kontrolna
osiągnęła wyższe wyniki w zapotrzebowaniu na stymulację. Obydwie grupy
charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na stymulację, co cechuje osoby
z neurobehawioralnym rozhamowaniem. Pojęcie to definiuje się jako „cechę
indywidualną obejmującą skorelowane ze sobą deficyty w zakresie regulacji
procesów emocjonalnych, zachowań i poznawczych funkcji wykonawczych,
posiadająca wyraźne tło biologiczne”.30 Kwestia ta powinna jednak zostać
potwierdzona w bardziej szczegółowych badaniach. Osiągnięte wyniki mogą być
również skorelowane z wiekiem, w jakim znajdują się badani. Jak podaje
Zuckerman, u osób w wieku od 9 do 14 lat oraz od 19 do 20 zauważa się
zdecydowanie silniejszą chęć poszukiwania wrażeń niż u jednostek w innym
wieku.31
Uzyskane wyniki są szczególnie interesujące w przypadku grupy kontrolnej.
Badania prowadzone przez Zuckermana ujawniają, że procent osób
uzależnionych, osób z zaburzeniami osobowości i osób łamiących prawo jest
wyższy wśród osób, które zajmują wysokie pozycje na wymiarze poszukiwania
doznań niż osób, które zajmują niskie pozycje na tym wymiarze. 32 Badana przez
autorów młodzież dostosowana społecznie uzyskała wysokie wyniki w większości
skal testu SSS. Szczególnie zaskakujące jest uzyskanie istotnie statystycznie
wyższego wyniku w skali ogólnej poszukiwania doznań G i nieistotnie statystycznie
wyższych wyników w pozostałych podskalach. Uzyskany rezultat można
interpretować w następujący sposób. Badana młodzież z grupy kontrolnej
rekrutowana była ze szkół zawodowych, a jak donosi raport z badania
zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym oraz sytuacji szkolnictwa
zawodowego w województwie mazowieckim dla Mazowieckiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości: „szkoła zawodowa jest szansą dla uczniów, których
charakteryzuje niższa motywacja do nauki i niższy potencjał w zakresie nauki
przedmiotów ogólnych”.33 J.E. Nurmi ogólnie stwierdził, że osoby bardziej
inteligentne częściej interesują się przyszłą edukacją, zaś mniej inteligentne
przyszłym zawodem.34 Osoby o wysokim wskaźniku BS (podatności na nudę)
cechuje mniejsza zdolność do skupienia się na zadaniach monotonnych, zaś
powtarzanie materiału by go opanować jest cechą nieodzowną w procesie uczenia
się. O wyborze szkoły zawodowej przez badanych z grupy kontrolnej mogły
decydować zmienne biologiczne, jak właśnie poszukiwanie stymulacji i niechęć do
P. Kwiatkowski, Neurobehawioralne rozhamowanie a postawy młodzieży wobec używania substancji
psychoaktywnych w kontekście postaw wychowawczych rodziców. (w:) D. Borecka-Biernat (red.),
Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych
i pozaszkolnych. Kraków 2011, s. 124
31
M. Zuckerman, Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. Cambridge 1994
32
Ibidem, s. 97
33
Raport z badania zainteresowania mazowieckiej młodzieży kształceniem zawodowym, oraz sytuacji
szkolnictwa zawodowego w województwie mazowieckim dla Mazowieckiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości, 2009, http://www.mirip.org.pl/plik,783,raport-badan-mirip-zainteresowania-szkol
nictwem-zawodowym.pdf, s.16
34
J.E. Nurmi, How do adolescents see their future? A review of the development of future-orientation
and planning, “Developmental Review” 11, 1991, s. 1-59
30
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monotonni nauki zarazem. Wysokie wskaźniki w poszukiwaniu doznań może
stanowić cechę charakterystyczną współczesnej kultury, nazwanej przez
Z. Melosika „kulturą instant” czy „kulturą skoku adrenaliny i ryzyka”, którą
charakteryzuje natychmiastowość i konieczność uzyskiwania maksymalnej
przyjemności, szczęścia i stymulacji. 35 Stąd uzyskany wynik można interpretować
jako obraz czasów współczesnych, w których pod względem poszukiwania
stymulacji „zdrowa” młodzież nie różni się od równolatków niedostosowanych
społecznie.
Z drugiej strony wyższe poszukiwanie stymulacji u badanej młodzieży z grupy
kontrolnej nie musi oznaczać, że jest niedostosowana, lecz jeszcze
niezdiagnozowana lub stanie się niedostosowana poprzez łamanie reguł
społecznych by zaspokoić głód stymulacji. Hansen i Breivik (2001) sugerują
istnienie dwóch dróg zaspokajania potrzeb poprzez pozytywne i negatywne
zachowania ryzykowne. Do pozytywnych zachowań ryzykownych zaliczają sporty
ekstremalne, jak wspinaczka, kajakarstwo, rafting, zaś do negatywnych zachowań
ryzykownych kwalifikują przestępczość i społecznie nieakceptowane działania, jak
kradzieże czy używanie narkotyków.36
Podsumowanie
Celem przeprowadzonych badań była odpowiedź na pytanie, czy młodzież
niedostosowana społecznie przejawia wyższą potrzebę poszukiwania doznań
mierzoną Skalą poszukiwania doznań M. Zuckermana niż młodzież z grupy
kontrolnej. Uzyskane wyniki badań nie potwierdziły założonej hipotezy. Uzyskano
zbliżone wysokie wyniki w zakresie pięciu skal oraz zbliżony niski wynik
w skali zapotrzebowania na stymulację intelektualną. Grupa kontrolna uzyskała
istotnie statystycznie wyższy wynik w zakresie czynnika ogólnego (czynnika
G) zapotrzebowania na stymulację. Autorzy tłumaczą uzyskane wyniki badań
specyfiką doboru grupy kontrolnej oraz uwarunkowaniami kulturowymi, jak również
środowiskowymi – uczestnictwem młodzieży niedostosowanej społecznie
w procesie resocjalizacji. Warto w następnych badaniach porównać młodzież
wywodzącą się z różnych środowisk pod kątem potrzeby poszukiwania doznań.
Streszczenie
Wielu badaczy zwraca uwagę na związki jakie występują pomiędzy
poszukiwaniem doznań a zachowaniami ryzykownymi, impulsywnymi, społecznie
destrukcyjnymi oraz samodestrukcyjnymi.37 Problem ten jest szczególnie widoczny
Z. Melosik, Młodzież w społeczeństwie współczesnym. Konteksty, kontrowersje i paradoksy.
(w:) B. Bykowska, M. Szulc (red.), Zagrożenia współczesnej młodzieży polskiej – w poszukiwaniu
tożsamości... Gdańsk 2006, s. 243-264
36
E.B. Hansen, G. Breivik, Sensation seeking as a predictor of positive and negative risk behaviour
among adolescents, “Personality and Individual Differences” 30/2001, s. 627-640
37
P. Horvat, M Zuckerman, Sensation seeking, risk appraisal, and risky behavior. Personality and
Individual Differences. Volume 14, Issue 1, January 1993, s. 41-52; S.A. Ball, K.M. Carroll, B.J.
Rounsaville, Sensation seeking, substance abuse, and psychopathology in treatment-seeking and
community cocaine abusers, “Journal of Consulting and Clinical Psychology”, Vol 62(5), 1994, s.10531057; L. Donohew, R. Zimmerman, P.S. Cupp, Novak S., S. Colon, R. Abell, Sensation seeking,
impulsive decision-making, and risky sex: implications for risk-taking and design of interventions.
Personality and Individual Differences. Volume 28, Issue 6, 1 June 2000, s. 1079-1091; A. Aluja,
R. Torrubia, Hostility-Aggressiveness, Sensation Seeking, and Sex Hormones in Men: Re-Exploring
Their Relationship, “Neuropsychobiology” 2004/50, s.102-107
35
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wśród nastolatków.38 Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy młodzież
zdiagnozowana jako niedostosowana społecznie, umieszczona w zakładzie
poprawczym oraz schronisku dla nieletnich różni się w zakresie potrzeby
poszukiwania doznań od młodzieży z grupy kontrolnej. Jak wskazują wyniki badań
obydwie badane grupy uzyskały podobnie wysokie wyniki w Skali Poszukiwania
Doznań (SSS – Sensation Seeking Scale) autorstwa Marvina Zuckermanna,
jednak istotnie wyższe wyniki uzyskała grupa kontrolna w zakresie czynnika
G (ogólnego poziomu poszukiwania doznań). Autorzy interpretują wyniki
w kontekście otoczenia społecznego, w jakim znalazła się grupa kryterialna
(warunki resocjalizacji) oraz doboru grupy kontrolnej (młodzież ze szkoły
zawodowej).
Summary
Many researchers draws attention to the relationships that exist between
sensation seeking and risk behaviors, impulsive, socially destructive and selfdestructive even among young people (Horvat, Zuckerman, 1993; Ball, Carroll,
Rounsaville, 1994; Don (w:) ohew i in.2000; Aluja, Torrubia, 2004; Riobbins,
Bryan, 2004). The aim of research was to answer the question of whether socially
maladjusted adolescents differs in terms of the sensations seeking of youth in the
control group. The study used the Marvin’s Zuckerman Scale of Sensation Seeking
(SSS). Both groups have been similarly high results in the need for sensation
seeking. Significantly higher scores in the control group received the factor
G (general level of sensation seeking). The authors interpret the results in the
context of the social environment criterial group (conditions of rehabilitation) and
the selection of the control group (students from a vocational school).
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Lucyna BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Magdalena GIERS
Wyższa Szkoła Bankowa
PRZEŻYWANY STRES PRZEZ RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH DZIECI
Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ
Rodowodu pojęcia stres możemy szukać w XVII wieku w pracach Roberta
Hooka,1 który użył pojęcia „stres” jako siły wywołującej naprężenie lub
zniekształcenie danej struktury. Z obszaru fizyki pojęcie to zostało przeniesione na
grunt nauk humanistycznych, początkowo głównie dzięki pracom Cannona
i Selyego.2 Szczególnie znana jest koncepcja kanadyjskiego fizjologa Hansa
Selye’go – wprowadził pojęcie Ogólnego Zespołu Adaptacyjnego (General
Adaptation Syndrom, GAS).3 Określenie „stres” w ujęciu Selye’go oznaczało
niespecyficzną reakcję organizmu na działanie szkodliwych czynników (stresorów).
Reakcja ta przebiegała w trzech kolejnych stadiach: stadium reakcji alarmowej
(organizm mobilizuje siły obronne), stadium odporności (następuje pełne
przystosowanie do stresora) i stadium wyczerpania. Ta biologiczna koncepcja
stresu nie uwzględniała jednak czynników psychologicznych, które jako zmienne
mediujące zostały uwzględnione przez Lazarusa 4 w latach 60. XX wieku.
Według definicji Lazarusa i Folkman5 stresem jest określona relacja pomiędzy
osobą a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub
przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi. Lazarus 6 dla
podkreślenia interakcji pomiędzy podmiotem a otoczeniem, wprowadził pojęcie
transakcja stresowa, w której wyróżnił trzy aspekty:
 stres jest dynamicznym poznawczo-emocjonalnym stanem,
 przejawia się przerwaniem homeostazy,
 wzbudza potrzebę przywrócenia równowagi.
Transakcja stresowa może zostać ujęta w ocenie pierwotnej jako krzywda,
zagrożenia, ale tez jako wyzwanie. Układ emocji w przypadku wyzwania jest
szczególnie złożony i oprócz uczuć negatywnych może zawierać także uczucia
pozytywne, takie jak: nadzieja, zapał, podniecenie, a nawet rozweselenie. Po
dokonaniu oceny pierwotnej i uznaniu relacji za stresową dochodzi do oceny
wtórnej. Ocena ta umożliwia podjęcie konkretnych działań w celu podjęcia działań
niwelujących źródła stresu.7 Należy pamiętać jednak, że uporanie się z sytuacją
trudną może prowadzić do adaptacji w jednym obszarze funkcjonowania, ale
z drugiej strony może powodować pogorszenie w innym obszarze. Do załamania
może dojść w innym wymiarze niż ten, w którym powstało pierwotne zagrożenie.
M. Plopa, R.Makarowski, Kwestionariusz Poczucia Stresu. Podręcznik. Warszawa 2010, s. 5
Ibidem, s.5
3
I. Heszen-Niejodek, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie (w:) Strelau (red.), Psychologia.
Gdańsk 2000, t. 3, s. 465
4
R. Lazarus, Theory-based stress measurement, ”Psychological Inquiry.”1990,1
5
R. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal and coping. New York 1984, s. 19
6
M. Plopa, R. Makarowski, Kwestionariusz Poczucia…, op. cit., s. 12
7
I. Heszen-Niejodek, Teoria stresu psychologicznego…, op. cit., s. 470
1
2

352
_______________________________________________________________________________

Dotyczy to szczególnie osób, które dłużej przebywają w sytuacjach obiektywnie
określanych jako stresowe (Plopa, Terelak, Truszczyński). 8
Źródła stresu są bardzo zróżnicowane. Lazarus i Folkman9 rozróżniają takie
stresory, jak:
 dramatyczne wydarzenia o rozmiarach katastrof, obejmujących całe grupy,
 poważne wyzwania i zagrożenia, dotyczące jednostek lub kilku osób,
 drobne, codzienne utrapienia.
Hobfoll10 charakteryzując bliżej pierwszą grupę stresorów akcentuje, że
atakują one najbardziej podstawowe wartości człowieka, jak życie, schronienie.
Stawiają także niezwykle wysokie wymagania i często przychodzą bez
ostrzeżenia. Pozostawiają także po sobie znaczący ślad, który często jest
reaktywowany, kiedy pojawiają się bodźce skojarzone z danym wydarzeniem.
Szczególnie istotną sferą oddziaływań o charakterze stresu jest rodzina,
w której dochodzi do wielu oddziaływań o charakterze interpersonalnym. Do
rodziny mogą przenikać też napięcia z zewnątrz za pośrednictwem jej członków,
ale także w rodzinie jednostka może odnaleźć wsparcie w trudnych sytuacjach
życiowych. Wydarzenia życiowe w cyklu życia rodziny, takie jak macierzyństwo,
ojcostwo, opuszczenie rodziny mogą mieć różnorodny, zrelatywizowany wpływ na
poszczególnych członków rodziny. Na samopoczucie jednostki w kontekście
funkcjonowania rodzinnego wpływają również wydarzenia codzienne, rozumiane
jako problemy wynikające z pełnionych ról rodzinnych i małżeńskich, z organizacji
życia rodzinnego. Może to prowadzić do konfliktów interpersonalnych, stanów
depresyjnych, lęków czy depresji.11
W sferze rodziny wartym podkreślenia stresorem jest konflikt małżeński. Może
on przejawiać się brakiem wzajemności, brakiem afektywnej wymiany, brakiem
akceptacji osobowości partnera. Konflikty w jednej sferze mogą przenieść się
na inne obszary, wywołując dyssatysfakcję, poczucie winy bądź osamotnienia. Te
negatywne stany wykazują istotny związek z procesem wychowania dzieci – brak
spójności małżeńskiej może obniżać wydolność wychowawczą rodziców. Z drugiej
zaś strony źródłem bodźców stresowych mogą być dzieci z różnymi problemami
(zdrowotnymi, niepełnosprawnością lub zaburzeniami zachowania). Dzieci nawet
po opuszczeniu gniazda rodzinnego mogą przysparzać niepokoju swoim rodzicom,
którzy troszczą się o ich status materialny czy życie osobiste. 12
Jak ukazują badania Dohrenwed i Dohrenwed oraz Kessler 13 kobiety
doświadczają stresów silniej niż mężczyźni. Są bardziej wrażliwe na sprawy
rodzinne oraz bardziej angażują się na transmisję emocji w strukturach rodzinnych.
W szczególnej sytuacji są kobiety, które z jednej strony są odpowiedzialne za
funkcjonowanie rodziny, z drugiej zaś mają wyraziste aspiracje zawodowe
i potrzebę samorealizacji w innych obszarach niż życie rodzinne. Chęć

M. Plopa, Osobowościowe predykatory emocjonalnego funkcjonowania marynarzy w warunkach
rejsu dalekomorskiego, ”Przegląd Psychologiczny”.1992, s. 3; J. Terelak, O. Truszczyński, Stres
w długotrwałym locie kosmicznym, ”Przegląd Psychologiczny”. 1992, s. 1
9
I. Heszen-Niejodek, Teoria stresu psychologicznego…, op. cit., s. 474
10
S. Hobfoll, Traumatic stress: Atheory basedonrapid lossof resources. E: ”Anxiety Research” 1991,
s. 4
11
M. Plopa, R. Makarowski, Kwestionariusz Poczucia…, op. cit., s. 25
12
Ibidem, s. 26-27
13
Ibidem, s. 27
8
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poszerzania granic swojej autonomii może być blokowana na przykład przez
autorytaryzm męża. Jak ukazują badania, między innymi Kaplan 14 oraz Jupp
i Mayne,15 częsta nieobecność męża i ojca może powodować stany przeciążenia u
kobiet, a u dzieci poczucie półsieroctwa społecznego. Jak podkreśla Plopa 16,
rodzina obfituje w stresory pierwotne, jak i wtórne, może być miejscem, gdzie
dobrostan jednostki może być poważnie zagrożony. Jednocześnie rodzina
dostarcza swoim członkom sił ochronnych w przezwyciężaniu stresu
wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
W rozważania o stresie należy również włączyć pojęcie stresu
socjokulturowego, bowiem wymiar specyficzności kulturowej może odnosić się do
określonych stresorów. Mogą być to stresory społeczne, stresory związane
z geograficzną ruchliwością, społeczną dezorganizacją, poczuciem osamotnienia.
Należy spodziewać się, że pomiędzy poszczególnymi kulturami istnieją różnice
w poziomie stresu, promowania wzorów reakcji na stres i stosowania sposobów
radzenia sobie z nim.17 Plopa18 przywołując porównanie kultury europejskiej
i indyjskiej zaznacza, że w tej drugiej stres i związane z nim choroby są mało
rozpowszechnione. Dzieje się to dzięki akceptacji przez kulturę indyjską
indeterministycznej orientacji, która zabezpiecza człowieka przed pełną
odpowiedzialnością za swoje decyzje i działania. Podstawą takiego myślenia jest
przeświadczenie o życiu przez wieki, o uwarunkowaniu teraźniejszości przez
przeszłość, co zwalnia od brania pełnej odpowiedzialności za swoje czyny.
Natomiast w racjonalnej kulturze zachodniej, która akceptuje determinizm,
kontrolę, odpowiedzialność, ale także wysoki poziom anonimowości życia, poziom
zapadalności na choroby związane ze stresem jest coraz większy. Dzieje się to
także dzięki coraz większej urbanizacji, depersonalizacji i brakiem możliwości
autentycznej ekspresji siebie w bezpiecznych relacjach interpersonalnych (Kessler,
Seeman i in., Barley, Knight, Laungani).19
Należałoby zadać pytania, jak to się dzieje, że niektóre osoby przyjmują
konstruktywna strategie obronną wobec stresu, inne zaś mają zaburzenia
zachowania. Należy tutaj podkreślić rolę zasobów, takich jak: osobowość,
zdolności, poziom edukacyjny, doświadczenia w kontakcie z sytuacją stresową
w toku życia, wsparcie społeczne.20 Do zasobów osobowościowych można
zaliczyć twardość, poczucie koherencji, poczucie kontroli, kompetencje społeczne,
siłę ego.

14

L. Kaplan, Mesurement problems in istimating theoretically informed models of stress: A sociological
perspective, ”Stress Medicine”.1990, s. 6
15
J. Jupp, P. Mayne, Flying apart: separation distress in female flight attendants, ”Australian
Psychologist”. 1992, s. 27
16
M. Plopa, R. Makarowski, Kwestionariusz Poczucia…, op. cit., s. 29
17
Ibidem, s. 35
18
Ibidem, s. 37-38
19
M. Seeman, T. Seeman, M. Sayles, Social networks and health status, ”Social Psychology
Quarterly.1985, s. 48; R. Kessler, R. Price, C. Wortman, Social factors in psychopothology:
stres, social suport and coping process, ”Annual Review Psychological.1985, 36; S. Barley,
D. Knight, Toward a cultural theory of stress complains, ”Research Organizational Behavior.1992,
s. 14; P. Laungani, Cultural differences in stress and ots management, „Stress Medicine”. 1993, s. 9
20
M. Plopa, R. Makarowski, Kwestionariusz Poczucia…, op. cit., s. 39
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Twardość jest to konstrukt teoretyczny, który określa poziom odporności
jednostki na stres. Łączy się on z pozytywną wiarą jednostki w kontrolowalność
sytuacji, konstruktywnym zaangażowaniem się w rozwiązywanie problemów,
optymizmem i wiarą w możliwość radzenia sobie z trudnościami. 21 Zdaniem
Lazarusa22 osoby twarde mają skłonność do wybierania strategii aktywnych,
najbardziej pożądanych w danych warunkach i elastycznie je realizują. Allred
i Smith23 zwracają również uwagę, że osoby twarde są mniej somatycznie
zorientowane i występuje u nich mniejsze wzbudzenie fizjologiczne.
Kolejnym mediatorem reakcji stresowej o charakterze osobowościowym jest
poczucie koherencji. Antonovsky24 dążąc do znalezienia rozwiązania tajemnicy
zdrowia postawił hipotezę, że istnieje jakiś wewnętrzny czynnik, który sprawia, że
ludzie sobie radzą ze stresem i nie chorują, albo szybko zdrowieją. Ten centralny
czynnik nazwał poczuciem koherencji (sense of coherence). Od poczucia
koherencji zależy, czy zasoby, które posiada człowiek będą odpowiednio
wykorzystane, ponieważ w sytuacji stresowej uruchamiają się i mobilizują
adekwatne do obciążenia zasoby odpornościowe. Według Antonovsky’ego 25 na
poczucie koherencji składają się poczucie zrozumiałości, zaradności
i sensowności. Poczucie zrozumiałości odnosi się do tego, czy człowiek
spostrzega docierające do niego bodźce jako uporządkowane, spójne i jasne, czy
też jako chaotyczne, nieuporządkowane, losowe, przypadkowe, niewytłumaczalne.
Natomiast poczucie zaradności dotyczy spostrzegania dostępnych zasobów jako
wystarczających do sprostania wymaganiom. Poczucie sensowności to z kolei
umiejętność dostrzegania przez jednostkę sensu życia i oceniania przynajmniej
części problemów jako wartych wysiłku i zaangażowania Poziom poczucia
koherencji charakteryzujący ludzi wiąże się nieodłącznie z jakością ich życia
w różnych obszarach funkcjonowania osobistego, społecznego, zawodowego.
Z wysokim poczuciem koherencji wiąże się wiara, że życie jest dla nas sensowne,
uporządkowane, w jakimś stopniu przewidywalne i kontrolowalne. Wiara
ta wchodzi w zakres fundamentalnych cech podmiotu, pozwalających mu na
psychologicznie dojrzałe funkcjonowanie w stosunkach interpersonalnych.
W podejściu salutogenetycznym A. Antonovsky 26 nawiązuje do transakcyjnej teorii
stresu. Zakłada on, że pierwotną cechą istot żywych jest heterostaza, chaos, pęd
ku entropii. Normalne funkcjonowanie człowieka związane jest więc z dynamiczną
równowagą. Ludzie wciąż mają do czynienia ze stresorami, na które reagują i do
których starają się dostroić. O poziomie zdrowia decyduje wówczas umiejętność do
ograniczania entropii oraz zachowanie lub przywracania dynamicznej równowagi
zewnętrznej i wewnętrznej systemu.
Do zasobów osobowościowych zaliczamy również poczucie kontroli. Osoby
z zewnętrznym poczuciem kontroli gorzej radzą sobie z sytuacjami stresowymi,
21

Ibidem, s. 40
R. Lazarus, From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks, ”Annual
Reviev Psychological”. 1993, s.44
23
K. Allred, T. Smith, The hardy personality: Cognitive and physiological responses to evaluative threat,
”Journal of Personality and Social Psychology”, 1989, s. 56
24
L. Bobkowicz-Lewartowska, Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży
z zespołem Downa. Warszawa 2013, s. 1
25
A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować.
Warszawa 1995, s. 32-33
26
L. Bobkowicz-Lewartowska, Wybrane uwarunkowania…, op. cit., s. 167
22
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gdyż mają one często przekonanie o niemożności wpływu na zmianę sytuacji
stresowej i dlatego nie koncentrują się na źródle problemów, ale na własnych
emocjach. Wpływa to negatywnie na efektywność funkcjonowania oraz satysfakcję
z wykonywanych zadań. W przypadku wewnętrznego poczucia kontroli istnieje
u jednostki przekonanie o możliwości wpływu na bieg wydarzeń. U osób
z wewnętrznym poczuciem kontroli występuje nastawienie na rozumienie sytuacji
trudnej i poszukiwanie efektywnego rozwiązania. 27 Walsh i in.28 uważa, że osoby
z wewnętrznym poczuciem kontroli są nie tylko bardziej efektywne w zwalczaniu
doświadczanego stresu (na poziomie poznawczym, emocjonalnym czy
somatycznym), ale również rzadziej dopuszczają do pojawiania się reakcji
stresowej (prewencyjne znaczenie wewnętrznego poczucia kontroli).
Do zmiennych osobowościowych, które zabezpieczają jednostce kompetencje
interpersonalne, zaliczamy takie cechy jak: otwartość, empatyczność, optymizm,
zdolność rozumienia innych oraz pozytywny stosunek do ludzi. Cechy te
umożliwiają ekspresję emocji, korzystanie ze wsparcia społecznego, redukują
poczucie osamotnienia i lęku. W percepcji osób obdarzonych takimi cechami,
w sytuacji trudnej nie obniża się stan dobrego samopoczucia, satysfakcja z życia
lub zachodzi to jako zjawisko czasowe i o mniejszym natężeniu. Osoby
przejawiające takie cechy swoją obecnością wpływają na klimat emocjonalny
w grupie, przyczyniają się do obniżenia częstotliwości konfliktów, wprowadzają
spokój i optymizm.29 Niektórzy badacze zwracają uwagę na uwarunkowane
rozwojowo aspekty takiego zachowania. Uważają, że we wczesnych
doświadczeniach socjalizacyjnych – we wczesnym przywiązaniu, tkwi przyczyna
stylu funkcjonowania społecznego w sytuacjach stresowych. Podkreśla się tutaj
pozytywną rolę bezpiecznego stylu przywiązania, który cechuje produktywność
w relacjach interpersonalnych, poczucie więzi, wiary, zdolność do redukowania
lęku, przyjmowanie konstruktywnych strategii opartych na wsparciu społecznym
(por.Mikulincer).30
Plopa31 oprócz powyżej opisanych zmiennych osobowościowych, istotnych
w radzeniu sobie ze stresem, wymienia jeszcze siłę ego. Przejawia się ona
różnymi poziomami samoświadomości, jako czynnikami mediującymi wpływ
różnych traumatycznych wydarzeń życiowych. Wysoka samoświadomość łagodzi
wpływ niespodziewanych wydarzeń poprzez większą koncentrację osoby na
reakcjach na stres. Umożliwia to wcześniejsze uruchomienie odpowiednio
dobranych strategii radzenia sobie ze stresem. Podejście do zaistniałych trudności
jest wówczas bardziej efektywne i twórcze – kompetencje jednostki są faktycznie
wykorzystane. W przypadku niskiej samoświadomości poziom funkcjonowania
w obliczu reakcji stresowej może być zbyt schematyczny i nieefektywny. Blokuje
się wówczas dostęp do potencjalnych zasobów i częstsze jest korzystanie ze

M. Plopa, R. Makarowski, Kwestionariusz Poczucia…, op. cit., s. 44
J. Walsh, J. Wilding, M. Eysenck, Stress resposibility: The role of individual differences, ”Personal
Individual Differences”, 1994, s. 3
29
M. Plopa, R. Makarowski, Kwestionariusz Poczucia…, op. cit., s. 45
30
M. Mikulincer, V. Florian, A Weller, Attachment styles, coping strategies and posttraumatic
psychological distress: The impact of the Gulf War in Israel, „Journalof Personality and Social
Psychology”, 1993, s. 5
31
M. Plopa, R. Makarowski, Kwestionariusz Poczucia…, op. cit., s. 48
27
28
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strategii obronnych opartych na niedojrzałych formach zachowania, które redukują
napięcie (agresja, alkohol, narkotyki, ucieczka, regresja). 32
Oprócz czynników osobowościowych istotne w zmaganiu się ze stresem jest
również wsparcie społeczne. W tym obszarze szczególną rolę wydaje się
odgrywać środowisko rodzinne z jego jakością atmosfery psychologicznej
wytworzonej poprzez interakcje członków rodziny między sobą. Rodzina bardzo
istotnie może się przyczyniać do ochrony stanu psychicznego swych członków
poprzez zaspokajanie wielu potrzeb. Należą do nich: potrzeba bezpieczeństwa,
stabilizacji związku emocjonalnego, poczucie przynależności, możliwości wymiany
uczuć.33 Bardzo dużą rolę odgrywają w układzie rodzinnym małżonkowie, którzy
kreują pewien klimat emocjonalny poprzez relacje między sobą i wobec
pozostałych domowników. Ważne jest także to, co dzieje się na zewnątrz rodziny.
Do rodzin bardziej odpornych na stres zalicza się takie, które utrzymują kontakty
ze strukturami pozarodzinnymi, są otwarte na różne wpływy i wartości, dając
autonomię w tym zakresie swoim członkom.34
W szeroko rozumianym wsparciu społecznym możemy wyróżnić takie jego
aspekty, jak: wsparcie emocjonalne, instrumentalne i informacyjne. Najbardziej
doniosłą rolę odgrywa wsparcie emocjonalne, do którego przejawów zaliczamy:
obdarzanie kogoś uczuciem, demonstrację przywiązania, empatię, koncentrację na
jednostce, wyrażanie współczucia, intymność. Wśród przejawów wsparcia
instrumentalnego możemy wyróżnić dostarczanie konkretnej pomocy w postaci
pieniędzy, przedmiotów czy leków, ale także asystowanie w różnych działaniach.
W obszarze wsparcia informacyjnego mogą wystąpić takie aktywności, jak
dostarczanie porady, informacji, różnych opinii. Ten ostatni rodzaj wsparcia ma za
zadanie zaktywizowanie jednostki na rzecz podjęcia wysiłków prozdrowotnych.35
Plopa36 akcentuje, że jednym z najważniejszych elementów procesu
stresowego jest radzenie sobie ze stresem (coping). Neufeld37 twierdzi, że proces
radzenia sobie ze stresem stanowi odpowiednią, specyficzną dla jednostki
interpretację zagrożenia, która prewencyjnie może nie dopuszczać do zaistnienia
stanu stresu. Jednym z narzędzi do badania stylów radzenia sobie ze stresem jest
Kwestionariusz CISS (Coping Inventory for Stressful Situations) Endlera i Parkera,
który został opracowany w 1990 roku. Styl radzenia sobie ze stresem nie jest
utożsamiany przez autorów jako mechanizmy obronne, ale jako świadome
radzenie sobie ze stresem. Autorzy rozumieją styl radzenia sobie jako typowy dla
danej jednostki sposób zachowania się w różnych sytuacjach stresowych. 38
Autorzy tego narzędzia nawiązują do teorii Lazarusa i Folkman, 39 w której
stres był definiowany jako określona relacja pomiędzy osobą a otoczeniem, która
oceniana jest przez jednostkę jako obciążająca jej zasoby i narażająca jej dobre
J. Suls, B. Fletcher, The relative efficacy of avoidant and nonavoidant coping strategies, ”Health
Psychology”.1985, s. 4
33
M. Plopa, R. Makarowski, Kwestionariusz Poczucia…, op. cit., s. 51
34
Ibidem, s. 52
35
Ibidem, s. 53-54
36
Ibidem, s. 57
37
R. Neufield, Coping with stress, coping without stress, and stress with coping: on inter-construct
redundancies, ”Stress Medicine”.1990, s. 6
38
J. Strelau, A. Jaworowska, K. Wrześniewski, P. Szczepaniak, Kwestionariusz Radzenia Sobie
w Sytuacjach Stresowych(CISS). Warszawa 2005, s. 1-80
39
Ibidem, s. 5-11
32
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samopoczucie. W ujęciu tej relacyjnej koncepcji stresu, radzenie sobie ze stresem
oznaczało by stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki jednostki,
mające na celu opanowanie określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań,
ocenianych przez osobę jako obciążające lub przekraczające jej zasoby.
W wyniku przeprowadzonej analizy czynnikowej badacze wyróżnili 3 style
radzenia sobie ze stresem:
 styl skoncentrowany na zadaniu;
 styl skoncentrowany na emocjach;
 styl skoncentrowany na unikaniu.
Skala Styl skoncentrowany na zadaniu (SSZ) określa styl radzenia sobie ze
stresem polegający na podejmowaniu zadań. Osoby uzyskujące wysokie wyniki
w tej skali, mają w sytuacjach stresowych tendencję do podejmowania wysiłków
zmierzających do rozwiązania problemu poprzez poznawcze przekształcenie lub
próby zmiany sytuacji. Główny nacisk położony jest na zadanie lub planowanie
rozwiązania problemu.
Skala Styl skoncentrowany na emocjach (SSE) charakteryzuje styl osób, które
w sytuacjach stresowych wykazują tendencję do koncentrowania się na sobie, na
własnych przeżyciach emocjonalnych, takich jak złość, poczucie winy, napięcie.
Osoby te ujawniają również tendencję do myślenia życzeniowego i fantazjowania.
Działania te maja na celu zmniejszenie napięcia emocjonalnego związanego
z sytuacją stresową. Jednakże mogą one prowadzić także do powiększania
poczucia stresu, powodując wzrost napięcia lub przygnębienia.
Skala Styl skoncentrowany na unikaniu (SSU) dotyczy stylu radzenia sobie ze
stresem osób, które w sytuacjach stresowych przejawiają tendencję do
wystrzegania się myślenia, przeżywania i doświadczania tej sytuacji. Styl ten może
przyjmować dwie formy: angażowanie się w czynności zastępcze (ACZ),
np. oglądanie telewizji, objadanie się, myślenie o sprawach przyjemnych, sen albo
poszukiwanie kontaktów towarzyskich (PKT).
Wychowywanie dziecka z zaburzeniami w rozwoju jest często przyczyną
stykania się z wieloma stresującymi sytuacjami, które charakteryzują się nowością,
stanowią źródło niepewności, są nieprzewidywalne i niejednoznaczne oraz
wywołują poczucie przeciążenia i zagrożenia (por. Pisula 40). Pisula zwraca uwagę
na wyodrębnienie stresu rodzicielskiego u osób wychowujących dzieci
z zaburzeniami w rozwoju, który stanowi kompleks nietypowych, bardzo
dużych obciążeń nałożonych na rodziców w związku z pełnieniem jednej
z najważniejszych ról w życiu. Według tej badaczki charakterystycznymi cechami
stresu rodzicielskiego jest:
 permanentny charakter;
 ograniczone możliwość zmiany sytuacji;
 wieloletnia zależność innej osoby od opieki;
 bezpośredni związek z istotnym obszarem tożsamości jednostki;
 silny wpływ na poczucie własnej wartości;
 poczucie braku kompetencji niezbędnych do sprostania wymaganiom;
 obciążenia związane z kontaktem z profesjonalistami.
Jednym z najczęstszych zaburzeń zachowania u dzieci jest nadpobudliwość
psychoruchowa (ADHD), z którą zmaga się ok. 5% dzieci w wieku szkolnym.
40

E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa 2007, s. 42-43
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Badania wykazują duży poziom stabilności tego zaburzenia – nawet ponad 50%
dzieci z tym zaburzeniem będzie miało objawy w okresie adolescencji. Interesujące
są również doniesienia mówiące o tym, że dwie trzecie dzieci z ADHD ma rodziców
z historią obciążoną tym zaburzeniem. Nadruchliwość, czyli nadmierna aktywność
ruchowa dziecka (w porównaniu z dziećmi na tym samym poziomie rozwoju), jest
pierwszym dostrzegalnym objawem ADHD w rozwoju dziecka. W późniejszych
stadiach rozwoju psychoruchowego widoczne są takie objawy, jak: niemożność
usiedzenia, nerwowe ruchy kończyn, nadmierne rozbieganie lub wtrącanie się,
przesadna hałaśliwość, niemożność odpoczynku. Zdaniem Lipowskiej 41 w okresie
przedszkolnym i wczesnoszkolnym zauważane są przez otoczenie zachowania
impulsywne, które wynikają z deficytów hamowania reakcji. Dzieci z ADHD reagują
często w sposób natychmiastowy, automatyczny i nieadekwatny. Dzieci te
udzielają odpowiedzi zanim pytanie zostanie dokończone, nie potrafią czekać
w kolejce, wtrącają się do rozmów, przeszkadzają innym, są nadmiernie gadatliwe.
Impulsywność związana jest z konfliktowością dzieci z ADHD, które łatwo się
obrażają, są drażliwe i trudno przystosowują się do nowych sytuacji. Występuje
u nich natychmiastowa reakcja motoryczna i emocjonalna na bodźce, pod
wpływem których się znajdują, nawet jeżeli nie jest to stosowne w danej chwili.
Badania przedszkolaków przeprowadzone przez Hinshaw i Melnick 42 dowiodły, że
ADHD u dzieci cztero- i sześcioletnich najbardziej zaburzony nie jest ich rozwój
poznawczy, ale ich relacje z rówieśnikami. Dzieci z ADHD nie uczą się negocjacji
w grupie, ustępstw, przestrzegania reguł zabawy, zasady wzajemności
w kontaktach. Skutkuje to faktem, że około połowa nadpobudliwych dzieci z ADHD
w wieku szkolnym ma złe relacje z rówieśnikami lub jest odrzucana przez grupę
rówieśniczą.43 Omawiając objawy ADHD w wieku przedszkolnym, Kołakowski i in. 44
przytacza badania, które mówią o tym, że objawy nadpobudliwości
u przedszkolaków mogą stanowić niespecyficzne objawy poprzedzające inne
zaburzenia charakterystyczne dla dzieci w starszym wieku i dorosłych. Należą do
nich: choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, zespół tików ruchowych
i głosowych, zaburzenia lękowe.
Kiedy dziecko z ADHD rozpoczyna naukę szkolną, pierwszoplanowe stają się
jego deficyty związane z koncentracją uwagi. U tych dzieci trwałość uwagi jest
niewielka, a przerzutność nadmierna, co powoduje obniżenie zdolności do
koncentracji uwagi na jednym zjawisku przez dłuższy czas. W szkole i podczas
odrabiania zajęć, dziecko nie zwraca uwagi na szczegóły (popełnia „głupie” błędy),
unika wytrwałego wysiłku umysłowego, często gubi przedmioty, zapomina, nie
stosuje się do instrukcji. Te problemy powodują, że nadpobudliwy uczeń nie
korzysta w pełni z lekcji, ma coraz większe zaległości w nauce co może prowadzić
do wycofywania się z aktywności szkolnej i pojawienia się zachowań opozycyjnobuntowniczych.45 Trudną sytuację w szkole tych dzieci wzmacnia fakt

M. Lipowska, D. Dykalska- Bieck, Czy impulsywność w ADHD ma komponenty temperamentalne?
„Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, 2010, 10(3)
42
S. Hinshaw, S. Melnick, Peer relationships in boys with attention-deficit hyperactivity disorder with
and without comorbid aggression, “Development and psychopathology”. 1995, s. 7
43
A. Kołakowski, T. Wolańczyk, A. Pisula, ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej.
Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk 2007, s. 53
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Ibidem, s. 51
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Ibidem, s. 54
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współwystępowania z ADHD trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii,
dysgrafii i dyskalkulii). Szacuje się, że rozpowszechnienie występowania
specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci nadpobudliwych jest większe niż
u ich rówieśników i wynosi 8-39% (dysleksja) i 12-26% (dysgrafia). Badacze
akcentują też, że pisanie „jak kura pazurem” i ogólna niechęć do pisania są
cechami charakterystycznymi dla większości dzieci z ADHD. 46 W sferze społecznej
zauważalna jest u dzieci z ADHD mała liczba ich serdecznych przyjaciół lub ich
brak.47 Związane jest to prawdopodobnie z mimowolnym sprawianiem przykrości
innym przez te dzieci, ich chęcią do ciągłego kierowania grupą, przeszkadzaniem,
niemożnością zaczekania na swoja kolej.
Następstwem wychowywania dziecka z ADHD jest często zwiększony poziom
stresu rodzicielskiego, rozumianego jako negatywna psychologiczna reakcja na
wymagania związane z byciem rodzicem. Chociaż pewne natężenie stresu
rodzicielskiego można uważać za normalne, to zwiększony jego poziom może
działać urażająco na relację rodzic – dziecko i negatywnie wpływać na
oddziaływania rodzicielskie.48 Istnieją również doniesienia na temat częstszego
występowania depresji wśród rodziców dzieci z ADHD niż rodziców w populacji
normalnej. Smith49 upatruje przyczyn tego zjawiska miedzy innymi w nadmiernym
obciążeniu rodziców, którzy również częściej mogą sięgać po alkohol w obliczu
zwiększonego poczucia stresu oraz przeżywania braku kompetencji. U rodziców
tych dzieci zaznacza się również wypalenie, gdyż życie w ciągłym stresie
zaskakuje ich ciągle różnorodnymi zachowaniami dziecka, a ponadto muszą się
oni borykać z niezrozumieniem ze strony bliższego i dalszego otoczenia.
Podjęte przez nas badania miały za zadanie oszacowanie poziomu stresu
wśród rodziców dzieci z ADHD. Chciałyśmy również poznać jego strukturę
w odniesieniu do matek i ojców oraz uchwycić różnice pomiędzy nimi.
Metoda badań i badana grupa
W badaniu posłużono się Kwestionariuszem Poczucia Stresu (KPS) Plopy
i Makarowskiego, który zakłada zasadność badania wielowymiarowej struktury
doznań stresowych. Autorzy wyróżnili trzy zasadnicze obszary stresu:
doświadczanie napięcia emocjonalnego, stresu intrapsychicznego (wynikającego
z konfrontacji z samym sobą) i stresu zewnętrznego (wynikającego z konfrontacji
jednostki z obciążeniami dostrzeganymi w świecie społecznym zewnętrznym). 50
Napięcie emocjonalne przejawia się:
 Poczuciem niepokoju, nadmierną nerwowością;
 Często występującymi trudnościami w odprężaniu się w różnych
codziennych sytuacjach;

46

Ibidem, s. 54
C. Cunningham, Family functioning, time allocation and parental depression in the families of normal
and ADDH children, ”Journal of Clinical Child Psychology”.1988, s. 17
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J. Theule, J. Wiener, M. Rogers, Predicting Parenting Stress in Families of Children with ADHD:
Parent and Contextual Factors, ”Journal Child Family Studies”.2011, s. 20
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with? ”Pediatric Nursing. 2002, s. 28
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M. Plopa, R. Makarowski, Kwestionariusz Poczucia…, op. cit., s. 62
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 Brakiem energii do działania połączonym z tendencją do rezygnacji
z podejmowanych różnych zadań, realizacji planów;
 Występowaniem tendencji do nadmiernej drażliwości w różnych relacjach
interpersonalnych;
 Często odczuwanym zmęczeniem bez wyraźnej przyczyny.
Symptomami stresu zewnętrznego są:
 Poczucie bycia niesprawiedliwie ocenianym przez inne osoby w różnych
kontekstach społecznych (w domu, w pracy).
 Poczucie bezradności, narastającego wyczerpania w obronie swojego
punktu widzenia (swoich racji) w patrzeniu na różne sprawy.
 Doświadczanie
niepokoju
wynikającego
z
poczucia
bycia
wykorzystywanym przez innych.
 Poczucie frustracji, męczliwości, poczucie, że stawiane przez innych
wymagania, zadania przewyższają posiadane zasoby, zdolności,
możliwości do ich spełniania.
Do przejawów stresu intrapsychicznego należą:
 Obawy, zamartwianie się, obniżone poczucie sensu życia z powodu
odczuwania trudności w realizacji celów, zadań, wyzwań dnia codziennego
wynikające z poczucia bycia słabym psychicznie, mało zdolnym,
posiadającym małe zasoby.
 Poczucie, że ma się problemy ze sobą, ciągle żywe doświadczenia
z przeszłości dające objawy osamotnienia, niepokoju.
 Poczucie utraty czegoś (kogoś) ważnego, wzbudzające niepokój,
niemożność pogodzenia się z tym trudnym subiektywnie doświadczeniem.
 Myślenie o przyszłości wzbudza niepokój, tendencje rezygnacyjne,
pesymizm w ocenie siebie i świata.
Oprócz trzech powyżej opisanych skal w teście KPS jest także Skala
Kłamstwa.
Badaną grupę stanowiło 41 rodziców dzieci z ADHD. Średnia wieku kobiet
wynosiła 38,3 lat. W grupie kobiet dominowały osoby z wykształceniem wyższym
(16 osób). Średnia wieku mężczyzn to 40,6 lat. Podobnie jak w grupie kobiet,
również wśród mężczyzn dominowało wykształcenie wyższe (14 osób). Badane
osoby były rodzicami dzieci ze zdiagnozowanym ADHD. W momencie badania ich
dzieci znajdowały się w przedziale wieku od 6 do 14 lat.
Wyniki badań
Wyniki badań przy użyciu Kwestionariusza Poczucia Stresu autorstwa Plopy
i Makarowskiego dostarczyły interesujących wniosków. Pierwsza analiza dotyczyła
doświadczanych przez rodziców obszarów stresu (napięcia emocjonalnego, stresu
intrapsychicznego oraz stresu zewnętrznego). Poniższa tabela nr 1 prezentuje
zbiorcze wyniki przeliczone badanej grupy – wyrażone w stenach.
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Tabela nr 1: Wyniki uzyskane przez kobiety i mężczyzn w Kwestionariuszu Poczucia
Stresu

Para 1
Para 2
Para 3
Para 4
Para 5

Średnia
3,5000
4,9000
3,3333
4,2381
2,6190
2,7619
5,2500
6,0000
2,9048
3,6190

Napięcie emocjonalne – mężczyźni
Napięcie emocjonalne – kobiety
Stres zewnętrzny – mężczyźni
Stres zewnętrzny – kobiety
Stres wewnętrzny – mężczyźni
Stres wewnętrzny – kobiety
Skala Kłamstwa – mężczyźni
Skala Kłamstwa – kobiety
Wynik ogólny – mężczyźni
Wynik ogólny – kobiety

Odchylenie
standardowe
1,46898
2,31471
1,59164
1,60950
1,24403
2,18872
2,91773
2,95581
1,44585
2,08509

Błąd
standardowy
średniej
,32847
,51759
,34733
,35122
,27147
,47762
,65242
,66094
,31551
,45500

Uzyskane wyniki wskazują, że badani rodzice nie doświadczają silnego
napięcia emocjonalnego, nie doświadczają również stresorów wynikających
z relacji ze światem zewnętrznym oraz brakuje im doświadczania stresorów
wynikających z relacji z samym sobą. Wynik uzyskany w skali kłamstwa wskazuje
na przeciętne nasilenie skłonności do tendencyjnego przedstawiania siebie
w kwestionariuszu badań.
Następnym etapem prowadzonych badań było porównanie wyników
uzyskanych przez kobiety i przez mężczyzn. Wyniki przeprowadzonej analizy
przedstawia tabela nr 2.
Tabela nr 2: Porównanie wyników matek i ojców w teście KPS

Para 1
Para 2
Para 3
Para 4
Para 5

Napięcie emocjonalne:
mężczyźni – kobiety
Stres zewnętrzny:
Mężczyźni – kobiety
Stres wewnętrzny:
Mężczyźni – kobiety
Skala Kłamstwa:
mężczyźni – kobiety
Wynik ogólny:
Mężczyźni – kobiety

t

df

istotność

-2,222

19

,039

-1,708

20

,103

-,264

20

,794

-,900

19

,379

-1,194

20

,246

Dokładna analiza statystyczna, przy pomocy testu t-Studenta wykazała, że
brakuje istotnych różnic w poziomie poszczególnych subskładników stresu
pomiędzy ojcami a matkami dzieci z ADHD. Aczkolwiek we wszystkich skalach
Kwestionariusza Poczucia Stresu można zauważyć w podgrupie kobiet tendencję
do uzyskiwania wyższych wyników (świadczących o wyższym poziomie stresu) niż
u mężczyzn.
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Podsumowanie
W badanej grupie rodziców dzieci z ADHD nie stwierdzono podwyższonego
poziomu stresu, w takich jego przejawach, jak: napięcie emocjonalne, przeżywanie
stresu zewnętrznego i intrapsychicznego. Odnotowany został nieco niepokojący
fakt przeżywania wyższego poziomu stresu przez matki niż ojców, chociaż wyniki
u matek kształtowały się na niskim poziomie.
Wydaje się, że przyczyn uzyskania przez rodziców wyników świadczących
o dobrym przystosowaniu się do sytuacji trudnej, jaką jest wychowywanie dziecka
z ADHD, należy szukać w dwóch obszarach. Po pierwsze należy zaznaczyć, że
wszyscy badani rodzice byli osobami pozostającymi w związku małżeńskim lub
partnerskim. Jest to istotny fakt w zmaganiu się z sytuacją stresową, który można
zaliczyć do szeroko rozumianego wsparcia społecznego. Szczególną rolę wydaje
się odgrywać tutaj środowisko rodzinne z jego jakością atmosfery psychologicznej
wytworzonej poprzez interakcje członków rodziny między sobą. Rodzina bardzo
istotnie może się przyczyniać do ochrony stanu psychicznego swych członków
poprzez zaspokajanie wielu potrzeb. Należą do nich: potrzeba bezpieczeństwa,
stabilizacji związku emocjonalnego, poczucia przynależności, możliwości wymiany
uczuć.51 Bardzo dużą rolę odgrywają w układzie rodzinnym małżonkowie, którzy
kreują pewien klimat emocjonalny poprzez relacje między sobą i wobec
pozostałych domowników.
Drugim czynnikiem mającym wpływ na kształt poziomu wyników uzyskanych
przez rodziców wydaje się być fakt, że 70% ich dzieci uczestniczyło w zajęciach
socjoterapeutycznych (głównie poza terenem szkoły). Wypracowane na nich formy
prawidłowych zachowań mogły powodować, że rodzice w mniejszym stopniu
odczuwali bezradność, mniej czuli się wyczerpani oraz myślenie o przyszłości nie
wzbudzało w nich niepokoju, tendencji rezygnacyjnych i pesymizmu.
Streszczenie
Przedstawiona praca dotyczy ważnego aspektu życia rodzin dzieci
z nadpobudliwością psychoruchową. Występowanie objawów ADHD u dzieci
powoduje szereg wyzwań i trudności, które dotyczą jego funkcjonowania w szkole,
w grupie rówieśniczej, jak również sytuacji domowej. Nadruchliwość, trudności
z koncentracją uwagi i wypływające z nich konsekwencje (np. liczne uwagi od
nauczycieli, problemy edukacyjne) powodować mogą poczucie przeciążenia
i stresu u rodziców. Rodzice zmagając się z objawami i konsekwencjami ADHD
występującego u ich dzieci mogą doświadczać stresu. Przeprowadzone badania
na grupie 41 rodziców dzieci z ADHD z wykorzystaniem Kwestionariusza Poczucia
Stresu autorstwa Plopy i Makarowskiego miały na celu ukazanie profilu
przejawianego stresu przez rodziców. Analizie zostały poddane obszary stresu:
doświadczane napięcie emocjonalne, stres intrapsychiczny oraz stresu
zewnętrznego. Przeprowadzone analizy dostarczają informacji na temat poziomu
doświadczanego stresu przez rodziców dzieci z ADHD oraz różnic między
odczuwanym stresem przez matki i ojców.

51

M. Plopa, R. Makarowski, Kwestionariusz Poczucia…, op. cit., s. 51
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Summary
The presented work addresses a major aspect of life families of children with
hyperactivity. Symptoms of ADHD in children causes a number of challenges and
difficulties that affect thei functioning in school, peer group, as well as the domestic
situation. Hyperactivity, difficulty concentrating and out of these consequences (eg.
a number of negative comments from teachers, educational problems) can cause
a feeling of overload and stress in parents. Parents struggling with ADHD
symptoms and consequences occurring in their children may be experiencing
stress.
The study on a group of 41 parents of children with ADHD using Sense Stress
Questionnaire by Plopa and Makarowski have to show the profile of the stress
exerted by the parents. Were subjected to analysis of main areas of stress:
experienced emotional tension, internal stress and external stress. The analyzes
carried out to provide information about the level of stress experienced by parents
of children with ADHD and the differences between the stress felt by mothers and
fathers.
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OCENA JAKOŚCI ŻYCIA SKALĄ MGI KOBIET PO PORODZIE
FIZJOLOGICZNYM I CIĘCIU CESARSKIM

Wprowadzenie
W literaturze istnieje wiele definicji jakości życia (z ang. Quality of life),
co umożliwia rozpatrzenie problemu w wielu aspektach. Różnorodność pojęcia
spowodowana jest wielowymiarowością, dlatego można ją mierzyć w wielu
zakresach: psychologicznym, socjologicznym oraz medycznym. 1 W związku
z takimi okolicznościami, jednoznaczne określenie definicji jakość życia jest trudne
ze względu na odmienne aparaty pojęciowe, a także różne aspekty poznawcze. 2
Pomimo tego, że istnieje wiele publikacji na temat QL, badacze nie osiągnęli
zgody co do powszechnej definicji i jej komponentów.3 W socjologii jakość życia
określana jest jako „stopień zaspokojenia potrzeb człowieka i postrzeganiu
osiągniętego standardu życia przez przedstawicieli różnych grup zawodowych”,4
psychologowie zaś skupiają się nad jakością życia w kontekście szczęścia,
zadowolenia, jak i dobrostanu.5
Szewczyk, Stachowska oraz Stolarska6 stwierdziły, że badania nad jakością
życia powinny być podstawą wiedzy wpływającą na ocenę sytuacji życiowej
chorego. Podkreślają, że istotnym i ważnym elementem jest „uwzględnianie
różnych aspektów związanych ze zdrowiem i samopoczuciem fizycznym,
psychicznym oraz wykładnikami społecznego funkcjonowania”. Wiadomym jest, że
ze względu na różne stanowiska, można jakość życia ujmować odmiennie dla
każdej grupy społecznej i jednostki. W innym wymiarze funkcjonuje osoba zdrowa,
chora, w innej zdrowa kobieta w okresie prokreacji oraz w ciąży wysokiego ryzyka.
Funkcjonowanie kobiet w okresie narodzin dziecka zależy od wielu czynników,
które wpływają na jakość życia kobiet, a co za tym idzie, doświadczanie
macierzyństwa.
Jakość życia kobiet po porodzie fizjologicznym oraz cięciu cesarskim jest
zjawiskiem rzadko badanym w Polsce. Najczęściej bada się depresję poporodową,
inne aspekty życia kobiet okresu narodzin dziecka rzadziej są problemem
E. Papuć, Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania w Curr Probl Psychiatry 2011. 12(2):
Medical University. Lublin 2011, s. 142-143
T. Rostowska, Jakość życia rodzinnego; wybrane zagadnienia. Łódź 2006, s.11
3
A. Zawiślak, Pomiar jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Kwartalnik
Pedagogiczno-Terapeutyczny Nasze Forum” 2007, 1-2(25-26), s. 3-57
4
R. Bera, Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich. Lublin 2008,
s. 55, 62
5
Ibidem
6
M. Szewczyk, M. Stachowska, D. Talarska, Ocena jakości życia osób w wieku podeszłym – przegląd
piśmiennictwa, „Nowiny Lekarskie” 2012, 81, s. 99
1

2
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badawczym. Dlatego właśnie niniejsza praca została poświęcona jakości życia
położnic. Okres poporodowy jest dla kobiet wyjątkowo trudnym czasem, gdyż
stawia przed nimi nowe wymagania. 7 U większości kobiet dochodzi do szeregu
zmian w sferze fizycznej i emocjonalnej, a także zmian w całym życiu osobistym
i rodzinnym. Pojawienie się nowego członka rodziny wymaga przeobrażeń,
zwłaszcza w życiu kobiet.8 Z powodu tak istotnych przemian w życiu kobiet, nawet
prawidłowo przebiegająca ciąża jest sytuacją trudną, która wymaga zmiany
i stawia wymagania. Kobiety w tym okresie ze względu na znaczące zmiany,
doświadczanie nieznanych emocji, przeżywają wiele stresujących sytuacji, które
wymagają podejmowania decyzji dotyczących własnego zdrowia i dziecka. Oprócz
tego kobiety zmagają się z problemami codziennego życia, doświadczają emocji
związanych z akceptacją poczęcia dziecka, zmianą wyglądu ciała, zbliżającym się
porodem, zmianą relacji z rodziną i partnerem, sytuacją w pracy zawodowej.
Często muszą zmienić tryb życia na prozdrowotny, stosować dietę i zrezygnować
z używek. Stresującymi sytuacjami mogą okazać się również nowe kontakty
z lekarzem, położną, sposób rozwiązania ciąży i stan zdrowia dziecka, jak też
sytuacja materialna rodziny.
Celem pracy była ocena jakości życia w okresie okołoporodowym.
Analizowano w jaki sposób kobiety po porodzie fizjologicznym i cięciu cesarskim
oceniają zmiany zachodzące w ich życiu. Praca miała na celu zwrócenie uwagi na
badanie jakości życia w okresie okołoporodowym oraz zainteresowanie personelu
położniczego wiedzą na temat zmian zachodzących w życiu kobiet w okresie
narodzin dziecka.
Cel badań
Głównym celem podjętych badań była ocena jakości życia kobiet po porodzie
fizjologicznym oraz cięciu cesarskim.
Materiał i metody
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy (nr KB 58/2014). Badanie zostało przeprowadzone w 2014 roku
w czterech ośrodkach, z których wcześniej otrzymano zgody: Zespole Opieki
Zdrowotnej w Chełmnie, Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ
w Bydgoszczy, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kijewie
Królewskim oraz Gminnym Ośrodku Zdrowia w Unisławiu. Badanie
przeprowadzone zostało przy współpracy położnych, podczas wizyt
patronażowych oraz w oddziale położniczym. Respondentki zostały wcześniej
poinformowane o przebiegu badania, sposobie wypełniania kwestionariusza,
a także możliwości rezygnacji z uczestnictwa w badaniu na każdym etapie oraz
możliwości zadawania pytań zespołowi badawczemu.
Grupa badawcza stanowiła 50 położnic po porodzie fizjologicznym oraz cięciu
cesarskim. Kobiety z grupy docelowej wybierane zostały losowo, a okres po
porodzie nie mógł przekraczać pół roku.

K. Sygulla, A. Smędowski, A. Szatan, A. Michalak, Potrzeby i oczekiwania kobiet ciężarnych
dotyczące opieki okołoporodowej – czy trudno je spełnić? „Probl Med Rodz” 2009,4, s. 30-36
8
H. Baston, J. Hall (red.), Podstawy położnictwa. Po porodzie. Wrocław 2011
7
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Kwestionariusz MGI (Questionnaire Mother-Generated Index) jest jednym
z kilku istniejących kwestionariuszy mierzących jakość życia kobiet po porodzie.
W kwestionariuszu kobiety MGI, kobiety wybierają i oceniają maksymalnie
8 aspektów, które zmieniły ich życie. Używając MGI jako narzędzie badawcze
możliwe jest ocenienie oraz sklasyfikowanie jakości życia matek po porodzie.
Mother-Generated Index jest kwestionariuszem składającym się z trzech
części. W pierwszej części kobiety zostały poproszone o zastanowienie się, na
jakie ważne sfery ich życia wpłynęła ciąża oraz poród. Następnie położnice miały
wypisać 8 najważniejszych aspektów oraz podkreślić, czy ciąża oraz poród
wpłynęły na dany obszar pozytywnie, negatywnie czy neutralne. W kolejnej części
położnice poproszone zostały o rozmieszczenie punktów w skali od 0 do 10
oceniając wcześniej wybrany aspekt, który wpłynął na jakość życia po narodzinach
dziecka (0 – najgorzej, 10 – najlepiej).
Ostatnia część polega na rozplanowaniu 20 punktów pomiędzy wcześniej
wymienionymi aspektami. Należy przyznawać punkty w taki sposób, aby obszar
o większym znaczeniu otrzymał większą ilość punktów. Istotne jest, aby pamiętać,
że po zsumowaniu rozdysponowanych punktów wynik musi dać liczbę 20.
Dopuszcza się również nieprzyznanie żadnych punktów danemu obszarowi. 9
Analiza badań została przeprowadzona z wykorzystaniem możliwości
programu Microsoft Office Excel 2000 oraz pakietu programów do obliczeń
statystycznych STATISTICA v.10.
Wyniki badań
Przedmiotem niniejszej analizy była analiza oceny jakości życia kobiet po
porodzie fizjologicznym oraz cięciu cesarskim. W próbie badawczej wzięły udział
kobiety, których poród odbył się siłami natury 36 (72%) oraz drogą cięcia
cesarskiego 14 (28%).
Tabela nr 1: Rozkład badanej populacji z uwzględnieniem metody porodu

Ważne

Cięcie cesarskie
Poród fizjologiczny
Ogółem

Częstość

Procent

14
36
50

28,0
72,0
100,0

Procent
ważnych
28,0
72,0
100,0

Procent
skumulowany
28,0
100,0

Źródło: Badanie własne

Średnio, poród odbywał się w 40 tygodniu ciąży, przy czym najniższy wiek
ciążowy wynosił 37 tygodni, a najwyższy 42. Najmłodsza z respondentek miała 17
lat, a najstarsza 39, przy czym średni wiek to 27 lat. Około 75% kobiet było
w wieku poniżej 32 lat. Dla 32 respondentek (64% badanych) był to pierwszy
poród, a dla 13 drugi (51%). Jedynie dla 5 kobiet był to trzeci i kolejny poród.
Większość respondentek zamieszkuje na wsi (66%).

9

R. Khabiri, A. Rashidian, A. Montazeri, A. Symon, R.A. Foroushani, M. Arab, H.B. Rashidi Validation
of the Mother-Generated Index in Iran: A Specific Postnatal Quality-of-Life Instrument, “Int J Prev
Med”. 2013, 4 s. 1371-1379, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3898442 (pobrano 27.02.2015 r.)
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Tabela nr 2: Statystyki opisowe badanej populacji z uwzględnieniem wieku oraz
tygodnia ciąży
Tydzień ciąży
50
0
40,0000
37,00
42,00
39,0000
40,0000
41,0000

Wiek
49
1
27,1837
17,00
39,00
21,5000
27,0000
32,0000

Ważne
Braki danych
Średnia
Minimum
Maksimum
Percentyle
25
50
75
N

Źródło: Badanie własne
Tabela nr 3: Rozkład badanej populacji z uwzględnieniem ilości ciąży

Ważne

Częstość

Procent

32
13
5
50

64,0
26,0
10,0
100,0

1,00
2,00
3,00
Ogółem

Procent
ważnych
64,0
26,0
10,0
100,0

Procent
skumulowany
64,0
90,0
100,0

Źródło: Badanie własne
Tabela nr 4: Rozkład badanej populacji z uwzględnieniem miejsca zamieszkania

Ważne

Częstość

Procent

33
15
2
50

66,0
30,0
4,0
100,0

Wieś
Miasto
99,00
Ogółem

Procent
ważnych
66,0
30,0
4,0
100,0

Procent
skumulowany
66,0
96,0
100,0

Źródło: Badanie własne

W pracy analizowano odczucia kobiet dotyczące ciąży. W celu jej weryfikacji
postawiono następujące hipotezy. Wyniki testu t-Studenta wskazują, że kobiety
posiadają pozytywne odczucia dotyczące ciąży.
Tabela nr 5: Wyniki testu t-Studenta dla jednej próby, weryfikującego pozytywne
odczucia kobiet

Uczucia
odnośnie ciąży

t

Df

-3,078

45

Źródło: Badanie własne

Wartość testowana = 1
Istotność
Różnica
95% przedział ufności
(dwustronna)
średnich
dla różnicy średnich
Dolna
Górna
granica
granica
,004

-,17391

-,2877

-,0601
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Analizując poszczególne składowe pytania, można powiedzieć, że
dominującym pozytywnym odczuciem jest radość z pojawienia się dziecka, którą
wyrażają praktycznie wszystkie kobiety. Żadna z kobiet nie wyrażała niechęci do
dziecka. Około połowa kobiet odczuwała również strach o stan zdrowia dziecka,
jak i strach przed porodem oraz opieką nad dzieckiem.
Tabela nr 6: Statystyki opisowe cech wpływających na odczucia kobiet dotyczące ciąży

Ważne
Braki
danych
Średnia
Mediana
Dominanta
Minimum
Maksimum
Percentyle
25
50
75

Radość z
pojawienia
się
dziecka

Obawy,
strach o
zdrowie
dziecka

Strach
przed
przebiegiem
porodu

37

15

10

Obawy
związane
z opieką
nad
dzieckiem
3

13

35

40

47

8,4324
10,0000
10,00
3,00
10,00
7,0000
10,0000
10,0000

5,6667
6,0000
6,00
1,00
10,00
4,0000
6,0000
7,0000

5,6000
5,0000
5,00
,00
10,00
3,0000
5,0000
9,0000

5,3333
5,0000
2,00a
2,00
9,00
2,0000
5,0000
9,0000

N

Niechęć
do
dziecka
0
50

Źródło: Badanie własne

Bardzo podobne wyniki uzyskujemy analizując badaną próbę w podziale na
kobiety po cięciu cesarskim oraz rodzące fizjologicznie. Stwierdzono brak różnic.
Tabela nr 7: Statystyki opisowe cech wpływających na odczucia kobiet dotyczące
ciąży dla grupy respondentek rodzących poprzez cięcie cesarskie
Metoda porodu =
cięcie cesarskie
Ważne
Braki
danych
Średnia
Mediana
Dominanta
Minimum
Maksimum
Percentyle
25
50
75

Radość z
pojawienia
się
dziecka

Obawy,
strach o
zdrowie
dziecka

Strach
przed
przebiegiem
porodu

10

4

2

Obawy
związane
z opieką
nad
dzieckiem
0

4

10

12

14

8,8000
10,0000
10,00
3,00
10,00
8,2500
10,0000
10,0000

5,0000
5,5000
6,00
3,00
6,00
3,5000
5,5000
6,0000

4,0000
4,0000
3,00a
3,00
5,00
3,0000
4,0000
5,0000

N

Źródło: Badanie własne

Niechęć
do
dziecka
0
14
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Tabela nr 8: Statystyki opisowe cech wpływających na odczucia kobiet dotyczące
ciąży dla grupy respondentek rodzących naturalnie
Metoda porodu /
poród fizjologiczny
Ważne
Braki
danych
Średnia
Mediana
Dominanta
Minimum
Maksimum
Percentyle
25
50
75

Radość z
pojawienia
się
dziecka

Obawy,
strach o
zdrowie
dziecka

Strach
przed
przebiegiem
porodu

27

11

8

Obawy
związane
z opieką
nad
dzieckiem
3

9

25

28

33

8,2963
10,0000
10,00
3,00
10,00
7,0000
10,0000
10,0000

5,9091
6,0000
5,00a
1,00
10,00
4,0000
6,0000
9,0000

6,0000
6,0000
5,00a
,00
10,00
3,5000
6,0000
9,0000

5,3333
5,0000
2,00a
2,00
9,00
2,0000
5,0000
9,0000

N

Niechęć
do
dziecka
0
36

Źródło: Badanie własne

W pracy analizowano również, czy istnieje korelacja pomiędzy
poszczególnymi składowymi w kwestionariuszu MGI a wiekiem, rodnością oraz
metodą porodu. Wyniki testu Pearsona jednoznacznie wskazują na brak istotnych
korelacji pomiędzy składowymi a zmiennymi niezależnymi. Można tak stwierdzić,
mimo iż jedna z korelacji jest istotna, lecz dotyczy się ona grupy, w której kobiety
z porodem przez cięcie cesarskie nie udzieliły żadnej odpowiedzi, więc relacja ta
jest pewna dla grupy rodzącej tradycyjnie.
Tabela nr 9: Korelacja Pearsona odczuć kobiet dotyczące ciąży w odniesieniu do
wieku, rodności oraz metody porodu

Wiek

Rodność

Metodę
porodu

Radość z
pojawienia
się
dziecka

Obawy,
strach
o
zdrowie
dziecka

Strach
przed
przebiegiem
porodu

Obawy
związane
z opieką
nad
dzieckiem

Niechęć
do
dziecka

,041

-,233

-,076

-,281

.a

,811

,403

,834

,818

.

Korelacja
Pearsona
Istotność
(dwustronna)
N
Korelacja
Pearsona
Istotność
(dwustronna)
N
Korelacja
Pearsona
Istotność
(dwustronna)
N
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Kolejny problem badawczy dotyczył odczuć emocjonalnych wpływających na
przebieg połogu i jakość życia. W celu weryfikacji tego problemu postawiono
hipotezy. Wyniki testu t-Studenta wskazują, że odczucia emocjonalne kobiet
wpływają na przebieg połogu oraz zmieniają jakość życia.
Tabela nr 10: Wyniki testu t-Studenta dla jednej próby, weryfikującego odczucia
emocjonalne kobiet

Odczucia
emocjonalne

T

Df

1,856

38

Wartość testowana = 0
Istotność
Różnica
(dwustronna)
średnich

,071

,23077

95% przedział ufności
dla różnicy średnich
Dolna
Górna
granica
granica
-,0210

,4825
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W związku z tym, że test był dwustronny, warto zwrócić uwagę na cząstkowe
wyniki. Cztery aspekty zostały ocenione pozytywnie, a trzy negatywnie.
Dominującym, pozytywnym odczuciem emocjonalnym jest napływ uczuć
opiekuńczych. Prawie każda z kobiet, która uznała, że czynnik ten miał jakikolwiek
wpływ na ich życie, uznała, że był to czynnik pozytywny. Podobna sytuacja ma
miejsce ze zwiększeniem odczucia odpowiedzialności. Interesujące jest, że część
kobiet wskazała rozdrażnienie, jak i roztargnienie, jako pozytywne aspekty. Kobiety
jako negatywne aspekty oceniły płaczliwość oraz odczucia odnośnie własnej
atrakcyjności fizycznej. Podobne wyniki uzyskano w podziale na metodę porodu.
Tabela nr 11: Statystyki opisowe cech wpływających na odczucia emocjonalne kobiet
ZwiększeZwiększe- nie odczu- ZmniejszeNapływ
nie
cia
nie odczuuczuć odczucia własnej cia własnej
Płaczliopiekuń- odpowie- atrakcyj- atrakcyjRozdrażnienie wość Roztargnienie czych dzialności ności fiz ności fiz
N
Ważne
13
6
6
18
19
4
2
Braki
37
44
44
32
31
46
48
danych
Średnia
5,9231
3,6667
5,5000
7,5556
6,6842
3,2500
1,5000
Mediana
6,0000
3,0000
5,5000
8,0000
7,0000
3,5000
1,5000
Dominanta
3,00a
3,00
5,00a
10,00
5,00a
1,00a
,00a
Minimum
2,00
2,00
3,00
3,00
2,00
1,00
,00
Maksimum
9,00
6,00
8,00
10,00
10,00
5,00
3,00
Perce25
3,0000
2,7500
4,5000
6,0000
5,0000
1,5000
,0000
ntyle
50
6,0000
3,0000
5,5000
8,0000
7,0000
3,5000
1,5000
75
8,5000
5,2500
6,5000
10,0000
9,0000
4,7500
3,0000
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Zmniejszenie odczucia
własnej atrakcyjnośi fiz

Zwiększenie odczucia
własnej atrakcyjności

Zwiększenie odczucia
odpowiedzialności

Roztargnienie

5

2

1

8

3

1

2

9

12

13

6

11

13

12

5,0000
5,0000
3,00
3,00
8,00
3,0000
5,0000
7,0000

3,0000
3,0000
3,00
3,00
3,00
3,0000
3,0000
3,0000

8,0000
8,0000
8,00
8,00
8,00
8,0000
8,0000
8,0000

8,2500
8,5000
10,00
4,00
10,00
7,2500
8,5000
10,0000

8,3333
8,0000
7,00a
7,00
10,00
7,0000
8,0000
10,0000

4,0000
4,0000
4,00
4,00
4,00
4,0000
4,0000
4,0000

1,5000
1,5000
,00a
,00
3,00
,0000
1,5000
3,0000

Napływ uczuć
opiekuńczych

Płaczliwość

Ważne
Braki
danych
Średnia
Mediana
Dominanta
Minimum
Maksimum
Percentyle
25
50
75
N

Rozdrażnienie

Metoda porodu / cięcie
cesarskie

Tabela nr 12: Statystyki opisowe cech wpływających na odczucia emocjonalne kobiet
dla grupy rodzących poprzez cesarskie cięcie
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Roztargnienie

Napływ uczuć
opiekuńczych

Zwiększenie
odczucia
odpowiedzialności

Zwiększenie
odczucia własnej
atrakcyjności fiz.

8

4

5

10

16

3

0

28

32

31

26

20

33

36

6,5000
7,0000
9,00
2,00
9,00
3,7500
7,0000
9,0000

4,0000
4,0000
2,00a
2,00
6,00
2,2500
4,0000
5,7500

5,0000
5,0000
5,00a
3,00
6,00
4,0000
5,0000
6,0000

7,0000
7,0000
6,00a
3,00
10,00
5,7500
7,0000
8,5000

6,3750
6,0000
5,00
2,00
10,00
5,0000
6,0000
9,0000

3,0000
3,0000
1,00a
1,00
5,00
1,0000
3,0000
5,0000

Zmniejszenie
odczucia własnej
atrakcyjnośi fiz.

Płaczliwość

Ważne
Braki
danych
Średnia
Mediana
Dominanta
Minimum
Maksimum
Percentyle
25
50
75
N

Rozdrażnienie

Metoda porodu /
poród fizjologiczny

Tabela nr 13: Statystyki opisowe cech wpływających na odczucia emocjonalne kobiet
dla grupy respondentek rodzących naturalnie

Źródło: Badanie własne

Dokonując oceny korelacji odczuć emocjonalnych a poszczególnych
składowych, zauważono kilka istotnych korelacji. I tak zauważono silną zależność
pomiędzy wiekiem a płaczliwością, choć wyniki mogą być nieadekwatne dla całej
badanej grupy, gdyż jedynie 6 kobiet udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
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Interesujące są korelacje dotyczące rodności. Istnieje istotna korelacja pomiędzy
rozdrażnieniem oraz odczuciem własnej atrakcyjności, co może sugerować, że
odpowiadały na to pytanie kobiety w kolejnej ciąży. Nie zaobserwowano żadnych
korelacji w związku z metodą porodu.

Wiek

Rodność

Metodę
porodu

Korelacja
Pearsona
Istotność
(dwustronna)
N
Korelacja
Pearsona
Istotność
(dwustronna)
N
Korelacja
Pearsona
Istotność
(dwustronna)
N

Zmniejszenie
odczucia własnej
atrakcyjności fiz.

Zwiększenie
odczucia własnej
atrakcyjności fiz.

Zwiększenie
odczucia
odpowiedzialności

Napływ uczuć
opiekuńczych

Roztargnienie

Płaczliwość

Rozdrażnienie

Tabela nr 14: Korelacje Pearsona cech wpływających na odczucia emocjonalne kobiet
z wiekiem, metodą porodu oraz rodnością

-,459

-,976**

-,316

,466

-,316

-,511

-1,000**

,133

,001

,542

,052

,187

,489

.

12

6

6

18

19

4

2

-,621*

-,735

-,745

,206

,185

-,956*

1,000**

,023

,096

,089

,412

,449

,044

.

13

6

6

18

19

4

2

,300

,343

-,745

-,298

-,286

-,293

.a

,319

,506

,089

,230

,235

,707

.

13

6

6

18

19

4

2
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Podsumowanie
Zagadnienia dotyczące jakości życia kobiet po porodzie fizjologicznym oraz
cięciu cesarskim rzadko są tematami poruszanymi w polskiej literaturze
położniczej. W badaniach została podjęta analiza dwóch grup: kobiet po porodzie
naturalnym oraz po cięciu cesarskim. Położnice po porodzie fizjologicznym
stanowią 72% badanej próby, zaś kobiety po cięciu cesarskim 28%. Średnio poród
odbywał się w 40 tygodniu ciąży.
W przeprowadzonych badaniach najczęściej wskazującym aspektem na
zmiany w życiu kobiet jest doświadczanie większej wrażliwości, empatii oraz uczuć
opiekuńczych. Badane kobiety uznały ten czynnik za aspekt pozytywny. Niektóre
kobiety wskazały jako pozytywny czynnik także rozdrażnienie oraz roztargnienie.
Jak wiemy istotne znaczenie w zachowaniach i doświadczeniach kobiet w okresie
narodzin dziecka może odgrywać hormon oksytocyna, która jest wydzielana
podczas porodu oraz w procesie laktacji. Badania wykazują, że oksytocyna
odgrywa również pozytywną rolę w wzmacnianiu więzi społecznych i w tej sytuacji
ma wyjątkowe znaczenie. Przegląd najnowszych badań wykazuje, że oksytocyna
oraz stres związany z okresem połogu oddziałuje nie tylko na sferę fizyczną, ale
największe znaczenie ma w sferze psychicznej, zmniejszając napięcie
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emocjonalne.10 Okres narodzin przepełniony jest pozytywnymi i negatywnymi
emocjami, na ich ocenę składają się również okoliczności związane ze stanem
zdrowia dziecka i matki. Emocje stanowią wynik świadomej oraz nieświadomej
oceny zdarzenia, które istotnie mogą wpłynąć na cel bądź interesy kobiet. Dość
często odbierane są jako pozytywne, jeśli zdarzenie jest zgodne z celem oraz
interesami, a negatywnie, jeśli zdarzenie jest niezgodne z celem i interesami.11
Dlatego pewne zdarzenia mogą być przez kobiety odbierane bardzo różnie.
Rodzące nie spodziewają się tak silnego bólu podczas porodu, a stan zdrowia
dziecka niesie niepokój. Problemy z funkcjonowaniem fizycznym, ból i karmienie
naturalnie mogą wpływać na obraz macierzyństwa niezgodny z oczekiwaniami.
Często zdarza się i występuje więcej problemów, niż kobiety sobie wyobrażały,
dotyczy to szczególnie kobiet młodych i w pierwszej ciąży. W przeprowadzonych
badaniach zaobserwowano silną korelację pomiędzy wiekiem a płaczliwością.
Okazało się, że w badanej grupie 12% kobiet wskazało płaczliwość, z czego
33% oceniło czynnik jako neutralny, zaś 77% negatywny. Niektórzy badacze
wskazują, że obniżony nastrój, płaczliwość i labilność emocjonalna to specyficzne,
towarzyszące ciąży objawy, które mogą być istotnymi zwiastunami depresji. 12
Obniżony nastrój, opisywała w badaniach Gebuza i wsp. W badanej grupie
zaobserwowano u 28% kobiet po porodzie problem z obniżonym nastrojem. 13
Natomiast w badaniach Hartley obniżenie nastroju zanotowano u 39% położnic,
które korelowały z brakiem wsparcia emocjonalnego ze strony partnerów,
przemocy w rodzinie, zbyt małymi dochodami finansowymi oraz młodym wiekiem
rodziców.14 Według innych badaczy objawy depresji w czasie ciąży częściej
występują u kobiet w pierwszej ciąży niż w kolejnej, u kobiet źle przystosowanych
do okresu ciąży, czy w przypadku ciąży nieplanowanej.15
Uzyskane dane wykazały również, że kobiety po porodzie fizjologicznym, jak
i cięciu cesarskim wskazywały na pozytywne odczucia dotyczące ciąży. Dla kobiet
najważniejszym i najczęściej wymienianym aspektem była radość z pojawienia się
dziecka – prawie 100% wskazało ten aspekt. Około 50% respondentek wskazuje
również na aspekt związany ze strachem o zdrowie dziecka, strachem przed
porodem oraz opieką nad dzieckiem. W badaniach Reroń i wsp.
przeprowadzonych w grupie kobiet hospitalizowanych, lęk podczas ciąży
odczuwało 178 (92.2%) kobiet, u 167 (94.4%), lęk był spowodowany obawą o stan
zdrowia dziecka, a u 104 (58.8%) obawą o donoszenie ciąży. 16 Obawy kobiet
10

C. Boutet, L.Vercueil, C.Schelstraete, A. Buffin, J.J. Legros, Oxytocin and maternal stress during the
post-partum period, “Ann Endocrinol”. 2006, 67 s.214-23 (pobrano 2.03.2015 r.)
11
J. Strelau, Psychologia. Gdańsk 2000
12
M. Lewicka, A. Wdowiak, M. Sulima, M. Wójcik, M. Makara-Studzińska, Ocena nasilenia negatywnych
emocji przy użyciu Skali DASS w grupie ciężarnych hospitalizowanych w oddziale patologii ciąży.
„Probl Hig Epidemiol” 2013, 94(3), s. 459-464; M. Makara-Studzińska, J. Morylowska, K. Sidor,
Zaburzenia depresyjne i lękowe w ciąży, „Prz Ginekol Położ”, 2009,2, s. 63-66
13
G. Gebuza, M. Kaźmierczak, M. Gierszewska, E. Michalska, Problemy kobiet połogu i ich przyczyny.
„Perinatol Neonatol Ginekol” 2010, s. 290
14
M. Hartley, M. Tomlinson, E. Greco, W. Comulada Scott, J. Stewart, I. le Roux, M. Nokwanele,
M.J. Rotherdam- Borus, Depressed mood in pregnancy: Prevalence and correlates in two Cape
Town peri-urban settlements. “Reproductive Health” 2011, 8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl
es/PMC3113332/ (pobrano 3.03.2015 r.)
15
B. Bartosz, Doświadczenie macierzyństwa, Analiza narracji autobiograficznych. Wrocław 2002
16
A. Reroń, P. Ossowski, K. Kuśmierska, H. Huras, K. Pośpiech-Gąsior, K. Rytlewski, Opieka
medyczna, psychologiczna oraz wsparcie kobiety ciężarnej, „Prz Ginekol Poł” 2009, 9(2), s. 39-44
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dotyczące narodzin często związane są z sytuacją osobistą. W badaniach Sjögren,
aż 65% kobiet odczuwało lęk przed własną niekompetencją podczas porodu, 55%
kobiet lęk przed śmiercią swoją, dziecka lub obu, 44% kobiet obawiało się silnego
i trudnego do zniesienia bólu, a 43% kobiet lęku przed utratą kontroli. 17 Zbliżone
wyniki do prezentowanych, zaobserwowała Sygulla i wsp., gdzie 71,9%
ankietowanych wykazuje duże zaangażowanie w przeżywanie ciąży oraz
oczekiwanie narodzin dziecka.18 Według innych badaczy kobiety najczęściej
niepokoją się porodem, zagrożeniem ciąży, komplikacjami, śmiercią dziecka,
zagrożeniem dla życia i zdrowia dziecka. Kobiety mają też zaniżony obraz siebie. 19
Po przeanalizowaniu literatury można stwierdzić, że dla położnic
macierzyństwo jest uważane za jedną z najważniejszych ról, jakie odgrywają
w swoim życiu, a także za podstawowy element kobiecości. Z powyższych badań
wynika, że ciąża oraz poród wpływają negatywnie na odczucia fizyczne kobiet. Aż
75% badanej próby wskazuje na negatywne aspekty: zmęczenie oraz niemożność
wykonywania konkretnych czynności po porodzie. W badaniach Gebuzy i wsp.
u 9% respondentek ból po porodzie powodował zaburzenia w codziennym
funkcjonowaniu.20 W analizowanych obecnie badaniach 12% kobiet wskazywało
również na zmniejszenie poczucia własnej atrakcyjności i oceniały dany aspekt,
jako negatywny. Natomiast 28% kobiet uważało, że ciąża zwiększa ich poczucie
atrakcyjności i wskazuje ten aspekt, jako pozytywny. Dla 8% kobiet ten aspekty był
mniej ważny i wskazały go jako neutralny. Według badaczy poczucie satysfakcji ze
swojego wyglądu powiązane jest z samooceną, pewnością siebie oraz poczuciem
atrakcyjności.21 Badania von Sydow wskazywały, że subiektywne odczuwanie
atrakcyjności w ciąży jest zróżnicowane i dla jednych kobiet ono wzrasta, a dla
innych maleje.22 Wiele kobiet bardzo zaniża swój wizerunek, postrzega się jako
mniej atrakcyjne szczególnie po okresie połogu i karmieniu naturalnym.
W badaniach przeprowadzonych przez Gjerdingen zaobserwowano znaczny
wzrost niezadowolenia z własnego ciała położnic, który miał związek
z niezadowoleniem z przyrostu masy ciała podczas trwania ciąży. Badania
Gjerdingena potwierdziły, że relacje społeczne wpływają pozytywnie na obraz
własnego ciała kobiet, jednocześnie podkreśla, że przyczynowość pozostaje
nieznana.23
Podsumowując badania nad jakością życia kobiet w okresie okołoporodowym
należy wskazać, że rzadko są przedmiotem rozważań. Przeprowadzone badania
są interesujące ze względu na analizę innych aspektów z życia kobiet oraz użyte
B. Sjögren, Reasons for ankiety about childbirth i 100 pregnat women, “J Psychosom Obstet
Gynecology” 1997, 18(4), s. 226-72
18
K. Sygulla, A. Smędowski, A. Szatan, A. Michalak, Potrzeby i oczekiwania kobiet ciężarnych
dotyczące opieki okołoporodowej – czy trudno je spełnić? „Probl Med Rodz” 2009.4, s. 30-36
19
S. Steuden, K. Szymona, Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa w sytuacji
ciąży wysokiego ryzyka. (w:) J. Meder (red.), „Problemy zdrowia psychicznego kobiet. Kraków 2003,
s. 109-120
20
G. Gebuza, M. Kaźmierczak, M. Gierszewska, E. Michalska, Problemy kobiet połogu i ich przyczyny,
„Perinatol Neonatol Ginekol” 2010, s. 290
21
A. Zarek, Obraz ciała w ujęciu procesu lub obiektu a satysfakcja z własnego ciała. Szczecin 2009,
s. 100
22
K. Von Sydow, Sexuality during pregnancy and after childbirth: a metacontent analysis of 59 studies,
“Journal of Psychosomatic Research” 1999, 47(1), s. 27-49
23
D. Gjerdingen, P. Fontaine, S. Crow, P. McGovern, B. Center, M. Miner, Predictors of Mothers’
Postpartum Body Dissatisfaction, “Women Health” 2009, 49(6) s. 491-504
17
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narzędzie badawcze. We współczesnym położnictwie zwraca się szczególną
uwagę na emocjonalną sprawność kobiet, ponieważ stają one przed największym
wyzwaniem życiowym, jakim jest macierzyństwo. Przeprowadzenie takich badań,
pozwala zauważyć oraz skupić się na problemach kobiet, a także podjąć
adekwatne działania w celu ich rozwiązania.
Wnioski
1. Odczucia dotyczące ciąży były pozytywnym aspektem jakości życia kobiet.
2. Odczucia fizyczne dotyczące okresu poporodowego były negatywnym
aspektem jakości życia kobiet.
3. Odczucia emocjonalne były pozytywnym aspektem jakości życia kobiet.
Streszczenie
Wstęp: Jakość życia po porodzie fizjologicznym oraz cięciu cesarskim jest
zjawiskiem rzadko badanym w Polsce. Wykorzystany w pracy Kwestionariusz MGI
(Mother-Generated Index), pozwala zbadać w sposób nienarzucający odpowiedzi,
opinię kobiet na temat aspektów życia po porodzie oraz dokonujących się zmian
w jakości życia kobiet.
Cel pracy: Celem pracy była ocena jakości życia kobiet po porodzie
fizjologicznym i cięciu cesarskim.
Materiał i metody: Badaniem objęto 50 kobiet, 36 po porodzie fizjologicznym
oraz 14 po cięciu cesarskim. Narzędziem badawczym był kwestionariusz MGI
(Mother-Generated Index).
Wyniki: Poród wnosi pozytywne aspekty do życia kobiet i pozytywnie wpływa
na jakość ich życia. Najważniejszym pozytywnym aspektem jakości życia kobiet
jest wpływ uczuć dotyczących ciąży. Zdecydowanie najmniej ważne są objawy
fizyczne oraz praca zawodowa.
Wnioski: Na jakość życia po porodzie fizjologicznym i cięciu cesarskim wpływa
wiele aspektów, a każda z kobiet inaczej je odbiera. Wśród aspektów mających
wpływ na jakość życia najczęściej położnice wymieniały odczucia odnośnie
dziecka, ciąży oraz porodu.
Summary
Introduction: The quality of life after physiological labour and Caesarean birth
are rarely studied in Poland. In this thesis the MGI Questionnaire is applied. It
allows to explore, in the way that does not give any suggestions, women’s opinion
concerning various of living after labour and what changes in women’s lives took
place.
Paper’s objective: Conducting a study concerning women’s lives after
physiological labour and Caesarean birth was the aim of this thesis.
Material and methods: The study included 50 women, 36 after physiological
labour and 14 after Caesarean birth. The MGI Questionnaire was the research tool.
Results: Childbirth brings positive aspects into women’s lives and has a
positive influence on the quality of life. The most important of the positive aspects
is the influence of feelings concerning pregnancy. The physical symptoms are less
important.
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Conclusions: The quality of life after physiological labour and Caesarean birth
are impacted by many aspects that are differently perceived by women. Among the
aspects that have an influence on the quality of life women indicate: feelings
concerning the baby, pregnancy and labour.
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STRES W ŻYCIU CZŁOWIEKA – UJĘCIE TEORETYCZNE
Tylko nieznane przeraża człowieka.
Ale dla tego, kto stawia mu czoło,
ono już nie jest nieznane.
Antoine de Saint-Exupéry1

Refleksje nad stresem cywilizacji XXI wieku stają się coraz bardziej aktualnym
tematem i to z wielu powodów. Najczęściej podłożem stresu są sytuacje
kryzysowe, problemy rodzinne, zawodowe i społeczne jednostki tak częste
w dzisiejszym świecie.
„Każdego dnia podlegamy różnym naciskom, wymaganiom, ograniczeniom.
Nie zawsze potrafimy im sprostać, a cena, jaką płacimy jest stan naszego zdrowia.
Przemęczenie, pośpiech, hałas, współzawodnictwo to czynniki najczęściej
powodujące stres w dzisiejszym życiu”.2 Warto jednak podkreślić, iż młodzież
i dzieci są szczególnie narażone na destrukcyjne działanie stresu. Można również
powiedzieć, iż „w warunkach współczesnego życia, stres stał się wszechobecnym
i czymś naturalnym; w większym lub mniejszym stopniu wszyscy go doświadczają
niemal każdego dnia. Nie da się go uniknąć, ale można nauczyć się z nim żyć
i sprawować nad nim kontrolę”.3
Odnosząc się do literatury przedmiotu zauważamy, iż omawiana
problematyka jest często poruszana przez wielu autorów. 4 Stąd też warto
przybliżyć formę definicyjną stresu.
Pojęcie stresu w 1926 roku po raz pierwszy wprowadził do nauk o zdrowiu
H. Selye. Zdefiniował on stres jako nieswoistą reakcję organizmu na wszelkie
stawiane mu żądania i nazwał go zespołem ogólnego przystosowania lub
zespołem stresu biologicznego.5 W innym ujęciu stres definiowany jest jako proces,
za pomocą którego czynniki środowiskowe zagrażają równowadze organizmu lub
ją naruszają i za pomocą którego organizm reaguje na zagrożenie. 6 Z kolei według
słownika języka polskiego, stres definiowany jest jako „stan mobilizacji sił
organizmu będący reakcją na negatywne bodźce fizyczne i psychiczne, mogący
doprowadzić do zaburzeń czynnościowych.”7
Cyt. za: W. Oniszczenko, Stres to brzmi groźnie. Warszawa 1998, s. 5
Stres wśród dzieci i młodzieży – skala zjawiska w województwie podlaskim. Białystok 2011, s. 3
3
S. Korczyński, Odporność na stres i sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
(w:) A. Łacina-Łanowski, J. Stanek, Edukacja-wychowanie-oświata w perspektywie temporalnej
(między przeszłością a współczesnością). Łódź 2014, s. 287
4
I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu: problemy teoretyczne
i metodologiczne. Wyd. 2. Katowice 2000; E. Boenish, C.M. Haney, Twój stres. Gdańsk 2002; H. Sęk,
R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa 2013; M. Moneta-Malewska, Jak
sobie radzić ze stresem w szkole i w domu? Warszawa 2009; I. Heszen, Psychologia stresu.
Warszawa 2014 i inni
5
H. Selye, Stres życia. Warszawa 1963, s. 240-290; Stres Okiełznany. Warszawa 1977, s. 25. (por.
G. S. Everly Jr, R. Rosenfeld, Stres, przyczyny, terapia, autoterapia. Warszawa 1992, s. 13)
6
R.J. Gatchel, A. Baum, D.S. Krantz, An introduction to health psychology. New York 1989
7
Słownik języka polskiego. oprac. E. Sobol. Warszawa 2001, s. 966
1
2
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W tych okolicznościach zasadne jest podejście racjonalistyczne, bowiem
A. Grygorczuk zauważa dość istotną kwestię, iż „środowisko naukowe, mimo
powszechności zjawiska, nie wypracowało jak dotąd jednolitej definicji.
Nowoczesna psychologia skłania się jednak do relacyjnego ujmowania stresu jako
zachwiania równowagi pomiędzy zasobami lub możliwościami jednostki
a wymaganiami otoczenia. Najczęściej cytowaną definicją jest koncepcja Lazarusa
i Folkmana.8 Według nich efekt działania stresora na jednostkę będzie w dużej
mierze zależał od podjęcia przez nią aktywności ukierunkowanej na odzyskanie
stanu równowagi, czyli określone sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych”.9
Na podstawie przytoczonych definicji możemy wyodrębnić zróżnicowane
uwarunkowania stresu, jednak warto zwrócić uwagę na jego formę, gdyż posiada
on dwa bieguny – pozytywny i negatywny. Według S. Korczyńskiego stres
w większości przypadków podlega ocenie, ale najczęściej negatywnej, gdyż jest
nieprzyjemny i paraliżujący. Stresowe wydarzenia mają tendencje do kumulowania
się, co wywołuje niekwestionowane zmiany w organizmie, dezorganizujące
przebieg zachowania. Ujemnie wpływa na stan zdrowia, prowadzi do załamania
odporności,
działa
dezorganizująco,
zwiększa
poczucie
bezradności
i pesymizmu.10 Z kolei M. K. Grzegorzewska powołując się na prace Hansa
Selye`a zwraca uwagę, iż słowo „stres” nie powinno być automatycznie uważane
za pojęcie negatywne, ponieważ może ono również oznaczać dodatni bodziec,
czyli czynnik pobudzający.11 Autorka odnosząc się do spostrzeżeń H. Seley
wskazuje cztery typy stresu, których może doświadczyć jednostka:
 hiperstres – czyli stres nadmierny;
 hypostres – czyli stadium przedstresowe;
 distres – czyli stres negatywny;
 eustres – czyli stres pozytywny.12
Mimo, iż wyróżniamy zróżnicowane kategorie stresu, to jednak najczęściej
kojarzony jest on z sytuacją niekorzystną dla organizmu człowieka. R. Zawadzki
podkreśla, iż „stres” to słowo-klucz, słowo-symbol, słowo-hasło, słowo-wymówka,
słowo-uniwersalny argument, powszechnie stosowany zamiennik każdego niemal
terminu określającego negatywny stan ducha, ciała i umysłu. Może oznaczać
przyczynę jakiegoś zła, dyskomfortu, dysfunkcji czy wręcz choroby, może być
postrzegany jako jakiś skutek – zazwyczaj fatalne następstwo pewnego ciągu
zdarzeń.13
Biorąc pod uwagę wymienione powyżej determinanty stresu, należy
zastanowić się, jak w okolicznościach tak zróżnicowanych dynamiką emocjonalną
(pozytywną, negatywną) możliwe jest funkcjonowanie człowieka. Stąd też
wyodrębnienie najczęstszych powodów stresu, ale też częstości jego odczuwania
oraz objawy, pozwolą ukazać faktyczne oddziaływanie stresu na jednostkę. W tej
8

R.S. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal and coping. New York, 1984, p. 141
A. Grygorczuk, Pojęcie stresu w medycynie i psychologii, „Psychiatria”, 2008, T. 5, Nr 3, s. 114,
(111-115)
10
S. Korczyński, Odporność na stres i sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
(w:) A. Łacina-Łanowski, J. Stanek, Edukacja-wychowanie-oświata w perspektywie temporalnej
(między przeszłością a współczesnością). Łódź 2014
11
M.K. Grzegorzewska, Różnorodność w interpretacji problematyki stresu. „Studia Humanistyczne”,
T. 5, 2007, s. 125, s. 123-129
12
M.K. Grzegorzewska, op. cit., s. 125, za: H. Seley, Stres okiełznany. Warszawa 1977, s. 25
13
R. Zawadzki, Stres – sztuka życia. Warszawa 2007, s. 5
9

381
_______________________________________________________________________________

kwestii warto więc przytoczyć spostrzeżenia A. Baranowskiej-Skimina,14
powołując się na raport przeprowadzony przez TNS Polska, wskazuje
uwarunkowania. Należy podkreślić, iż badania przeprowadzono na populacji
osób w grupie wiekowej 30-39 lat i ich rodzin o dochodach 1500 zł.
Jednym z obszarów badań była częstotliwość występowania stresu,
przedstawia poniższy wykres.

która
jego
1000
którą

Częstość odczuwania stresu
1. Codziennie
2. Kilka razy w tygodniu

8,9
12,1

34,3

20,4
4,4

19,9

3. Kilka razy w miesiącu
4. Rzadziej niż kilka razy na
miesiąc
5. Nie wiem trudno
powiedzieć
6. Nigdy

Legenda:
Dane w %
Podstawa wszyscy badani n=1000
Źródło: A. Baranowska-Skimina, Stres a sen oczami Polaków. http://www.
egospodarka.pl/ 87742,Stres-a-sen-oczami-Polakow,1,39,1.html, (pobrano 23.08.2014 r.),
za: raport Melisany Klosterfrau „Stres a sen”, przeprowadzony przez TNS Polska

Respondenci wskazali zróżnicowane uwarunkowania wystąpienia stresu, ale
34,3% badanych nie doświadcza go nigdy. Jest to fakt dość zastanawiający,
bowiem
w dobie
współczesnych
wymagań
społeczno-ekonomicznych
i kulturowych, coraz trudniej człowiekowi pokonywać trudności dnia codziennego.
Można jedynie wysunąć wniosek, iż ta część populacji badanej prowadzi stabilne
życie, co w zasadniczym stopniu miało wpływ na odpowiedź negatywną w tej
części pytania. Z kolei 20,4% osób odczuwa go kilka razy w miesiącu, 12,1% parę
razy w tygodniu, a 19,9% rzadziej niż kilka razy na miesiąc. Niestety wśród osób
badanych, aż 8,9% respondentów doświadcza sytuacji stresujących codziennie.
Są to okoliczności dość niekorzystne, ponieważ mają one wpływ na całościowe
egzystowanie człowieka. Jest to szczególnie istotne, bowiem A. Borkowska uważa
stres za stymulatora zaburzeń na wielu poziomach funkcjonowania jednostki.
Autorka podkreśla, iż na poziomie funkcji psychicznych nadmierny lub przewlekły
stres może powodować lęk i depresję. Na poziomie fizjologicznym wpływa na stan
psychomotoryczny i problemy zdrowotne. Z kolei na poziomie organizacyjnym,

14

A. Baranowska-Skimina, Stres a sen oczami Polaków. http://www.egospodarka.pl/87742,Stres-a-senoczami-Polakow,1,39,1.html (pobrano 23.08.2014 r.)
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stres przenika na komunikację interpersonalną, efekty pracy, motywację czy też
wypalenie zawodowe.15 Stąd też A. Borowska uznała, iż życie w ciągłym napięciu
musi dotykać istotnych sfer funkcjonowania człowieka i dokonała szczegółowego
podziału stresu na:
 fizyczny – reakcje stresowe są automatycznymi, przewidywalnymi,
„wbudowanymi” reakcjami, nad którymi jednostka nie ma świadomej
kontroli np. bladość, przyspieszone bicie serca, napięcie mięśni, dyszenie,
zmiany ciśnienia krwi, suchość w ustach i gardle, bezsenność, bóle głowy
itp.;
 psychologiczny – jest stanem organizmu, wywołanym raczej ciągiem
zdarzeń niż zdarzeniem jednostkowym, jego siła zależy od zdolności
jednostki do radzenia sobie ze stresem, reakcje psychiczne są wyuczone;
 organizacyjny – sieci wsparcia, styl radzenia sobie w życiu, pojęcie własnej
osoby, samoocena.16
Podobnego zdania jest A. Titkow, bowiem wskazuje, iż stres to „zakłócenie
równowagi pomiędzy wymaganiami środowiska a cechami i reakcjami jednostki.”17
Można zatem uznać, że stres w kompleksowym ujęciu działa we wszystkich
obszarach życia człowieka.
Nie bez znaczenia są również czynniki wywołujące stan napięcia
emocjonalnego, ale też sytuacje pobudzające występowanie stresu. Warto więc
zwrócić uwagę na spostrzeżenia R. Kretschmanna, który podkreśla, iż stres
powstaje, gdy dany człowiek, oceniając sytuację, dochodzi do wniosku, że
nadchodzące lub zaistniałe wydarzenie:
 jest dla niego osobiście bardzo istotne;
 stanowi zagrożenie lub wyzwanie;
 on sam absolutnie nie widzi możliwości odparcia lub uniknięcia
potencjalnego zagrożenia, względnie jego skutecznego zwalczania, 18 co
w konsekwencji może prowadzić do permanentnego stresu jednostki.
Dlatego też istotne jest poznanie uwarunkowań wywołujących sytuacje
stresowe u człowieka. W tych okolicznościach chcemy przybliżyć kolejny obszar
przywołanych powyżej badań, bowiem kwestia ich współczesnych wskazań jest
niezmiernie istotna dla egzystencjonalnego wymiaru funkcjonowania jednostki
(wykres 2).

A. Borowska, Kształcenie dla przyszłości. Warszawa 2004, s. 117
A. Borowska, op. cit., s.116
17
A. Titkow, Stres i życie społeczne, Polskie doświadczenia. PIW, Warszawa 1993, s. 104
18
R. Kretschmann, Stres w zawodzie nauczyciela. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
2003
15
16
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Legenda:
Dane w %
Podstawa: osoby, które odczuwają stres/zdenerwowanie n=613
Źródło: A. Baranowska-Skimina, Stres a sen oczami Polaków. http://www.
egospodarka.pl/ 87742,Stres-a-sen-oczami-Polakow,1,39,1.html (pobrano 23.08.2014 r.),
za: Raport Melisany Klosterfrau „Stres a sen”, przeprowadzony przez TNS Polska 2012

Sytuacje doprowadzające do wystąpienia stresu mają dla badanych pewną
strukturę hierarchiczną, ale głównym wyznacznikiem wywołującym stan napięcia
emocjonalnego jest praca zawodowa (34%). Można zatem wysunąć wniosek,
iż brak stabilizacji zatrudnienia, umowy na czas określony lub nawet podejmowanie
pracy niezgodnej z kwalifikacjami czy wysoka wewnętrznie konkurencyjność
personalna, to główne indykatory występowania stresu u jednostki. Najczęściej
okolicznościami towarzyszącymi jest zagrożenie utraty zatrudnienia, co
w znacznym stopniu ma wpływ na problemy finansowe (22%) i niepewną
przyszłość (15%) człowieka. Ponadto szybkie tempo życia (20%), współdecydujące
o jakości sytuacji egzystencjalnej (17%), może prowadzić do problemów
rodzinnych (15%), co w konsekwencji zaburza funkcjonalną stronę życia.
Warto jednak zwrócić uwagę, iż praca zawodowa stanowi istotny dla
człowieka wyznacznik poziomu jego egzystencji. Stąd też stres, jako czynnik
niepożądany dla jednostki tworzy klimat niekorzystny społecznie. A do
najczęstszych stresorów pracy według Z. Ratajczak należą:
 przeciążenie fizyczne;
 ogólne obciążenie umysłowe;
 jakościowe przeciążenie pracą;
 presja czasu;
 monotonia;
 brak wsparcia społecznego;
 niesprawiedliwe traktowanie;
 brak wyraźnych osiągnięć w pracy zawodowej;
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 brak okazji do współdecydowania w ważnych sprawach;brak uznania
społecznego w środowisku pracy.19
Ujawnione przez badanych czynniki powodujące wystąpienie stresu, ale też
wskazanie stresorów pracy jest zróżnicowane dla każdej jednostki. Ponadto
w odniesieniu do reakcji organizmu zauważamy dość istotną zależność, bowiem
stres to zjawisko biologiczne powodujące „mobilizację organizmu do radzenia
sobie w określonej sytuacji”.20
Ze względu na charakter i uwarunkowania stresu warto zastanowić się, jakie
jednostki doświadczają go najczęściej. „Bardziej podatne na stres są osoby
niecierpliwe, wrogo nastawione do otoczenia, agresywne, żyjące w pośpiechu,
nadmiernie rywalizujące, dążące do celu za wszelką cenę. Natomiast u osób
o przeciwnych cechach (cierpliwy, pokojowo nastawiony do życia, żyjący bez
pospiechu, skłonny do współpracy, zmierzający do celu bez walki) rzadziej
dochodzi do nasilenia reakcji stresowych”.21
Stąd też na pierwszy plan wysuwa się kwestia objawów towarzyszących
występowaniu zjawiska stresu. Poruszoną problematykę uwzględniono również
w badaniu TNS Polska, a poniższy wykres obrazuje uzyskane odpowiedzi
respondentów.
Objawy stresu
Uczucie zmęczenia
Drażliwość, nadpobudliwość
Złość, agresja
Niepokój wewnętrzny, stany lękowe
Problemy z zasypianiem, bezsenność
Bóle głowy, migreny
Obniżenie nastroju, depresja
Obniżenie motywacji, zniechęcenie
Nie wiem, trudno powiedzieć
Problemy z koncentracją
Brak apetytu
Dolegliwości żołądkowe
Inne
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Legenda:
Dane w %
Podstawa osoby, które odczuwają stres/zdenerwowanie n=613
Źródło: A. Baranowska-Skimina, Stres a sen oczami Polaków, http://www.
egospodarka.pl/ 87742,Stres-a-sen-oczami-Polakow,1,39,1.html (pobrano 23.08.2014 r.),
za: raport Melisany Klosterfrau „Stres a sen”, przeprowadzony przez TNS Polska

Z. Ratajczak, Wsparcie społeczne w środowisku pracy a stres i jego skutki zdrowotne.
(w:) Z. Ratajczak (red.), Psychologiczna problematyka wsparcia społecznego i pomocy 11 (20).
Katowice 1994, s. 59
20
A. Mastalerz-Migas, D. Pokora-Kałwak, A. Steciwko, Definicja stresu oraz wpływ przewlekłych
sytuacji stresowych na stan zdrowia. (w:) A. Steciwko, A. Mastalerz-Migas, Stres oraz wypalenie
zawodowe. Jak rozpoznawać, zapobiegać i leczyć. Wrocław 2012, s. 5
21
Ibidem, s. 7-8
19
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Wskazane przez badanych najczęstsze objawy stresu dotyczą odczuwania
zmęczenia (23%), ale też nadpobudliwości i drażliwości (23%). Z kolei złość
i agresję zaobserwowało u siebie 22% badanych, a niepokój wewnętrzny oraz
stany lękowe dotyczyły 21% osób. Ponadto ujawniono również problemy
z zasypianiem i bezsenność (17%), gdzie konsekwencją tego stanu mogą być bóle
głowy i migreny (16%), jak również obniżenie nastroju i depresja (15%). Istotnymi
wskaźnikami jest także obniżenie motywacji, zniechęcenie (14%), co dość często
skutkuje problemami z koncentracja (10%).
Niektóre kwestie związane z właściwościami stresorów były przedmiotem
badań empirycznych. Przede wszystkim badacze próbowali określić kryterium, ze
względu na które można byłoby rozstrzygnąć, czy określony bodziec albo
wydarzenie należy uznać za genezę stresu. Istnieją dwa stanowiska w tej sprawie:
wedle jednego decydować powinny o tym obiektywne właściwości bodźca, drugie
przyjmuje jako kryterium ocenę poznawczą podmiotu i nie ma tutaj zgody między
badaczami.22
Odnosząc się jednak do głównego czynnika wywołującego stres, a mianowicie
pracy zawodowej, należy w tym miejscu wskazać, jakie sytuacje znamionują fakt
jego wystąpienia:
 myślenie o pracy w domu;
 ogólne napięcie utrzymujące się po opuszczeniu miejsca pracy;
 ogólne niezadowolenie z życia;
 absencja;
 spostrzeganie własnego statusu jako niskiego;
 zaburzenia snu;
 trudności w dostrzeganiu i formułowaniu własnych problemów;
 stany depresyjne;
 ogólne poczucie wyczerpania.23
Można zatem sądzić, iż praca zawodowa jest istotnym wyznacznikiem
funkcjonowania człowieka. Jej utrata w dzisiejszych czasach jest obciążająca
psychicznie, ale też zagraża dobrostanowi jednostki. Nie może zatem dziwić fakt,
iż współcześni młodzi ludzie stawiają czynnik ekonomiczny swojego egzystowania
jako najważniejszy. Bowiem bez gwarancji zatrudnienia, człowiek nie ma
stabilizacji życiowej, a co dopiero rodzinnej. Mimo, iż wśród nas funkcjonują ludzie
o dużej odporności psychicznej, to „wytrzymałość człowieka wykonującego pracę
w warunkach stresujących składa się z cech, które występują w różnym nasileniu.
Osoby odporne na stres uzyskały wysokie wskaźniki w skalach: osiągnięć,
spójności roli, odporności, ciekawych doświadczeń, a niskie wskaźniki na skali:
nihilizmu, zewnętrznego poczucia kontroli, bezsilności, dominacji i przewodzenia,
alienacji, żywotności, poczucia bezpieczeństwa oraz chłonności wrażeń
(adventuresness)”.24 Stąd też wyłania się specyficzny układ współzależności
ujawnionych stresorów z praca zawodową, które dla osób o dużej odporności
psychicznej wykazują również tendencje dominujące. Warto więc zwrócić uwagę,
22

I. Heszen, Psychologia stresu. Warszawa 2013, s. 160
Z. Ratajczak, Wsparcie społeczne w środowisku pracy a stres i jego skutki zdrowotne. (w:)
Z. Ratajczak (red.), „Psychologiczna problematyka wsparcia społecznego i pomocy” 11 (20). Katowice
1994, s. 59
24
Ibidem, s. 62
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iż „w obliczu narastania źródeł zagrożeń tak w środowisku pracy, jak
i zamieszkania, zadaniem niezwykle ważnym oraz aktualnym, nie tylko dla lekarzy
i psychoterapeutów, lecz wszystkich, którzy odpowiadają w jakimś stopniu za
zdrowie i życie innych ludzi, za ich rozwój i poczucie jakości życia”25 stało się
rozumienie potrzeb człowieka.
Zamiast zakończenia
Przedstawiona problematyka stresu stanowi bardzo obszerną sferę nie tylko
opinii naukowych, ale też badań empirycznych. Mimo, iż jest to tylko
zasygnalizowanie współczesnej dynamiki tego zagadnienia, to nie można oprzeć
się stwierdzeniu, iż „sytuacje stresowe są obecnie nieodłącznym atrybutem życia
człowieka, a pojęcie „stres” na stałe zagościło już w języku potocznym.”26
Można zatem powiedzieć, iż „nie musimy z rezygnacją poddawać się stresowi.
Możemy nauczyć się sobie z nim radzić, możemy nauczyć się skutecznie uwalniać
od jego skutków i nie dopuszczać do kumulowania się efektów długotrwałego
działania stresu. Jednak aby tego dokonać, potrzebujemy praktycznej,
sprawdzonej wiedzy, którą jesteśmy w stanie skutecznie zastosować w naszym
codziennym życiu”.27
Streszczenie
Przedstawiona problematyka stresu stanowi bardzo obszerną sferę nie tylko
opinii naukowych, ale też badań empirycznych. Najczęściej podłożem stresu są
sytuacje kryzysowe, problemy rodzinne, zawodowe i społeczne. Życie w ciągłym
napięciu dotyka istotnych sfer funkcjonowania człowieka. Kumuluje się, co
wywołuje niekwestionowane zmiany w organizmie, dezorganizujące przebieg
zachowania. Ujemnie wpływa na stan zdrowia, prowadzi do załamania odporności,
działa dezorganizująco, zwiększa poczucie bezradności i pesymizmu. Artykuł
przedstawia, iż na poziomie fizjologicznym stres wpływa na stan
psychomotoryczny i problemy zdrowotne. Z kolei na poziomie organizacyjnym,
przenika na komunikację interpersonalną, efekty pracy, motywację czy też
wypalenie zawodowe.
Summary
The problems of stress is a very extensive sphere of not only the scientific
opinions, but also empirical research. The most common substrate of stress are
crisis situations and family, professional and social problems. Living in constant
tension affects important areas of human functioning. Accumulates, resulting in
unquestionable changes in the body, disorganizing process behavior. Negatively
affects health, leading to the collapse resistance, operates disorganizing, increases
the sense of helplessness and pessimism. The article shows that, at the level of
physiological stress affects the state of psychomotor and health problems. On the
other hand, at the organizational level, penetrates on interpersonal communication,
effects of work, motivation or burnout.
25

Ibidem, s. 77
A. Grygorczuk, Pojęcie stresu w medycynie i psychologii, „Psychiatria” 2008, tom 5, nr 3, s. 111-115
27
Poradź sobie ze stresem, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej Warszawa 2007, s. 22; http://www.wup.mazowsze.pl/proart/images/stories/ciz
/teczki/stres.pdf
26
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UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE STRESU ZAWODOWEGO WŚRÓD
PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Wprowadzenie
Problematyka związana ze stresem powstającym w związku z wykonywaniem
obowiązków zawodowych budzi coraz większe zainteresowanie. Powyższy trend
jest związany z coraz większą liczbą wymagań stawianych osobom pracującym.
Stres zawodowy występuje we wszystkich zawodach, jednak w zależności od
wykonywanych czynności i zadań poziom jego jest różny. 1 Wśród profesji
szczególnie narażonych na zjawisko stresu znajdują się służby mundurowe, do
których zaliczana jest Służba Więzienna (SW).2 Grupa pracowników więziennych
pod kątem stresu zawodowego, czynników stresogennych i konsekwencji nie
została dokładnie przebadana. Zatrudnieni w Służbie Więziennej swoje obowiązki
pełnią w środowisku odizolowanym od otoczenia. Z uwagi na takie warunki
są grupą trudno dostępną.3
Ze względu na specyfikę pracy w strukturach Zakładów Karnych i Aresztów
Śledczych pracownicy SW nieustannie są narażeni na stresory, które mają
swoje źródło w strukturze organizacyjnej, kontaktach z osadzonymi oraz
współpracownikami, trybem pracy, niskim prestiżem zawodu, a także brakiem
zrozumienia ze strony społeczeństwa. Sami pracownicy bardzo często negatywnie
oceniają swój zawód.4 Taka postawa wynika z konfliktu pełnionych ról w pracy
zawodowej. Z jednej strony rolą pracowników Służby Więziennej jest
egzekwowanie wymierzonych kar, a z drugiej udział w resocjalizacji skazanych. 5
Praca w Służbie Więziennej wiąże się z występowaniem sytuacji trudnych
i obciążających psychikę człowieka, które prowadzą do zjawiska jakim jest stres. 6
Zazwyczaj jest to dystres – działa destrukcyjnie zaburzając funkcjonowanie
jednostki w jej środowisku życia. Odczuwane napięcie utrudnia właściwe
wykonywanie obowiązków zawodowych, pełnienia ról rodzinnych oraz prowadzi do
J. Pomiankiewicz, Stres i wypalenie zawodowe pracowników Służby Więziennej – uwarunkowania,
przejawy, konsekwencje- zarys problemu, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 2010, nr 67-68,
s. 47-60
2
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3118/POKLEK_Occupational_stress_of_prison_offic
ers_working_in_a_direct_contact_with_prisoners.pdf?sequence=1 (pobrano 22.05.2014 r.)
3
H. Machel, Niektóre problemy etyki zawodowej funkcjonariuszy służby więziennej, „Przegląd
penitencjarny i Kryminologiczny”, 1990-1991, nr 18, s. 55-75
4
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3118/POKLEK_Occupational_stress_of_prison_offic
cers_working_in_a_direct_contact_with_prisoners.pdf?sequence=1 (pobrano 22.05.2014 r.)
5
J. Szałański, D. M. Wątła-Bechaj, Wskaźniki syndromu agresji u osadzonych za przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowi oraz przeciwko mieniu. Szałański J. (red.), Wina – Kara – Nadzieja –
Przemiana. 1998
6
A. Basiński, B. Basińska, Sytuacje traumatyczne w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej.
O. Truszczyński, L. Konopka, K. Sikora, (red.), Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych
wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych. Departament Wychowania i Promocji
Obronności MON, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Wojsku, tom 8, 2004,
s. 135-142
1
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występowania chorób i zaburzeń, a także wpływa na organizację pracy. 7 Poziom
odczuwanego stresu w dużym stopniu warunkowany jest cechami osobniczymi
jednostki. Długotrwałe narażenie na czynniki stresogenne może także prowadzić
do wypalenia zawodowego.8
Zawód pracownika służby więziennej jest zaliczany do jednych z najbardziej
obciążonych stresem i nacechowanym wydarzeniami traumatycznymi. Zgodnie ze
stworzoną w Wielkiej Brytanii listą zawierającą około 60 zawodów najbardziej
obciążonych, profesja pracowników penitencjarnych znalazła się w pierwszej
dziesiątce. Pilecki uważa, że zawód więziennika charakteryzuje się dużą ilością
trudnych sytuacji, które wywołują stres, a mało jest okazji do odczuwania radości
i przeżywania życiowych sukcesów.9
Specyfika zawodu funkcjonariusza więziennego oraz otoczenie, w którym
pełni on obowiązki stanowią same w sobie źródło stresu. Służba Więzienna
z uwagi na swoją strukturę i organizację dzieli pracowników na podgrupy,
realizujące określone zadania, co wiąże się z różnym kontaktem z osobami
osadzonymi bądź jego brakiem. Ciągły dostęp do więźniów mają pracownicy
penitencjarni, opieki zdrowotnej oraz ochrony. Taki charakter pracy wiąże się
z występowaniem stresu powodowanego agresywnymi, roszczeniowymi
postawami, rozgoryczeniem więźniów oraz obserwacjami niemoralnych norm
podkultury zakładu. Często pracownicy czują się bardziej zagrożeni w miejscu
pracy, niż osoby odbywające kary. Obawiają się napaści, pobić oraz chorób
zakaźnych. Strach o własne życie jest powodowany przeludnieniem zakładów oraz
bardzo słabą kondycją techniczną budynków i ich wyposażenia, które są
niezbędne do właściwej realizacji kary. Więźniowie kierują pogróżki nie tylko
w kierunku funkcjonariuszy, ale również w stronę rodzin, tak więc stres jest także
wynikiem obawy o bezpieczeństwo najbliższych. Grupa znajdująca się
w najtrudniejszej sytuacji to funkcjonariusze penitencjarni, którzy pracują
w bezpośredniej styczności ze skazanymi, jak również są nadzorowani przez
administrację Służby Więziennej. Pracownikom bardzo trudno jest pogodzić
realizację zadań izolacyjnych oraz resocjalizacyjnych utrzymując ład i porządek
poprzez stosowanie humanitarnych zasady wobec osadzonych narzuconych przez
ustawę. Więźniowie bardzo często swoim nagannym zachowaniem utrudniają
pełnienie obowiązków zawodowych pracownikom zakładów, które wynikają
z nieodpowiedniej dyscypliny rodzącej poczucia bezkarności i baraku szacunku.
Funkcjonariusze mogą oceniać działania zmierzające do resocjalizacji jako mało
skuteczne. Takie wartościowanie może prowadzić do stresu nawet u osób
utożsamiających się z wykonywanym zawodem.10
Charakter paramilitarny Służby Więziennej powoduje, że system zarządzania
bardzo często opiera się na zasadach autorytarnych, które dla wielu pracowników
są źródłem stresu. Specyfiką zawodu jest ciągłe wykonywanie poleceń i rozkazów
C. Maslach, Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej. Sęk H, (red.), Wypalenie zawodowe
przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. 2010, s. 13-31
8
R. Kalimo, Stress in work. Conceptual analysis and study on prision personnel Scandinavia, “Journal
of Work Environment and Health”, 6, Supplement 3, 1980, s. 124
9
G. Pilecki, Wybrane problemy etyki zawodowej funkcjonariuszy służby więziennej, Wybrane
zagadnienia psychospołeczne instytucji penitencjarnych, H. Chmielewska (red.), 1996, s. 185
10
T. Bulenda, R. Musiadłowski, Regulaminy organizacyjno- porządkowe kary pozbawienia wolności,
tymczasowego aresztowania i kary aresztu wojskowego. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 2004,
nr 44-45, s. 7-29
7
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przełożonych, gotowość oraz twarde zasady i regulaminy, które nie dają
możliwości realizacji zadań w inny sposób, niż wskazany w wytycznych.
Pracownicy oraz osadzeni traktowani są w sposób podmiotowy, co wywiera wpływ
na budowanie kultury całego podmiotu penitencjarnego. Kolejnym źródłem stresu
organizacyjnego może być tworzenie się nieformalnych grup w strukturach
zakładu, które rywalizując ze sobą prowadzą do starć i nieporozumień. Dużym
obciążeniem są konflikty z przełożonymi, współpracownikami oraz brak wsparcia
w środowisku pracy.11
Pracownicy Służby Więziennej pracują w trybie wielozmianowym z uwagi, iż
dozór nad skazanymi musi być sprawowany cały czas. Taki system wpływa na
zachwianie równowagi biologicznej funkcjonowania człowieka oraz wpływa na
jakość świadczonej pracy.12 Z badań przeprowadzonych przez Samonek-Miazgę13
w placówkach zlokalizowanych w obszarze centralnym Polski wynika, że 17,7%
respondentów ocenia swoją pracę jako niebezpieczną i bardzo trudną, zaś 54,6%
raczej trudną. Jako czynniki stresogenne pracownicy zakładów karnych wskazali
zbyt niskie wynagrodzenie nieadekwatne do wykonywanych zadań, bardzo niski
prestiż zawodu, obwarowanie regulaminami oraz złe warunki pracy.
Stres odczuwany przez personel więzienny wpływa na funkcjonowanie
samych pracowników, ich rodzin oraz organizacji jako całości. Nawój w swoich
badaniach wskazuje, że reakcje nerwicowe i psychosomatyczne dotyczyły 90%
przebadanych pracowników. Według autora zatrudnieni w strukturach Służby
Więziennej starają się przeciwdziałać napięciu poprzez różne modele
postępowania. Wskazuje na postawę ucieczki – unikania, w której omija się źródła
stresogenne poprzez wykonywanie innych czynności bądź stosowanie używek tj.
nikotyna, alkohol, środki przeciw bólowe, które w przeświadczeniu niwelują stres.
Skutki stresu dotyczą nie tylko zdrowia psychicznego i fizycznego jednostki, ale
również obszarów społecznych, organizacyjnych i finansowych. 14
Cel badań
Celem głównym pracy była analiza źródeł powstawania stresu i jego
konsekwencji u pracowników zatrudnionych w Strukturach Służby Więziennej na
terenie Warszawy. Ponadto zostały określone cele szczegółowe, które
uwzględniały:
 analizę odporności na stres pracowników Służby Więziennej;
 analizę opinii pracowników Służby Więziennej na temat obecności stresu
w tym zawodzie.
Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 70 pracowników Służby Więziennej. Zostało ono
przeprowadzone w okresie od grudnia 2013 roku do stycznia 2014 roku na terenie
Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce oraz Aresztu Śledczego w WarszawieMokotowie. Kryterium włączenia stanowiło zatrudnienie w strukturach Służby
Więziennej. Dobór do grupy badanej został dokonany w sposób celowy wygodny.
Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Wszyscy biorący udział w badaniu
11

Ibidem
J.F. Terelak, Psychologia stresu, 2001, s. 171-172
13
J. Nawój, Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego funkcjonariuszy więziennych,
„Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 28-29, 2000, s. 4-10
14
Ibidem
12
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wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo. Badanie było każdorazowo
przeprowadzane z załączoną instrukcją dotyczącą sposobu wypełnienia oraz
informacją o celu badania. Pracownicy Służby Więziennej wypełniali
kwestionariusz indywidualnie. Narzędziem badawczym wykorzystanym w badaniu
był autorski kwestionariusz ankiety. Arkusz składał się z 31 pytań odnoszących się
do występowania stresu w środowisku pracy, czynników stresogennych, a także
jego skutków odczuwanych przez pracowników ww. aresztów śledczych.
Respondenci udzielali odpowiedzi m.in. na pytania dotyczące natężania i częstości
odczuwanego stresu w środowisku pracy, stresorów, symptomów i dolegliwości
spowodowanych odczuwanym stresem, wpływu stresu w pracy na życie osobiste
oraz świadomości występowania stresu. W badaniach zostały wyodrębnione
następujące zmienne i wskaźniki: płeć, wiek funkcjonariuszy, staż pracy, poziom
wykształcenia, dział pełnienia służby. Dane zostały opracowane w programie
Microsoft Excel 2010. Wyniki zostały przedstawione w postaci wartości średnich.
Wyniki
W przebadanej grupie pracowników Służby Więziennej przeważali mężczyźni.
W Polsce mężczyźni stanowią prawie 97% wszytkach przebywających
w jednostkach penitencjarnych, a ponad 3% to kobiety. 15 Spośród 70 osób
objętych badaniem ponad 74% (52) stanowili mężczyźni, a prawie 26% (18)
kobiety. Struktura osadzonych według płci odpowiada proporcjom zatrudnionych
w Służbie Więziennej kobiet i mężczyzn. Szczegółowy rozkład liczbowy
z podziałem na płeć oraz udział procentowy został zawarty w tabeli nr 1.
Tabela nr 1: Rozkład liczbowy osób badanych z podziałem na płeć oraz udział
procentowy
Płeć
Liczba pracowników
Mężczyźni
52
Kobiety
18
Źródło: Badanie własne

Udział procentowy
74,29%
25,71%

Grupa badana została podzielona na pięć przedziałów wiekowych: poniżej 20
lat, od 20 do 29 lat, od 30 do 39 lat, od 40 do 50 lat i powyżej 50 lat. Zgodnie
z zamieszczoną tabelą nr. 2, która przedstawia podział liczbowy i procentowy
wieku respondentów, w badaniu nie uczestniczyły osoby poniżej 20 lat.
Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy w wieku od 30 do 39 lat – ponad
47% (33).
Tabela nr 2: Rozkład liczbowy wieku osób badanych oraz udział procentowy
Wiek w latach
Liczba pracowników
poniżej 20
0
od 20 do 29
15
od 30 do 39
33
od 40 do 50
17
powyżej 50
5
Źródło: Badanie własne
15

Udział procentowy
0,00%
21,43%
47,14%
24,29%
7,14%

http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/2013_grudzien_statystyka_biezaca.pdf (pobrano 22.04.2014 r.)
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Najliczniejszą grupą osób byli pracownicy ze stażem pracy w przedzialne od
6 do 10 lat, którzy stanowili prawie 33% (23) wszystkich respondentów. Zgdnie
z zapisami Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
pracownicy nabywają uprawnienia emerytalne po 15 latach służby. 16
Z przebadanych osób tylko 12,86% (9) posiadało staż powyżej 15 lat, co jest
związane z powyższym zapisem Ustawy. Cechą charakterystyczną grupy
Pracowników Służby Więziennej jest krótki staż pracy. Z tabeli nr 3 obrazującej
szczegółowy rozkład stażu pracy i udział procentowy wynika, że pracownicy ze
stażem do 10 lat stanowili ponad 68% (48) wszystkich ankietowanych. Średnia
stażu pracy w grupie badanej wynosiła nieco ponad 9 lat.
Tabela nr 3: Rozkład liczbowy stażu pracy i udział procentowy
Staż pracy
Liczba pracowników
od 0 do 2
11
od 3 do 5
14
od 6 do 10
23
od 11 do 15
13
powyżej 15
9
Źródło: Badanie własne

Udział procentowy
15,71%
20,00%
32,86%
18,57%
12,86%

Jednym z czynników mogąch mieć wpływ na stres odczuwany w środowisku
pracy jest sytuacja rodzinna, dlatego pracownicy Służby Więziennej zostali
zapytani o stan cywliny. Tabela nr 4 przestawia rozkład liczbowy stanu cywilnego
pracowników. Z danych wynika, że najliczniejszą grupą były osoby pozostające
w związku małżeńskim. Stanowiły one niewiele ponad 61% (43). Na drugim
miejscu plasowali się kawalerowie i panny – prawie 23% (16), na trzecim
rozwiedzeni i rozwiedzone około 16% (11) wszystkich badanych. W grupie badanej
nie było osób owdowiałych.
Tabela nr 4: Rozkład liczbowy stanu cywilnego pracowników
Stan cywilny
kawaler/panna
żonaty/mężatka
rozwiedziony/rozwiedziona
wdowiec/wdowa
Źródło: Badanie własne

Liczba pracowników
16
43
11
0

Udział procentowy
22,86%
61,43%
15,71%
0,00%

Poziom wykształcenia przebadanych pracowników Służby Więziennej był
wysoki. Średnie wykształcenie posiadało ponad 54% (38) resondentów, a wyższe
prawie 46% (32). W grupie badanej brak było osób z kwalifikacjami podstawowymi
16

Ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, Dz. U. 2013 r. poz. 667,
art.12
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i zawodowymi. Uzyskanie wykształcenia wyższego przez osoby zatrudnione
w strukturach jednostek penitencjarnych wiąże się z wyższym wynagrodzeniem
oraz stopniem służbowym. Niejednokrotnie jest to motywacją do dalszego
doszkalania się i studiowania. Nie zawsze wiedza nabyta w toku wybranych
studiów ma zastosowanie w pracy zawodowej np. ukończenie politoligii.
Szczegółowy rozkład danych przedstawia tabela nr 5.
Tabela nr 5: Liczbowy rozkład wykształcenia i udział procentowy
Wykształcenie
Liczba pracowników
Podstawowe
0
Zawodowe
0
Średnie
38
Wyższe
32
Źródło: Badanie własne

Udział procentowy
0,00%
0,00%
54,29%
45,71%

Respondenci zostali podzieleni na trzy grupy ze względu na działy, w których
są zatrudnieni. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby zatrudnione w dziale ochrony
(m.in. oddziałowi, strażnicy, inspektorzy), które były najbardziej widoczne
w całej strukturze Służby Więziennej. W badaniu wzięło udział 49 pracowników
ww. działu, którzy stanowili 70% przebadanych osób. Ponad 21% (15) to osoby
z działu ochrony zdrowia (m.in. pielęgniarki), a 8% (6) to pracownicy działu
penitencjarnego. Tabela nr 6 obrazuje opisany rozkład zatrudnionych w SW.
Tabela nr 6: Liczbowy rozkład ze względu na dział zatrudnienia oraz udział
procentowy
Dział
Ochrony
Penitencjarny
Ochrony zdrowia
Źródło: Badanie własne

Liczba osób
49
6
15

Udział procentowy
70,00%
8,57%
21,43%

Najliczniejszą grupę pracowniów stanowiły osoby, których zarobki netto
mieściły się w przedziale 3000-4000 zł i stanowiły prawie 46% (32). 37% (26)
respondentów otrzymywało wynagrodzenie 2000-3000 zł netto. Żaden z badanych
pracowników nie zarabiał poniżej 1000 zł miesięcznie, a prawie 6% (4) odmówiło
opowiedzi na pytanie dotyczące wynagrodzenia miesięcznego. Dokładny rozkład
zarobków netto z uwzględnieniem udziału procentowego przedstawia tabela nr 7.
Tabela nr 7: Liczbowy rozkład wynagrodzenia netto oraz udział procentowy
Zarobki netto w zł
poniżej 1000
1000-2000
2000-3000
3000-4000
powyżej 4000
odmowa odpowiedzi
Źródło: Badanie własne

Liczba pracowników
0
6
26
32
2
4

Udział procentowy
0,00%
8,57%
37,14%
45,71%
2,86%
5,71%
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Tabela nr 8 przedstawia strukturę miejsca zamieszkania z podziałem na
rozkład liczbowy procentowy. Prawie 43% (30) osób mieszkało w mieście powyżej
500 tysięcy mieszkańców, ponad 32% (23) w mieście poniżej 500 tysięcy
mieszkańców, a 24% (17) na wsi.
Tabela nr 8: Liczbowy rozkład miejsca zamieszkania i udział procentowy
Miejsce zamieszkania
Wieś
miasto poniżej 500 tys. mieszkańców
miasto powyżej 500 tys. Mieszkańców
Źródło: Badanie własne

Liczba pracowników Udział procentowy
17
24,29%
23
32,86%
30
42,86%

Po zakończonym badaniu trwającym dwa miesiące wyniki zostały przeliczone,
przedstawione w postaci wykresów, tabel oraz opisane. Zostały przedstawione
poniżej, zgodnie z kolejnością pytań zamieszczonych w kwestionariuszu
ankietowym.
Spośród 70 respondentów, którzy wzięli udział w badaniu 98,57% (n=69)
miało bezpośredni kontakt z osadzonymi, a 1,43% (n=1) nie miało z nimi
styczności. Bezpośredni kontakt z osobami osadzonymi naraża pracowników
Służby Więziennej na agresywne, wulgarne i społecznie nieakceptowane
zachowania ze strony więźniów. Zjawisko to dotyczyło praktycznie wszystkich
pracowników, którzy wzięli udział w badaniu. Ponad 40% (n=28) badanych
spotykało się z agresją osadzonych kilka razy w tygodniu, 24% (n=17) codziennie,
17% (n=12) kilka razy w miesiącu, prawie 16% (n=11) rzadko, a ponad 1% (1)
nigdy. Szczegółowy rozkład wyników przedstawia wykres nr 1.
Wykres nr 1: Częstość spotykania się ze zjawiskiem agresji ze strony więźniów
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Z wykresu 2 wynika, że prawie 36% (n=25) przebadanych pracowników
Służby Więziennej często odczuwało stres w środowisku pracy, ponad 34% (n=24)
czasem, prawie 13% (n=9) zawsze, prawie 13% (n=9) rzadko, a tylko 4% (n=3)
udzieliło odpowiedzi nigdy. Zjawisko odczuwanego stresu w miejscu pracy
w mniejszym bądź większym stopniu dotyczyło łącznie prawie 96% respondentów.
Częstość odczuwanego stresu zawodowego szczegółowo przedstawia wykres 2.
Wykres nr 2: Częstość odczuwanego stresu w pracy
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Przebadana grupa 70 pracowników Służby Więziennej była zróżnicowana pod
kątem własnej oceny odporności na stres. Najwięcej, bo prawie 43% (n=30)
pracowników uważało, że są osobami bardzo odpornymi na stres, ponad 41%
(n=29) to osoby średnio odporne, ponad 11% (n=8) zaliczyło siebie do grupy mało
odpornych na zjawisko stresu. Dwie osoby oceniły się jako bardzo mało odporne
na czynniki stresogenne (prawie 3%). Spośród wszystkich respondentów jedna
osoba nie potrafiła ocenić swojej odporności na badane zjawisko (ponad 1%)
udzielając odpowiedzi „nie wiem”.
Respondenci w kwestionariuszu ankietowym zostali poproszeni o porównanie
swojej pracy z innymi znanymi im zawodami pod względem stresogenności.
Prawie 73% (n=51) uważało, że praca w strukturach Służby Więziennej jest
bardziej stresująca w stosunku do innych zawodów. Według 17% (n=12)
ankietowanych specyfika pracy w SW nie wiąże się z wyższym poziomem stresu.
10% (n=7) przebadanych odpowiedziało „nie wiem”. Większość osób, które wzięły
udział w badaniu uważały, iż stres jest nieodzownie wpisany w zawód
funkcjonariusza Służby Więziennej. Takiej odpowiedzi udzieliło ponad 78%
respondentów. Przeciwnego zdania było ponad 11% (n=8), a 10% (n=7) nie
wiedziało, czy zjawisko stresu ściśle wiąże się z pracą w Służbie Więziennej.
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Wykres 3 przedstawia odpowiedzi respondentów dotyczące odczuć, jakie
towarzyszą im przed udaniem się do pracy. Najwięcej pracowników Służby
Więziennej udawała się do pracy z poczuciem obowiązku i stanowili niewiele
ponad 67% (n=47). Prawie 23% (n=16) przebadanym towarzyszyła obojętność,
a około 5% (n=4) odczuwała strach. Niepokojące jest, że tylko ponad 4% (n=3)
ankietowanych odczuwała przyjemność udając się do pracy.
Wykres nr 3: Uczucia towarzyszące pracownikom SW przed udaniem się do pracy

Uczestnicy badania zostali poproszeni o wskazanie czynników najbardziej
stresujących w pracy. Z pośród 22 pozycji każdy z respondentów mógł udzielić
maksymalnie czterech odpowiedzi. Łącznie przebadani pracownicy Służby
Więziennej udzielili 241 odpowiedzi. Najbardziej stresującym czynnikiem dla ww.
grupy były zbyt niskie zarobki. Takiej odpowiedzi udzieliło ponad 11% (n=27)
badanych. Na drugim miejscu znajdował się nierówny podział obowiązków
i przywilejów – ponad 10% (n=25). Jako trzeci respondenci wskazali brak wsparcia
i pomocy ze strony współpracowników i przełożonych – ponad 9,5% (n=23). Brak
możliwości awansu wskazało niewiele ponad 9% (n=22), a poczucie zagrożenia
zdrowia i życia ponad 8% (n=20) respondentów. Szczegółowy rozkład wyników
obrazuje wykres 4.
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Wykres nr 4: Czynniki najbardziej stresujące w miejscu pracy
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Ponad 47% (n=33) respondentom zdarzyły się niebezpieczne sytuacje
podczas wykonywania obowiązków zawodowych, a prawie 53% (n=37) osób nie
dotyczył ten problem. Nie mniej jednak wynik ponad 47% wskazuje, iż praca
w Służbie Więziennej wiąże się z narażeniem życia, zdrowia pracowników i jest
niebezpieczna. Spośród 33 ankietowanych, którzy znaleźli się w warunkach
zagrożenia prawie 55% (n=18) wskazało atak i napaść przez osadzonego na
pracownika jako sytuację szczególnie niebezpieczną. Agresji ze strony
osadzonego doświadczyło ponad 21% (n=7), zaś zakłucie i agresję wskazało
niewiele ponad 12% respondentów. Kontakt z krwią osadzonego, w tym zakłucie
się jego igłą było sytuacją zagrożenia dla ponad 6% (n=2). Jedna osoba miała
bezpośredni kontakt z osadzonymi chorymi na AIDS, gruźlicę i inne choroby
zakaźne i stanowiła 3%, oraz jedna doświadczyła przemocy psychicznej ze strony
osadzonego – 3% ogółu. Rozkład niebezpiecznych sytuacji, w których znaleźli się
respondenci przedstawia wykres 5.
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Wykres nr 5: Sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu, których doświadczyli pracownicy
SW
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Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad 44% (n=31) przebadanych
pracowników Służby Więziennej raczej nie czuła się doceniona w pracy
zawodowej. 20% (n=14) była przekonana, że nie byli doceniani. Ponad 28% (n=20)
udzieliło odpowiedzi „raczej tak”, a zaledwie 7% (n=5) uważało, iż byli uznawani
i właściwie oceniani.
Ponad 44% (n=31) przebadanych swoje kontakty z przełożonymi oceniło jako
poprawne. 30% (n=21) pracowników Służby Więziennej relacje z kadrą
zarządzającą uważała za dobre, a ponad 14% (n=10) za złe, ponad 8% (n=6)
określiło je jako bardzo dobre. Odpowiedź „bardzo złe” wskazało dwóch
respondentów, którzy stanowili prawie 3% przebadanych. Wykres 6 przedstawia
szczegółowe wyniki dotyczące oceny relacji z przełożonymi.
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Wykres nr 6: Ocena relacji respondentów z przełożonymi

Prawie 63% (n=44) badanych zadeklarowało, że widzi u siebie zachowania
bądź dolegliwości związane z pracą zawodową. Ponad 28% (n=20) respondentów
nie dostrzegało u siebie negatywnych skutków związanych z wykonywanym
zawodem, a ponad 8% (6) nie miało zdania na ten temat.
Przebadani pracownicy Służby Więziennej, którzy na poprzednie pytanie
udzielili odpowiedzi „tak” i „nie mam zdania” zostali poproszeni o wskazanie
maksymalnie trzech dolegliwości związanych z pracą zawodową. Spośród 50
respondentów, ponad 16% (n=20) wskazało, że widzi u siebie nerwowość
i nerwice. Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią było ogólne zmęczenie,
które dotyczyło prawie 15% (n=18). Prawie 14% (n=17) odczuwało irytację i ogólną
drażliwość, a 9% (n=11) zniechęcenie. U ponad 8% (n=10) występowały bóle
pleców oraz taki sam odsetek respondentów widział u siebie spadek motywacji.
Żaden z ankietowanych nie wskazał innej dolegliwości, niż umieszczone w pytaniu.
Szczegółowy rozkład wyników wszystkich odpowiedzi przedstawia wykres nr 7.
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Wykres nr 7: Odczuwane dolegliwości przez pracowników Służby Więziennej
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Za pomocą skali liczbowej od 1 do 5 respondenci mieli określić poziom stresu
w miejscu pracy, gdzie 1 oznaczało środowisko bezstresowe, a 5 o bardzo dużym
nasileniu czynników stresogennych. Najwięcej ankietowanych, bo prawie 36%
(n=25) oceniło natężenie stresu w Służbie Więziennej na 3. 27% (n=19) wskazało
liczbę cztery, ponad 17% (n=12) dwa. Za bardzo stresujące swoje miejsce pracy
uważało ponad 14% (10), wystawiając ocenę 5, a niecałe 6% (n=4) stwierdziło, że
jest to środowisko bezstresowe.
Z przeprowadzonego badania wynika, że doświadczany stres w pracy wpływał
na relacje z otoczeniem u 51% (n=36) ankietowanych. Ponad 37% (n=26) nie
odczuwało negatywnych skutków stresu zawodowego w relacjach z innymi,
a prawie 11,5% (n=8) nie wiedziało, czy istnieje związek między odczuwanym
stresem w miejscu pracy a kontaktami międzyludzkimi. Osoby odczuwające wpływ
stresu najczęściej wskazywały, że w relacjach z innymi osobami bardzo często
reagują nerwowo, są drażliwe i podirytowane. Takiej odpowiedzi udzieliło prawie
39% (n=14) respondentów. Powyższe reakcje bardzo często powodowane były
brakiem zrozumienia w związku z wykonywanym zawodem. Prawie 38% (n=10)
zachowywało się nieodpowiednio w stosunku do innych osób, w tym również
agresywnie. 14%-om (n=5) przebadanych osób stres utrudniał komunikację
interpersonalną, zdarzało się, że uchylali się od obowiązków. Ponad 8% (n=3)
wskazało na brak zaufania do innych osób, co przejawiało się w ograniczaniu
kontaktów. Dwóch respondentów wskazało, iż stres zawodowy wpływał na konflikty
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w otoczeniu – ponad 5,5%, a także utrudniał pełnienie roli w rodzinie – ponad
5,5% (n=2).
Stres odczuwany w pracy zawodowej wpływał niekorzystnie na życie
prywatne ponad 41% (n=29) respondentów. Brak powyższej zależności wskazało
ponad 34% (n=24) przebadanych pracowników Służby Więziennej. Niewiele ponad
17% (n=12) nie wiedziało, czy sytuacje stresowe doświadczane w środowisku
pracy mają wpływ na ich życie prywatne, a ponad 7% (n=5) odmówiło odpowiedzi
na zadane pytanie.
Z badania wynika, iż ponad 55% (n=39) pracowników stres zawodowy nigdy
nie motywował do pracy. Prawie 28,5% (n=20) przebadanych wskazało, że
doświadczyli sytuacji w pracy, w których stresory motywowały ich do działania.
Prawie 16% (n=11) udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.
Wykres nr 8: Radzenie sobie ze stresem przez respondentów

Pracownicy Służby Więziennej, którzy wzięli udział w badaniu potrafili radzić
sobie ze stresem środowiska pracy. Ponad 41% (n=29) zawsze wiedziało jak
przezwyciężyć stres, prawie 36% (n=25) często, niewiele ponad 17% (n=12)
czasami, prawie 3% (n=2) nigdy nie radziło sobie z odczuwanym stresem, a ponad
1% (n=1) rzadko. Szczegółowy obraz wyników znajduje się na wykresie 8.
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W kwestionariuszu ankietowym respondenci zostali poproszeni o wskazanie
metod radzenia sobie ze stresem, jakie stosują w miejscu pracy oraz w domu.
Każdy z nich mógł zaznaczyć dowolną liczbę metod z wymienionych w pytaniu
oraz wskazać inną, która nie została uwzględniona w kafeterii odpowiedzi. Wykres
9 przedstawia szczegółowy rozkład sposobów walki ze stresem w pracy. Spośród
70 pracowników Służby Więziennej 10 nie wskazało żadnej metody. Łącznie
ankietowani udzielili 104 odpowiedzi. Najczęściej w miejscu pracy, aby się
odstresować respondenci używali niecenzuralnych słów – prawie 28% (n=30).
Ponad 19% (n=20) rozmawiało z bliskimi, a 12,5% (n=13) paliło papierosy. Z porad
specjalisty korzystało prawie 7% (n=7). Zdarzało się, że spożywali alkohol. Takiej
odpowiedzi udzieliło prawie 5% badanych (n=5).
Wykres nr 9: Metody radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy
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Z wykresu 10, który przedstawia sposoby radzenia sobie ze stresem w domu
wynika, że przebadani pracownicy najczęściej rozmawiali z bliskimi celem
niwelowania stresu odczuwanego w miejscu pracy – ponad 19% (n=31). Drugą
najczęściej stosowaną metodą były spotkania ze znajomymi. Taką odpowiedź
wskazało ponad 15% (n=25) osób. Ponad 16% (n=26) słuchało muzyki, a 14%
(n=23) uprawiało sport. Prawie 4% (n=6) badanych zażywało leki uspokajające.
Wszyscy respondenci udzielili 162 odpowiedzi.
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Wykres nr 10: Metody radzenia sobie ze stresem w domu
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Według ponad 54% (n=38) respondentów stres nie pomaga w wykonywaniu
obowiązków zawodowych. Przeciwnego zdania było 30% (n=21) badanych. Prawie
16% (n=11) nie miało zdania na ten temat.
Pozytywnych skutków występowania zjawiska stresu w miejscu pracy nie
dostrzegło prawie 49% (n=34). Według 30% (n=21) ankietowanych stres może
mobilizować do działania, a ponad 14% (n=10) stwierdziło, że wpływa na szybkie
podejmowanie decyzji. Zwiększenie efektywności pracy wskazało niewiele ponad
7% (n=5) przebadanych pracowników. Poza zaproponowanymi odpowiedziami
respondenci nie wskazali innych pozytywnych skutków stresu.
Dyskusja
Grupa pracowników Służby Więziennej do chwili obecnej nie została
dokładnie przebadana pod kątem stresu zawodowego. Najczęściej badania
prowadzone w tematyce więziennictwa pomijają pracowników zatrudnionych
w strukturach Służby Więziennej.17 Z uwagi na powyższe zezwala się na
17

T. Bulenda, R. Musiadłowski, Regulaminy organizacyjno-porządkowe kary pozbawienia wolności.
tymczasowego aresztowania i kary aresztu wojskowego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 2004,
nr 44-45, s. 7-29
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wykorzystanie i powołanie się na badania dotyczące podobnej w swojej strukturze,
zadaniach i specyfice pracy formacji jaką jest policja.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że pracownicy
Służby Więziennej należą do grupy narażonych na czynniki stresogenne
i jednocześnie odczuwają stres związany z wykonywanym zawodem. Podobne
wyniki w swoim badaniu uzyskała Ogińska-Bulik,18 która wykazała, że 36,7%
pracowników należało do grupy o wyższym poziomie odczuwanego stresu
w pracy. Jednakże odnosząc ten wynik do innych zawodów nie był to wysoki
odsetek.19 Poklek20 wykazał, że problem obciążenia stresem dotyczy pracowników
Służy Więziennej. W przebadanej przez niego grupie występowały osoby
o wysokim poziomie stresu, jednak było ich znacznie mniej i stanowiły 15,7%
ogółu. Pracownicy policji charakteryzują się średnim oraz wysokim poziomem
doświadczania stresu w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 21 Poziom
odczuwanego stresu w miejscu pracy w skali od 1 do 5 najwięcej pracowników
oceniło na 3 i 4. Można stwierdzić, że środowisko Służby Więziennej
charakteryzuje się dużym poziomem czynników stresogennych. W badaniu JungWana i Hyun-Junga22 dowiedziono, że osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie
ze skazanymi były bardziej narażone na stres. Zbyt niskie zarobki, nierówny
podział obowiązków i przywilejów oraz brak wsparcia ze strony przełożonych oraz
współpracowników były czynnikami, które w największym stopniu odpowiadały za
występowanie stresu. Zarówno ankietowani badania własnego, jak i badania
Ogińskiej-Bulik23 wskazywali dodatkowo, iż obciążenie psychiczne, brak systemu
nagradzania oraz bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia były determinantami
występowania stresu wśród pracowników Służby Więziennej. Z kolei z badań
Michalczyka, które zostało przeprowadzone w Areszcie Śledczym wynikało, że
najbardziej stresogenne dla pracowników były spięcia i konflikty z przełożonymi
oraz osadzonymi, autorytarna postawa kierowników oraz bardzo niski prestiż
zawodu.
Zawód wykonywany przez pracowników Służby Więziennej został naukowo
zakwalifikowany jako stresujący, jednak osoby te odznaczały dobrą równowagą
psychiczną. Łącznie ponad 80% respondentów badania własnego określiło swoją
odporność na stres jako bardzo wysoką lub średnią, co potwierdzają również
wyniki badania przeprowadzonego prze Ogińską-Bulik.24 Zatrudnieni w SW
posiadali bardzo duże zasoby osobowościowe i społeczne pomagające w radzeniu
sobie ze zjawiskiem stresu zawodowego oraz wyzwaniami środowiska pracy. Była
N. Ogińska-Bulik, Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konsekwencje –
zapobieganie. 2006, s. 206-207
19
J. Nawój, Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego funkcjonariuszy więziennych.
„Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 28-29, 2000, s. 4-10
20
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3118/POKLEK_Occupational_stress_of_prison _off
icers_working_in_a_direct_contact_with_prisoners.pdf?sequence=1 (pobrano 22.05.2014 r.)
21
N. Ogińska-Bulik, Stres w pracy a syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji. ACTA
UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA PSYCHOLOGICA, 7, 2003, s. 31; http://www.kujawskopomors
ka.policja.gov.pl/_portal/123987591449e7014aed206/Problemy_%C5%9Brodowiska_policyjnego_-_r
aport_z_bada%C5%84_ankietowych.html (pobrano 22.05.2014 r.)
22
K. Jung-Wan, K. Hyun-Jung, The factor affecting job stress and psychosocial well-being of prison
officers, “International Congress Series”, Volume 1294, 2006, s. 175-178
23
J. Nawój, Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego funkcjonariuszy więziennych.
„Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 28-29, 2000, s. 4-10
24
Ibidem
18
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to cecha, której wymagała praca w strukturach więziennych.25 Pracownicy SW
w większości zadeklarowali, iż potrafią radzić sobie ze stresem. Bardzo ważną rolę
w redukcji stresu zawodowego odegrali najbliżsi. Zarówno w pracy, jak i w domu
pracownicy wskazywali jako metodę radzenia sobie ze stresem spotkania
z rodziną i ze znajomymi. Grono najbliższych osób stanowiło źródło wsparcia i było
metodą przeciwdziałania skutkom stresu. W badaniu Dudka i Koniarka 26
wykazano, że policjanci w najmniejszym stopniu mogli liczyć na wsparcie ze strony
przełożonych. Taka postawa może wiązać się z relacjami pracowników z kadrą
kierowniczą, które w autorskim kwestionariuszu ankietowym więziennicy
w większości ocenili na poprawne i dobre. Aby przeciwdziałać zjawisku jakim jest
stres, zatrudnieni w Służbie Więziennej szukali wsparcia emocjonalnego wśród
najbliższego otoczenia. Taki wynik uzyskała również Ogińska-Bulik.27 Kiely
i Hodgson28 swoimi badaniami potwierdzili pozytywny wpływ aktywności fizycznej
na stan zdrowia i samopoczucie pracowników Służby Więziennej. Znaczna część
respondentów badania własnego deklarowała podejmowanie aktywności
sportowej. Dostępne badania wskazują, iż osoby podejmujące wzmożoną
aktywność fizyczną odczuwają znacznie mniejsze reakcje psychospołeczne
i fizjologiczne na stres w porównaniu z grupą osób niećwiczących. 29 Jako metody
radzenia sobie ze stresem pracownicy SW wskazywali palenie papierosów i pice
alkoholu. Zgodnie z badaniami Piotrowskiego 30, co 12 zatrudniony w SW przyznał
się do spożywania alkoholu celem zminimalizowania skutków stresu związanego
z pracą. W badaniu autorskim wykazano, że ankietowani częściej spożywali
alkohol w domu niż w pracy.
W związku z wykonywanym zawodem największą grupę pracowników
stanowiły osoby, u których występowała nerwowość oraz nerwica, następnie
irytacja i ogólne zmęczenie. Z pracy Nawój 31 wynikało, że około 90% personelu
penitencjarnego cierpiało na nerwice o podłożu psychosomatycznym, takie jak:
bóle głowy, zaburzenia żołądkowe. W analizie stanu zdrowia więzienników
odnotowano wzrost występowania zaburzeń wydzielania wewnętrznego oraz
poziomu odżywienia, chorób układu sercowo-naczyniowego, a także zaburzeń
psychicznych i zachowania.32 Podobne dane zostały przedstawione w raporcie
dotyczącym zdrowia polskich policjantów. Najczęstszymi schorzeniami wśród tych

R. Poklek, Skuteczność warsztatu antystresowego w profilaktyce syndromu wypalenia zawodowego
funkcjonariuszy Służby Więziennej. 2006, s. 17
26
B. Dudek, J. Koniarek, Wsparcie społeczne jako modyfikator procesu stresu- wybrane problemy
teoretyczne i narzędzia pomiaru, „Medycyna Pracy”, 2003, 4 (5), s. 431
27
N. Ogińska-Bulik, Stres w pracy a syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji. ACTA
UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA PSYCHOLOGICA, 7, 2003, s. 31
28
J. Kiely, G. Hodgson, Stress in the prison service: The benefits of exercise programs. “Human
Relations”, Vol 43 (6), 1990, s. 551-572
29
A. Piotrowski, Stres w pracy zawodowej personelu penitencjarnego – przegląd badań.
(w:) A. Jaworska, Ł. Wirkus, P. Kozłowski (red.), Psychospołeczne determinanty niedostosowania
społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych. Słupsk 2007, s. 184-191
30
A. Piotrowski, Kwestionariusz stresu Służby Więziennej. Podręcznik. 2011
31
J. Nawój, Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego funkcjonariuszy więziennych,
„Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 28-29, 2000, s. 4-10
32
Ze sprawozdania zespołu służby medycyny pracy SW za 2011 r. wg ICD-10
25

407
_______________________________________________________________________________

osób były: choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienie tętnicze
oraz zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe 33.
Stres odczuwany w pracy zawodowej miał niekorzystny wpływ na relacje
z otoczeniem u ponad 51% oraz na życie osobiste i rodzinne u ponad 41%
przebadanych pracowników Służby Więziennej. Policjanci posiadali świadomość
i dostrzegali negatywny wpływ stresu na funkcjonowanie poza środowiskiem pracy
(ponad 54% uczestników badania). Stres nasilał konflikty w domu, prowadziło to do
rozpadów rodzin. Ponadto policjanci deklarowali, że bardzo trudno jest oddzielić
pracę od życia osobistego i w pełni móc cieszyć się z pełnienia ról rodzinnych. 34
Triplett35 wraz ze współpracownikami przeprowadził badanie w grupie strażniczek
więziennych, w którym okazało się, że poziom odczuwanego stresu w pracy silnie
wpływał na spory rodzinne.
Z analizy przedstawionych badań wynika, że środowisko Służby Więziennej
jest miejscem, w którym występują czynniki stresogenne i w zależności od
osobowości pracowników w różny sposób oddziaływają. Źródłem stresu jest same
środowisko pracy, charakter wykonywanych czynności zawodowych, a także
wszelkie aktywności przypisane do danego stanowiska pracy. Stres w swoich
skutkach jest niebezpieczny nie tylko dla pracownika, ale również najbliższego
otoczenia.
Wnioski
1. Środowisko pracy Służby Więziennej nie jest wolne od występowania
czynników stresogennych i praktycznie nie ma możliwości wyeliminowania
wszystkich stresorów. Niektóre można modyfikować i starać się je
zminimalizować.
2. W strukturach więziennych pracują osoby, które należą raczej do grupy
pracowników odpornych na działanie stresu. Jednak mimo deklarowanej
odporności pracownicy ci odczuwają stres. Można więc stwierdzić, że
wybór tej profesji przez każdego z zatrudnionych nie był przypadkowy,
a sami kandydaci mieli świadomość specyfiki zawodu.
3. Pracownicy Służby Więziennej potrafią radzić sobie ze stresem poprzez
stosowanie różnych metod. W większości są to konstruktywne sposoby
przeciwdziałania zjawiska odczuwanego stresu. Jednak niektórzy uciekają
się do sposobów, które szkodzą zarówno zdrowiu jednostki jak
i najbliższemu otoczeniu. Wobec powyższego istotne jest wprowadzenie
szkoleń dotyczący prozdrowotnych zachowań pracowników.
4. Pracodawcy mają świadomość występowania stresu w środowisku pracy,
dlatego też organizują liczne szkolenia, aby pomóc swoim pracownikom
minimalizować wszelkie konsekwencje stresu.
5. Na poziom odczuwanego stresu wpływają czynniki osobnicze jednostki.
6. Długotrwałe narażenie na stres wiąże się z występowaniem problemów
zdrowotnych, rodzinnych i społecznych.
7. Długotrwały stres może doprowadzić do wypalenia zawodowego.
N. Ogińska-Bulik, Wyznaczniki stanu zdrowia funkcjonariuszy policji. ACTA UNIVERSITATIS
LODZIENSIS FOLIA PSYCHOLOGICA, 8, 2004, s. 67
34
A. Dziedzic, Problemy funkcjonariusza Policji związane z codzienną służbą – badania ankietowe.
Bezpieczeństwo pracy- nauka i praktyka. 7, 2013, s. 16-17
35
R. Triplett, J.L. Mullings, K.E. Scarborough, Examining the effect of work-home conflict on workrrelated stress among correctional officers. JUrnal of Criminal Justice, Vol 27 (4), 1999, s. 371-385
33
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Streszczenie
Problematyka związana ze stresem powstającym w związku z wykonywaniem
obowiązków zawodowych budzi coraz większe zainteresowanie. Stres zawodowy
występuje we wszystkich zawodach, jednak w zależności od wykonywanych
czynności i zadań poziom jego jest różny Wśród profesji szczególnie narażonych
na zjawisko stresu znajdują się służby mundurowe, do których zaliczana jest
Służba Więzienna. Ze względu na specyfikę pracy w strukturach Zakładów
Karnych i Aresztów Śledczych pracownicy SW nieustannie są narażeni na
stresory, które mają swoje źródło w strukturze organizacyjnej, kontaktach
z osadzonymi oraz współpracownikami, trybem pracy, niskim prestiżem zawodu,
a także brakiem zrozumienia ze strony społeczeństwa. Sami pracownicy bardzo
często negatywnie oceniają swój zawód.
Summary
The problems associated with stress arising in connection with the
performance of professional duties is attracting attention. Occupational stress
occurs in all competitions, but depending on the activity and task it is varied.
Among the professions are particularly vulnerable to the stress are uniformed
services like Prison Service. Due to the nature of work in the jails and detention
centers PS employees are constantly exposed to stressors that have their source
in the organizational structure, dealing with inmates and co-workers, mode
of operation, the low prestige of the profession, as well as a lack of understanding
on the part of society. Employees often negatively evaluate their profession.
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Wydział Nauk o Zdrowiu
WYBRANE METODY BADANIA SKUTECZNOŚCI KOLAGENU W ODNIESIENIU
DO STANU WŁOSÓW I SKÓRY

Kolagen i jego rola w organizmie
Kolagen to najbardziej rozpowszechnione białko zwierzęce, spełniające dla
organizmów żywych ogromną rolę. Znajduje się niemal w całym organizmie. Jest
podstawą tkanki łącznej. Stanowi około 1/3 masy wszystkich białek. Jedną
z najważniejszych funkcji jakie spełnia dla organizmu jest rola budulcowa
i podporowa. Kolagen to swoiste sprężyste rusztowanie dla narządów
wewnętrznych. Bierze również udział w proliferacji (namnażaniu) komórek np.
stymuluje tworzenie komórek nabłonkowych, hamuje rozwój niektórych
nowotworów, a także bierze udział w mechanizmach tłumiących patologiczne
transformacje komórkowe. Nie można pominąć ogromnego wpływu kolagenu na
skórę, gdyż właśnie to białko w głównej mierze odpowiada za elastyczność,
napięcie, czy też prawidłowe nawilżenie skóry.1 Obecnie jest popularnym
i cenionym składnikiem zarówno suplementów diety, jak i produktów
kosmetycznych, przyczyniających się do poprawy stanu skóry, włosów i paznokci.
Badanie wpływu suplementacji kolagenem na nawilżenie skóry
Jedną z najważniejszych funkcji kolagenu dla skóry jest utrzymywanie jej
prawidłowego nawilżenia. Kolagen wraz z elastyną tworzą w skórze właściwej
gęsto utkaną sieć elastycznych włókienek, która zapewnia sprężystość skórze, ale
także wiąże wodę i substancje lipidowe. Dlatego też jednym z najbardziej
znamiennych objawów niedoboru kolagenu dla skóry jest jej nadmierna suchość.
Przesuszenie wierzchnich warstw naskórka (a przede wszystkim warstwy rogowej),
skutkuje szarym, „zmęczonym” wyglądem skóry. Klinicznie taki obraz skóry
stwierdza się, kiedy poziom uwodnienia warstwy rogowej wynosi 10% i mniej.
Dobrze uwodniona warstwa rogowa sprawia, że komórki, które ją tworzą
(korneocyty) stają się bardziej plastyczne i lepiej przylegają do siebie, co skutkuje
promiennym wyglądem skóry, jej gładkością i miękkością. 2 Nowoczesna
kosmetologia daje możliwości pomiaru stopnia uwodnienia warstwy rogowej.
Jednym z najdokładniejszych jest wykorzystanie urządzenia nazywanego
1

2

S.A. Batieczko, Kolagen. Nowa strategia zachowania zdrowia i przedłużenia młodości. 2013;
S. Doonan, Białka i peptydy. Warszawa 2008; D. Żelaszczyk, A. Waszkielewicz, H. Marona, Kolagen
– struktura oraz zastosowanie w kosmetologii i medycynie estetycznej, „Estetol Med Kosmetol” 2012;
2(1), s. 14-20
S.A. Batieczko, Kolagen. Nowa strategia…, op. cit., J. Uitto,The role of elastin and collagen in
cutaneous aging: intrinsic aging versus photoexposure, “J Drugs Dematol” 2008, 7(2):6-12; J. Fluhr,
P. Elsner, E. Berardesca, H.I. Maibach, Bioengineering of the skin. Water and the stratum corneum.,
CRC press LCC. Florida 2005; P.J. Dykes, What are meters measuring? “Inter J Cosmet Scien” 2002,
24(4), s. 241-245
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korneometrem. Korneometr określa zależność pomiędzy pojemnością elektryczną,
a zawartością wody w naskórku.3 Wzrost lub zmniejszenie uwodnienia warstwy
rogowej powoduje proporcjonalne zmiany pojemności elektrycznej, które mierzy
korneometr. Powierzchnia głowicy sondy w kontakcie ze skórą modyfikuje
pojemność elektryczną zgodnie z poziomem wilgotności skóry. Zatem pomiar
dokonany za pośrednictwem tego urządzenia daje wyraźną informację o tym, jakie
jest aktualne nawilżenie wierzchnich warstw skóry oraz jak wydolna jest bariera
naskórkowa. Jest w stanie zbadać uwodnienie naskórka do głębokości 10-20 μm.4
Dzięki takiemu urządzeniu jesteśmy w stanie określić jak zmieniła się gospodarka
wodna skóry dzięki suplementacji kolagenem. Badanie przeprowadza się na grupie
osób przed rozpoczęciem suplementacji, u których wykonuje się pomiar w trzech
miejscach na ciele (np. na policzku, czole lub przedramieniu). Po zakończeniu
kuracji (najczęściej po 3 miesiącach) badanie powtarza się u tych samych osób
i w tych samych miejscach, dzięki czemu możemy porównać wyniki początkowe
z końcowymi.5
Badanie wpływu kolagenu na stan włosów
Włosy to giętkie zrogowaciałe włókna, powstające z komórek naskórka.
Tworzą je przede wszystkim białka.6 Dlatego też, kiedy mamy do czynienia
z niedoborem protein kondycja włosów ulega znacznemu pogorszeniu. Kolagen
spełnia dla włosów wiele ważnych funkcji – przede wszystkim dostarcza
niezbędnych aminokwasów odpowiedzialnych za odżywienie cebulek włosowych,
jak również wzmaga ich prawidłowy wzrost. Suplementacja kolagenem jest
szczególnie polecana dla osób, u których włosy wypadają nadmiernie, a także są
suche i łamliwe.7 Efektywność takiej suplementacji bardzo precyzyjnie określa
metoda tzw. analizy pierwiastkowej włosa wykonana metodą spektometrii
atomowej. Okazuje się bowiem, że białko włosa ma zdolność do wiązania
biopierwiastków. Keratynowa otoczka włosa w pełni zapobiega zarówno utracie
składników wewnętrznych, jak i przedostawaniu się do jej środka zanieczyszczeń
zewnętrznych. Co więcej, wynik analizy pierwiastkowej włosów nie jest obciążony
wpływem krótkoterminowych zmian stężeń (np. w przebiegu cyklu dobowego).
Dlatego więc badanie to daje niezwykle precyzyjną odpowiedź na pytanie, czy

3

J.W. Fluhr, M. Gloor, S. Lazzerini, P. Kleesz, i wsp., Comparative study of five instruments measuring
stratum corneum hydration (Corneometer CM 820 and CM 825, Skicon 200, Nova DPM 9003,
DermaLab). Part I. In vitro., Skin Research and Technology 1999, 5(3), s. 161-170; J. Fluhr, P. Elsner,
E. Berardesca, H.I. Maibach, Bioengineering of the skin. Water and the stratum corneum., CRC press
LCC, Florida 2005; B.M. Morrison, D.D. Scala, Comparison of Instrumental Measurements of Skin
Hydration, “Cutaneous and Ocular Toxicology”, 1996,15 (4), s. 305-314
4
J.W. Fluhr, M. Gloor, S. Lazzerini, P. Kleesz, i wsp., Comparative study of five instruments measuring
stratum corneum hydration (Corneometer CM 820 and CM 825, Skicon 200, Nova DPM 9003,
DermaLab). Part I. In vitro., “Skin Research and Technology” 1999, 5(3), s.161-170
5
Ibidem; D. Swatschek, W. Schatton, J. Kellermann, W.E.G. Müller, J. Kreuter, Marine sponge
collagen: isolation, characterization and effects on the skin parameters surface-pH, moisture and
sebum., “Eur J Pharm Biopharm” 2002, 53(1), s. 107-113
6
A. Bochenek, M. Reicher, Anatomia człowieka. Tom V. Warszawa 2008
7
L. Brzezińska-Wcisło, A. Lis, G. Kamińska, D. Wcisło-Dziadecka, Fizjologia i patologia wzrostu
i utraty włosów na głowie u człowieka, „Postępy Dermatologii i Alergologii” 2003, 5, s. 260-266;
R. Michałowski, Choroby włosów i skóry owłosionej. Warszawa 1985; J.K. Karczewski, Pierwiastki
chemiczne we włosach – aspekty biochemiczne i diagnostyczne, „Post. Hig. Med. Dośw.” 1998, 52
(3), s. 282-295
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dany suplement rzeczywiście spełnia swoje zadanie. Badanie przeprowadza się
pobierając około 10 g włosów (ucina się je tuż przy skórze) przed suplementacją.
Po zakończeniu kuracji (np. po 3 miesiącach) ponawia się pomiar i interpretuje
otrzymane wyniki.8
Badanie skuteczności kolagenu w odniesieniu do zmian cellulitowych
Dzięki kolagenowi skóra rozciąga się do pewnych granic, dzięki elastynie
wraca do poprzedniego kształtu. Włókna kolagenowe i elastynowe ulegają ciągłej
przebudowie i regeneracji, ich obecność gwarantuje skórze jędrność, co ma
niebagatelne znaczenie dla osób zagrożonych występowaniem objawów cellulitu.9
Wykorzystywanie ultradźwięków w diagnostyce medycznej rozpoczęło się od
lat 60. ubiegłego stulecia. Metoda polega na obrazowaniu badanych struktur, przy
wykorzystaniu zjawiska odbicia fali ultradźwiękowej na granicy różnych ośrodków
charakteryzujących się różnym oporem akustycznym.10 Materiały wytwarzające
ultradźwięki to kryształy piezoelektryczne zbudowane np. z tytanu, baru lub
cyrkonianu ołowiu. Jeśli do takiego umieszczonego w specjalnej głowicy kryształu
przyłożone zostanie zmienne napięcie elektryczne, wówczas wprawiony zostanie
on w drgania mechaniczne. Pobudzają one poddawaną badaniu tkankę (ośrodek)
i powodują rozchodzenie się w niej fali. Ten sam kryształ odbiera echo odbitej od
ośrodka fali i rejestruje je jako napięcie elektryczne. Zarejestrowane poziomy
napięć poddawane są obróbce cyfrowej i wyświetlone na monitorze aparatu jako
obraz ultrasonograficzny badanego narządu czy tkanki. 11 Do badań skóry
wykorzystuje się zarówno ultrasonografy klasyczne, jak i wysokiej częstotliwości
powyżej 20 MHz. Każda z tych metod wnosi cenne informacje do całościowej
oceny badanej tkanki. Metoda wydaje się być szczególnie przydatna jeśli chodzi
o monitorowanie kuracji dermatologicznych, a w tym konkretnym przypadku terapii
antycellulitowej. Głównym jej atutem jest jej bezinwazyjność, dostępność, niski
koszt badania, bezpieczeństwo pacjenta i możliwość wielokrotnej powtarzalności. 12
Dzięki zastosowaniu przystawki dopplerowskiej do aparatu USG, możliwe jest
także zmierzenie przepływu krwi przez naczynia, co ma ogromne znaczenie
w diagnozowaniu m.in. stanów niewydolności żylnej.13
Badanie ultrasonograficzne skóry wykonywane jest podobnie jak badanie
innych narządów. W badaniu ultrasonograficznym skóry w zależności od
stosowania częstotliwości głowic, możliwa jest ocena naskórka, grubości skóry
M. Ratka, P.M. Płonka, Znaczenie wybranych odkryć biologii molekularnej w fizjologii i patologii włosa.
Nowa Medycyna 2002, 3, s. 26-34; K. Srogi, Określenie zawartości cynku i miedzi we włosach jako
próba oceny zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego miasta Gliwic, „Rocz Pań Zak Hig” 2005,
56(2),s. 189-198; M. Czora, M. Rajfur, A. Kłos, M. Wacławek, Wykorzystanie ludzkich włosów
w bioanalityce, „Chem Dida Eco Metro” 2010, 15(2), s. 149-154
9
M. Nostrzyk, Kosmetologia pielęgnacyjna i lecznicza. Warszawa 2010, s. 192-199
10
R. Sieradzan-Skrzetuska, Ultrasonografia wysokich częstotliwości jako nowa metoda diagnostyczna
w schorzeniach i defektach skóry, „Polish Journal of Cosmetology” 2005; 2, s. 93-100
11
R. Sieradzan-Skrzetuska, Nowoczesne metody obrazowania w diagnostyce tkanki podskórnej
ze szczególnym uwzględnieniem paniculopatii obrzękowo-zwłóknieniowo-stwardnieniowej (cellulite),
„Polish Journal of Cosmetology” 2005; 1, s. 10-17
12
R.K. Mlosek, B. Migda, W. Wożniak, S. Malinowska, R. Słapa, Ultrasonograficzny obraz przebarwień
w przewlekłej niewydolności żylnej. „Ultrasonografia” 2011;47, s. 28-35
13
R.K. Mlosek, B. Migda, W. Wożniak, S. Malinowska, R. Słapa, Ultrasonograficzny obraz przebarwień
w przewlekłej niewydolności żylnej. „Ultrasonografia” 2011, 47, s. 28-35; R. Rossi, L. Andre
Vergnanini Cellulite: praca przeglądowa (II), „Dermat. Estetyczna” 2002, 1 (18), s. 4-10
8
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właściwej, grubość tkanki podskórnej. Dokładna analiza budowy skóry właściwej
pozwala zaobserwować ewentualne występowanie charakterystycznych dla obrazu
cellulitu obrzęków.14 Wysoka częstotliwość głowicy ultrasonograficznej uwidacznia
górną granicę tkanki podskórnej i umożliwia jej szczegółową ocenę. Ma to duże
znaczenie w diagnozie stopnia cellulitu i monitorowaniu przebiegu kuracji
antycellulitowych,15 ponieważ ultrasonografia pozwala na wychwycenie
charakterystycznych dla obrazu cellulitu pasm tkanki podskórnej wrastających
w skórę właściwą w postaci tzw. „zębów”.16 Przy zastosowaniu ultrasonografii
możliwe jest także zobrazowanie naczyń krwionośnych, mieszków włosowych oraz
gruczołów potowych występujących w skórze właściwej. 17
Dzięki metodom takim jak korenometria, ultrasonografia czy spektometria,
możemy uzyskać potwierdzenie skuteczności preparatu w danej dziedzinie.
Jednak kolagen wciąż skrywa przed badaczami wiele tajemnic. Dynamiczny rozwój
metod badawczych z pewnością pozwoli z czasem na poznanie wszystkich
dobroczynnych funkcji, jakie spełnia dla organizmu.
Streszczenie
Kolagen ma wiele synonimów – bywa określany „białkiem młodości”, „proteiną
długowieczności”, „eliksirem piękna”. Wszystkie te określenia są oparte na jego
niezwykłych właściwościach i efektywnym wpływie nie tylko na skórę twarzy i ciała,
włosy i paznokcie, ale także na układ immunologiczny, 18 kostno-stawowy19 czy
krwionośny.20 Szerokie spektrum działania kolagenu sprawiło, że obecnie jest on
szeroko wykorzystywany zarówno w kosmetologii, jak i medycynie. Współczesna
kosmetologia dysponuje wieloma nowoczesnymi i dokładnymi technikami pomiaru
skuteczności kolagenu. Dzięki takim metodom jak spektometria atomowa,
ultrasonografia i korneometria możliwe jest precyzyjne określenie efektywności
zarówno suplementacji, jak i stosowania zewnętrznego kolagenu.
Summary
Collagen has many synonyms – sometimes termed „protein of youth”,
„longevity protein”, „the elixir of beauty”. All these terms are based on the unusual
properties and effective influence not only on the skin of the face and body, hair

R.K. Mlosek, Ultrasonografia klasyczna oraz wysokiej częstotliwości w badaniu skóry,
„Ultrasonografia” 2009; 39, s. 87-92
M. Rosenbaum, V. Prieto, J. Hellmer i in., An exploratory investigation of the morphology and
biochemistry of cellulite, “Plast. Reconstr. Surg.” 1998, 101, s. 1934-1939
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R.K. Mlosek, B. Migda, W. Wożniak, S. Malinowska, R. Słapa, Ultrasonograficzny obraz przebarwień
w przewlekłej niewydolności żylnej, „Ultrasonografia” 2011,47, s. 28-35
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R.K. Mlosek, Ultrasonogaficzny obraz skóry zdrowej. Ultrasonograficzne badanie skóry,
„Ultrasonografia” 2011, 47, s. 58-65
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S.A. Batieczko, Kolagen. Nowa strategia zachowania zdrowia i przedłużenia młodości, 2013;
M. Brincat, S. Kabalan, J.W.W. Studd i wsp., A Study of the Decrease of Skin Collagen Content, Skin
Thickness, and Bone Mass in the Postmenopausal Woman, “Obst & Gyn” 1987, 70(6), s. 840-845
19
S.A. Batieczko, Kolagen. Nowa strategia zachowania zdrowia i przedłużenia młodości, 2013;
F. Świderski, M.Czerwonka, B. Waszkiewicz-Robak, Hydrolizat kolagenu – nowoczesny suplement
diety, „Przem Spoż.” 2009, 63(4), s. 42-44
20
S.A. Batieczko, Kolagen. Nowa strategia zachowania zdrowia i przedłużenia młodości, 2013;
M. Brincat, S. Kabalan, J.W.W. Studd i wsp., A Study of the Decrease of Skin Collagen Content, Skin
Thickness, and Bone Mass in the Postmenopausal Woman, “Obst & Gyn” 1987, 70(6), s. 840-845
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and nails, but also on the immune system,21 osteo – arthritis22 and blood.23 A wide
spectrum of collagen that made it is now widely used both in cosmetology and
medicine. At present, cosmetology has many modern and accurate techniques for
measuring the effectiveness of collagen. Thanks to such methods as atomic
spectrometry, ultrasound and corneometer to accurately determine the
effectiveness of both supplements and topical collagen.
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Szok i przerażenie
lub
Prawda rzadko jest czysta…
Sugerowana tytułem recenzowanej książki tematyka to nie wydumana kwestia
stanowiąca przedmiot jałowych akademickich sporów, lecz jądro i esencja
najnowszych dziejów Bliskiego Wschodu. Rzecz prawdziwie niebanalna i, co nie
mniej istotne, świetnie oznaczona w polskiej historiografii. Wystarczy wspomnieć tu
chociażby znamienite dzieło III Rzesza i Arabski Wschód pióra pracującego przez
lata w Polsce żydowskiego orientalisty i historyka Łukasza Hirszowicza, czy też
ukazujące się także przed półwiekiem publikacje Marka Gdańskiego. Przez lata
stanowiły one kanon literatury fachowej i inspirowały kolejne pokolenia badaczy
zajmujących się kwestiami przemian społeczno-politycznych w tej części świata
oraz miejscem, jakie zajmowała w nich ideologia narodowa.
Pojawienie się na rynku pozycji popularnonaukowej, podejmującej
nadmienioną kwestię, powitać należałoby z ogromna radością i potraktować jako
narzędzie pomocne przy propagowaniu wiedzy o dziejach najnowszych
nadmienionego w tytule regionu. Zakup licencji na polskojęzyczną edycję książki
i przyciągnięcie uwagi rodzimych Czytelników do arcyciekawych zagadnień
związanych z oddziaływaniem wielkich mocarstw na polityczną świadomość oraz
postawy bliskowschodnich przywódców mogłyby uchodzić za ogromny sukces
krakowskiego wydawnictwa Etiuda. Niestety tak się nie stało.
Powodów tego stanu rzeczy jest kilka. Pierwszym i najdotkliwiej utrudniającym
lekturę elementem jest przekład. Osoba, która go dokonała, wypaczyła już w tytule
główne przesłanie autorów i ideę, którą w nim zawarli. Angielski tytuł książki to:
Nazis, Islamists, and the Making of the modern Middle East. Owe „nazis”
z oryginału to „naziści”, natomiast w polskiej edycji to „hitlerowcy”. Użycie w języku
angielskim nadmienionego terminu już stanowiło swoistą prowokację. Polegała ona
na celowym wykorzystaniu pejoratywnie i jednoznacznie kojarzącego się
określenia. Zestawienie, w jakim się ono pojawiło w podtekście, skłania do tego, by
przez pryzmat patrzeć na miejscowych nacjonalistów. Barry Rubin i Wolfgang
G. Schwanitz lansują bowiem w swym tekście tezę, zgodnie z którą propagowana
przez hitlerowskie państwo nienawiść do Żydów została przez Niemców
zakorzeniona w społeczeństwach islamskich, lokując się w doktrynach narodowych
i poglądach religijnych, co zdeterminowało dzisiejsze oblicze Bliskiego Wschodu.
W tym kontekście „nazis” to znacznie szerszy krąg niż zwolennicy Hitlera, III
Rzeszy i tego, co ona sobą reprezentowała. Można, czy wręcz należy dostrzec
w nim rzeczników panturkizmu, panarabizmu itd.
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Równie znamiennym błędem przekładu jest przetłumaczenie angielskiego
„modern” na „nowożytny”, a nie „współczesny”. Użyty termin właściwy jest dla
wydarzeń z okresu pięciuset lat, oznacza bowiem epokę historyczną, która nastała
wraz z końcem średniowiecza i trwa nadal. Dzieje najnowsze czy współczesne to
natomiast przedział czasowy, którego dolne ramy chronologiczne zgodnie
z definicją wytycza długość ludzkiego życia. Zwykle obejmują cały XX wiek, a więc
sięgają wstecz tych epizodów z przeszłości, których potencjalnych świadków
można byłoby gdzieś jeszcze spotkać. Tego też okresu, a nie czasów Sulejmana
Wspaniałego rządzącego Imperium Osmańskim w latach 1520-1566, jak sugeruje
tytuł w polskim tłumaczeniu, dotyczy zawartość merytoryczna książki.
Niefrasobliwie też sięgnięto po słowo „narodziny” jako odpowiednik angielskiego
„making”, gdyż w zamyśle autorów zawierał się długotrwały proces natury
politycznej dający się w nomenklaturze nauk społecznych określić mianem
„kształtowania”, „formowania” czy też „tworzenia”.
Żartobliwie ujmując: przekład bywa wierny albo piękny. Gdy jednak nie spełnia
żadnego z wymienionych kryteriów, to co wtedy?
Najdelikatniej mówiąc, nie stawia to w korzystnym świetle Wydawcy. Im dalej
zagłębiamy się w lekturę, tym gorzej, kuriozalność niektórych stwierdzeń
wynikająca z niepoprawnego przekładu ma prawo zniechęcić każdego Czytelnika,
który ma jakiekolwiek pojęcie na temat współczesnej historii szeroko pojętego
Bliskiego Wschodu. Co więcej, jak wspomniano, tłumaczenie również nie ujmuje
swym urokiem. Proste, dokonane bez wgłębiania się w sens schematyczne
przeniesienia znaczeń poszczególnych fragmentów zdań niejednokrotnie wraz ze
składnią odmienną, niż ta używana w języku polskim i obowiązującymi zasadami
gramatycznymi, nie ułatwia zapoznania się z treścią. Zamiast chłonąć informacje
i podążać za przesłaniem kierowanym przez autorów do odbiorcy, ci ostatni
zmuszeni są dokonywać co moment analizy logicznej zdań, by domyślić się
ukrytego w nich sensu. Jest to uciążliwość, która ma prawo odstręczyć niejednego.
Z pewnością dałoby się tego wszystkiego uniknąć, gdyby tekst został poddany
korekcie stylistycznej przed oddaniem go do druku. To już nie jest niedbalstwo,
lecz dokonana z premedytacją zbrodnia, jakiej Wydawnictwo Etiuda dopuściło się
na naszej mowie ojczystej.
Sprawa jest poważna, gdyż merytoryczna zawartość tekstu porusza bardzo
delikatną materię i każdy wyraz czy sformułowanie ma swój wydźwięk i oznacza
coś szczególnego. Autorzy w bardzo subiektywny sposób potraktowali
problematykę, jaką podjęli na stronach swojej książki. Nominalnie należało się
spodziewać wywodu, w którym podnoszona byłaby kwestia wpływu, jaki na oblicze
Bliskiego Wschodu wywierała III Rzesza, oraz omówienia siły tego oddziaływania
na miejscowe ruchy narodowe, roli, jaką odegrał w kształtowaniu nastrojów
antykolonialnych, oznaczenia islamu jako elementu pozostającego w opozycji
narzucanej dominacji zewnętrznej i autorytarnych rządów, a w rezultacie
i powiązania w jedną całość ruchów religijnych i wolnościowych. Wreszcie należało
też oczekiwać gruntownych wyjaśnień czy chociażby wskazań powodów, dla
których mieszkańcy Bliskiego Wschodu skłonni byli kojarzyć własne interesy
polityczne z niemieckimi.
Zamiast tego mamy jednak tekst, którego zawartość można śmiało uznać za
potężną manipulację. Selektywny dobór faktów, irracjonalna ich nadinterpretacja –
sprowadza pokaźne fragmenty książki do roli materiału propagandowego. Czyni
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zeń przekaz, w którym wywodzących się z grupy Wolnych Oficerów egipscy
prezydenci, iraccy premierzy i wielu innych przywódców świata arabskiego, nie
wspominając już o islamskich duchownych, zostali przedstawieni jako
„pronazistowskich nacjonalistów”. Charakteryzuje ich jako liderów, którzy za
sprawą płynącej z Niemiec w pierwszej połowie XX wieku inspiracji uczynili
wypędzenie Żydów z Bliskiego Wschodu jednym z przewodnich motywów swego
życia. Przytaczając słowa, jakie włożył w usta jednemu z bohaterów swego
dramatu O. Wilde, w swej istocie „prawda rzadko jest czysta i nigdy prosta”,
a historia najnowsza tego zakątka Ziemi jest tego potwierdzeniem. Na
nieszczęście Czytelnika książka wyszła spod pióra wybitnego historyka
i orientalisty Wolfganga G. Schwanitza, od lat zajmującego się naukowo
problematyką niemieckiej obecności politycznej na Bliskim i Środkowym
Wschodzie oraz wyśmienitego publicysty i analityka Barry’ego Rubina – znawcy
i eksperta tego regionu świata. W rezultacie osoba, która nigdy nie prowadziła
badań w zakresie dziejów najnowszych Azji Zachodniej, nie jest obeznana
z literaturą fachową o takiej tematyce, ma bardziej, niż ograniczone szanse na
uchwycenie manipulacji i tendencyjności, z jaką przedstawione zostały karty
z dziejów tej części świata. W podobnych przypadkach, gdy ze względów
komercyjnych tzw. nośność tematyki determinuje pierwiastek edukacyjny, dobrym
obyczajem pozostaje dodanie przedmowy specjalisty do wydania.
W wyniku rezygnacji Wydawcy zamieszczenia z fachowego słowa wstępnego
do treści, korektora orientalisty-historyka oraz zatrudnienia doświadczonego
tłumacza obeznanego z podejmowaną w treści problematyką, do księgarń
i bibliotek trafi pozycja, która nigdy nie powinna się tam znaleźć, przynajmniej
w takiej formie. Do odpowiedzialnej za ten stan rzeczy krakowskiej Etiudy
zaapelować należy o wycofanie ze sprzedaży wydrukowanych już egzemplarzy
i zastąpienie ich drugim, poprawionym wydaniem, a do Czytelników – o cierpliwość
i powstrzymanie się od brania do ręki edycji z 2014 roku.
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RECENZJA KSIĄŻKI AUTORSTWA BORYSA BIERIEZOWSKIEGO
PT. ZAPISKI WISIELCA. WARSZAWA 2015, S. 364
Borys Bieriezowski nie był postacią tuzinkową: partyjny aparatczyk,
naukowiec, miliarder, polityk. Ilość trafnych epitetów, którymi mógłby zostać
obdarzony jest przeogromna. Dzieje jego życia mogłyby posłużyć do napisania
scenariusza dowolnej powieści: sensacyjnej, społecznej, ekonomicznej, etc.
Każdej. wyjąwszy biograficzną. Powód tego stanu rzeczy wydaje się nader
prozaiczny. W historii losów Borysa Bieriezowskiego nagromadziło się zbyt wiele
faktów, które zapewne nigdy nie wyjdą na światło dzienne. Zamierzonych
i przypadkowych zdarzeń, które nie zawsze przynoszą chlubę uczestnikom
i pozostają w ich pamięci jako wyrzut sumienia lub są z niej wypierane i ulegają
zapomnieniu.
Tymczasem proponowana pozycja pretenduje do miana autobiografii – i to
bardzo szczególnej. Owa nadzwyczajność wynika z okoliczności, jakie stoją za
publikacją. Pierwsza z nich, która niejako przesłania wszystkie pozostałe, rzutując
na recepcję książki, to posmak intryg i niejasności towarzyszący samemu zejściu
ze świata wymienionego Borysa Bieriezowskiego. Zdaniem brytyjskiej policji był to
udany akt samobójczy bez udziału osób trzecich, natomiast przeciwnicy obecnej
władzy na Kremlu dopatrują się w śmierci Borysa Bieriezowskiego politycznej
zemsty. Przypisują kręgom rządzącym w Rosji inspirację do takiego działania,
a nierzadko i nie samą siłę sprawczą tego czynu. Zresztą lista potencjalnie
zainteresowanych takim rozwiązaniem zdawała się nie mieć końca, a odnalezienie
ciała przez byłego agenta „Mossadu” czyni ten zgon jeszcze bardziej tajemniczym.
Recepcja tego tragicznego zdarzenia zdaje się determinować zawarty w książce
przekaz.
Nadmieniona specyfika nie sprowadza się jedynie do pośmiertnego
charakteru wydania. Zważywszy na zawartość przekazu, nietypowa jest także
forma jego przedstawienia. Może uchodzić za uporządkowany chronologicznie
zbiór wspomnień zredagowanych tak, jak byłby to dziennik, jednakże do tego
miana ze względu na swój retrospektywny wymiar i wprowadzany fragmentami
porządek tematyczny nie może pretendować. Książka zdaje się nie podlegać tak
prostym, ale też złożonym próbom kategoryzacji.
Nawet jeśli pisana została jako powieść biograficzna, to trudno ją za taką
uznać, gdyż to nie autor dokonał selekcji materiału. Stąd rzeczywista weryfikacja
jego wartości jest już dziś niemożliwa. Co powiedziano, a co zostało przemilczane,
możemy niekiedy się domyślać. Jest to siła, a zrazem słabość omawianej pozycji.
Pobudza fantazje, ale jednocześnie wzbudza najwyższą nieufność. Wspaniała
lektura dla wielbicieli i przeciwników Borysa Bieriezowskiego, każdy z nich bowiem
znajdzie w niej to, na czym mu zależy.
Czytelnik spodziewający się odnaleźć w treści sensacyjne informacje rodem
z pierwszych stron gazet, które nigdy i nigdzie wcześniej nie były publikowane, ma
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prawo czuć się zawiedziony. Nic takiego bowiem w treści nie znajdzie. Jurij
Felsztinski wyraźnie hołduje tu antycznej zasadzie „de mortuis aut bene, aut nihil”,
czyli „o zmarłych albo dobrze, albo wcale”. Przyjmując założenie, zgodnie z którym
rzeczywiście czytamy zapiski sporządzone przez Borysa Bieriezowskiego, uderza
zupełny brak rozważań na temat rzeczywiście kontrowersyjnych posunięć
i problematycznych decyzji. Ta luka zdaje się pozostawać w zupełnej sprzeczności
z kreowanym narracją rysem charakterologicznym bohatera. Niemal nie pasuje do
Borysa Bieriezowskiego. W słowie „od redaktora”, nadmieniając o niechęci, z jaką
Rosjanie odnosili się do wspomnianego oligarchy Jurij Felsztinski tłumaczy: „nie
stało się tak za przyczyną wyjątkowej nieuczciwości w biznesie czy zakłamania
w polityce”. Z transparentnością tą jednak nic nie idzie w parze. Ot, taka prosta
deklaracja w stylu samego Borysa Bieriezowskiego: „wiem, a skąd – nie zdradzę”.
Nie dowiemy się też o tym z zapisków autora, przynajmniej tych opublikowanych
w książce. Jest to najpoważniejszy mankament. Od początku do końca czytelnik
nie ma całkowitej pewności, czy jego lekturą są przelane na druk słowa
oryginalnego tekstu autorstwa Borysa Bieriezowskiego, czy też ich zniekształcony
wariant, fragment czy całość przekazu itd. W rezultacie nie opuszcza go uczucie
bycia manipulowanym, a tego przecież nikt z nas nie lubi.
Nie będzie nam ono towarzyszyło, jeśli zaniechamy prób odtworzenia życia
autora na podstawie zamieszczonych w książce treści i potraktujemy je jako wizję
czy pierwowzór wyobrażenia na temat tejże osoby. Tło opowiadania
o wyzwaniach, jakie podejmowano w czasach radzieckich, odradzaniu się
kapitalizmu, karierach i bajecznych fortunach zbijanych w czasach przemian
i potężnego kryzysu. Dla pasjonatów dziejów najnowszych oraz osób
fascynujących się naukami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem
socjologii i psychologii będzie to interesujące studium przypadku. Historia rozpadu
jednego państwa i narodzin na jego gruzach innego. Niespójna i pełna
sprzeczności, a na domiar wszystkiego prezentowana przez zadeklarowanego
patriotę, który to z godną odnotowania skrupulatnością wynajduje słabości systemu
i czerpie z tego ogromne korzyści materialne. Niezamierzony opis procesu
metamorfozy aparatczyka i karierowicza w oligarchę o arystokratycznych
inklinacjach, któremu to nie udało się zupełnie wyzbyć dawnych manier
i mentalności. Wreszcie opowieść o pasji i zaspakajaniu ambicji we wszystkich
wymiarach życia społecznego. Pozycja dedykowana osobom interesującym się
współczesnym życiem politycznym w Federacji Rosyjskiej i zagadnieniami
międzynarodowymi, którą trudno się wprawdzie zachwycać, lecz nie wypada jej nie
znać.
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